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Powakacyjn a  sesj a 
3  września  odbyła  się  46.  sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady 

w  pierwszej  części  prowadził  Franciszek  Korcz,  w  drugiej 
Zygmunt  Białas.  Relację  z  obrad  zaczniemy  nietypowo  od 
końca,  gdyż  wtedy  to  spółka  joint  venture  „IwińskiReale" 
przedstawiła  radnym  koncepcję  programu  „Ustroń  '93"  doty
czącego  budowy  na  Zawodziu  kompleksu  sportowohotelowe
go  z kasynem.  Program  ten jest  na  razie  wstępnym  założeniem, 
a  o  tym  czy  będzie  realizowany  zadecydują  rozmowy  i decyzje 
w Ministerstwie Zdrowia  i Ministerstwie  Finansów. Aby  jednak 
do tego doszło  konieczna jest, wśród  wielu  innych  dokumentów, 
akceptacja samorządu  naszego miasta.  Rada  Miejska po  głoso
waniu  przyjęła  uchwałę,  w  której  taką  wstępną  akceptację 
wyrażono.  Dopiero jeżeli  do  realizacji  projektu  dojdzie,  władze 
naszego  miasta  czekają  negocjacje  i  uzgodnienia,  ważenie  za 
i  przeciw,  tak  by  Ustroń  mógł  najkorzystniej  się  rozwijać. 
Przedstawiony  projekt  jest,  jak  na  nasze  polskie  warunki 
oszałamiający.  Szerzej  o  nim  postaramy  się  napisać  w  najbliż
szych  numerach  GU,  teraz  tylko  zaznaczymy,  że  oferuje  się 
naszemu miastu  1000 miejsc pracy  w początkowej fazie,  dokoń
czenie  budowy  „dwupasmówki"  i  profesjonalną  promocję. 

Jednym  z  pierwszych  punktów  obrad  były,  tak  jak  na 
poprzednich  sesjach,  zapytania  mieszkańców.  I  tak  jak  na 
poprzednich  sesjach  pytania  te  miały  panie  Bogusława  Kacz
marczyk  i  Irena  Pawelec.  B.  Kaczmarczyk  zarzuciła  miastu,  iż 
nie  ma  programu  ochrony  środowiska,  szczególnie  ochrony 
mieszkańców  Poniwca  przed  wysypiskiem  i ochrony  powietrza. 
Przez  to,  jej  zdaniem,  tracimy  w  oczach  turystów  i  wczasowi
czów,  co  skrzętnie  wykorzystują  okoliczne  gminy.  Wyraziła 
również pogląd, że przyjęta przez  RM  ilość punktów  sprzedaży 
alkoholu  jest  zbyt  wysoka.  Czy  zwiększając  ilość  punktów 
sprzedaży  alkoholu  trzykrotnie  zwiększono  również  trzykrotnie 
siły  policji  i  straży  miejskiej  —  pytała  mieszkanka. 
Odpowiadając,  burmistrz  Kazimierz  Hanus  stwierdził,  że  nie 
były  to  pytania,  a  stwierdzenia,  a  o  ich  treści  nie  chce  się 
wypowiadać,  by  nie  używać  ostrych  sformułowań.  Mieszkanka 
atakuje wszystko  i wszystkich.  Zaproponował  też, by starała  się 
być  bardziej  wyważona  w  swoich  sądach,  skupiła  się  na 

(dok.  na str.  2) 

Fot.  F.  Bojda 
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1  września  we  wszystkich 
szkołach  zabrzmiał  pierwszy 
dzwonek,  oznajmiający  roz
poczęcie  nowego  roku  szkol
nego.  237  pierwszoklasistów 
powitało  w  środę  mury  szkół 
naszego  miasta.  Zaczął  się dla 
nich  trudny  okres  nauki.  Mu
szą  zaakceptować  nowe  oto
czenie,  wziąć  na  swoje  barki 
nowe obowiązki,  zaprzyjaźnić 
się  z  nowymi  koleżankami, 
kolegami. 

Szkoła Podstawowa  nr  5 w Li 
powcu  zakupiła dla  swych  wy
chowanków  komputery 
i w  ten  sposób  powstała  nowa 
pracownia  informatyczna. 
W  Szkole  Podstawowej  nr  2 

zabezpieczono  dach  w  sali  gi
mnastycznej,  wymalowano 
kuchnię,  jedną  salę  lekcyjną 
i  pomieszczenia  biurowe. 
Wszystkie  te  prace  wykonali 
rodzice,  bez jakiejkolwiek  do
tacji  z  Kurator ium  Oświaty. 
W  Nierodzimiu  zaś,  w  salach 
lekcyjnych  położono  nowe 
podłogi  i  wykładziny. 
W  ustrońskiej  filii   Liceum 
Ogólnokształcącego  im.  Ko
pernika  oraz  w  Technikum 
Mechanicznym  naukę  rozpo
częło  po  30  pierwszoklasis
tów.  Natomiast  140  osób  bę
dzie  kontynuowało  naukę 
w  5  klasach  wielozawodo
wych.  (M.  L.) 

PARAM I  PO  BULWARAC H 
27  sierpnia  na  Bulwarach  Nadwiślańskich  odbył  się  „Letni 

Bieg  Romantyczny".  Zawodnicy  mieli  do  pokonania  dystans 
3.160 metrów  trasą:  Aleja Legionów  —  ul. Grażyńskiego  (most 
na  Wiśle)  —  ul. Nadrzeczna  —  Brzegi  (most  na  Wiśle) —  Aleja 
Legionów  aż  do  basenu  kąpielowego.  Bieg  rozgrywany  był 
w  klasyfikacji  parami:  chłopiec  —  dziewczyna,  mężczyzna 
— kobieta  oraz w siedmiu  kategoriach  wiekowych.  Warunkiem 
sklasyfikowania  było  wspólne  przebiegnięcie  lini i  mety  trzy
mając  się  za  ręce. 
Pierwsze  miejsce zajęła para:  Bernadetta  Bocek  (Istebna)  i  Ry
szard  Łabaj  (Istebna)  —  przyjaciele,  (10.54),  drugie  Sonia 
Graniczna  (Bytom)  i Andrzej  Szydłowski  (Gliwice)  —  kochan

kowie,  (11,11),  a  trzecie  —  Ilona  Szuta  ( T K K F  "Żory" ) 
i  Wojciech  Sitek  (TKK F  "Żory" )  —  wrogowie  (11,49). 
Uczestniczka  ostatniej  olimpiady  zimowej  B.  Bocek  na  „Bieg 
Romantyczny"  przyjechała ze swą  koleżanką  klubową,  również 
olimpijką, Dorotą  Kwaśny,  która  biegnąc w parze  z Andrzejem 
Georgiem musiała  zadowolić się  16 miejscem. Na mecie o  wraże
nia  poprosiliśmy  sympatyczne  olimpijki . 
Bernadetta  Bocek:  Razem  z  Ryśkiem  pochodzimy  z  jednego 
klubu  z  Istebnej.  Ja  ostatnio  przeszłam  do  BBTS  BielskoBiała. 
Biegliśmy  sobie  tempem  treningowym  i do  końca  traktowaliśmy 
to jako  świetną  zabawę.  Wszystko  było  wspaniałe  zorganizowa
ne. Po raz pierwszy braliśmy udział w takim biegu i jeżeli czas nam 
tylko  na  to  pozwoli  i  oczywiście  jeżeli  będziemy  na  miejscu  to 
z  chęcią  weźmiemy  udział  w  kolejnym  biegu.  n a  s l r  2) 



Powakacyjn a sesj a 
(dokończenie ze sir. 1) 

działaniach  przynoszących  pożytek  miastu,  a nie poprzestawała  tylko 
na nieuzasadnionych  atakach. 

Irena  Pawelec  pytała  o prowadzoną  działalność  gospodarczą  na 
wysypisku  bez lokalizacji  i zezwoleń. Odpowiadał  naczelnik  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  UM  Jan  Sztefek. O  wszystkim  co  dzieje  się  na 
wysypisku  mieszkanka  jest  informowana, a co  do  działalności  gos
podarczej  na  nim,  to  decyzje  wyda  Skoczów  lub  Ustroń  —  obecnie 
trwają  uzgodnienia.  Halina  Dzierżewicz  dodała,  że  ataki  na  ochronę 
środowiska w naszym mieście są nieuzasadnione, inne gminy korzystają 
z naszych  doświadczeń,  a  twierdzi  to  na  podstawie  posiedzeń  sejmiku 
samorządowego  woj.  bielskiego,  w którym  reprezentuje  RM. 

Jan  Małysz  zapytał o telefonizację naszego  miasta.  Burmistrz  Ta
deusz Duda poinformował, że dziś nikt nie gwarantuje telefonów w tym 
roku.  Po  15 września  do  każdej  gminy  mają  dotrzeć  przedstawiciele 
telekomunikacji,  by  szczegółowo  ustalać  sieć  telefonów. 

Swe pytania  do  burmistrza  kierowali  też  radni.  Mówiono,  między 
innymi o „garbach" na ul. Brody. Są one źle wyprofilowane—twierdzili 
radni  Śliwka  i Drozd.  Nie są  to  „garby" dla  „malucha" — powiedział 
Korcz  poruszając  jednocześnie  sprawę  przejść  dla  pieszych  na ul. 
Cieszyńskiej.  Brakuje  przejścia  w  okolicach  zakrętu  przy  zakładzie 
elektromechaniki  pojazdów, a tamtędy  przechodzi  przez  ulicę  dużo 
osób z położonego  wyżej  osiedla,  szczególnie  niebezpieczne  jest to 
w przypadku  dzieci  idących do  szkoły. 

Ustosunkowując się do „garbów" burmistrz K. Hanus podkreślił, że 
była to decyzja RM,  a w Polsce nie ma norm  określających jak  „garb" 
powinien  wyglądać i nic nie  stoi  na  przeszkodzie,  by je  zlikwidować, 
choć docierają  też do UM  pozytywne opinie pieszych. Na sesji podjęto 
także,  między  innymi,  uchwały  w  sprawach:  —  przejęcia  administ
rowania  szkołami  przez  miasto  poprzez  Wydział  Oświaty  Kultury 
i Rekreacji (radny W. Chmielewski zaproponował, by do końca roku nie 
dawać ani złotówki na opał w szkołach, gdyż jest to zadanie Ministerst
wa Oświaty, a minister ostatnio stwierdził w TV, że o to się nie martwi, 
gdyż  gminy  zawsze  mają  „zaskórniaki"  i jak  zabraknie  pieniędzy  na 
ogrzewanie szkół,  to gminy będą  zmuszone  te „zaskórniaki"  przekazać 
na  ten  cel), 

— trybu  przygotowania  budżetu  na  rok  1994 (prace rozpoczną  się we 
wrześniu a budżet  ma  być uchwalony  do  31  grudnia), 
— zmiany  nazwy  ulicy  Gościeradowiec  na  Gościradowiec, 
— zmiany nazwy ulicy Goleszowskiej na Dominikańską  od ul. Skoczo
wskiej do  Katowickiej,  zaś  od  Katowickiej w kierunku  Goleszowa  na 
Goleszowską, 
— nadania alei w parku  między ul. Słoneczną  a 3 Maja nazwy Jerzego 
i Ottona  Lazarów. 

Wojsław  Suchta 

Napraw ę  konserwacj ę 
czyszczeni e  kotłó w  gazo
wyc h CO typ „Elka "   (gli 
wickie )  itp .  oraz  innyc h 
urządzeń  gazowyc h  (jun 
kersytermykuchenki ) 

oferuj e 
Serwi s Kotłó w Gazowyc h 
CO  „Elka "   UstrońLipo
wiec ,  ul .  Lipowsk a  51. 

i C 
Obrotowe anteny 
T V  S A T 

SATMONT 
E U G E N I U S Z 
T R Z E P A C Z 

UL.  CIESZYŃSKA  2H 
USTROŃ 
8.00  9.00 

Dodatkową atrakcją zawodów hippicznych, o których piszemy na str. 5, 
był pokaz woltyżerki  w wykonaniu  zawodników  Państwowej Stadniny 
Koni  w  PruchnejOchabach.  Swymi  umiejętnościami  popisywali  się 
przed  ustrońską  publicznością  Marcin  Welet, Tomasz  Czakon i Jerzy 
Latusek.  Dwaj  pierwsi,  to mistrzowie  Polski,  a  także  uczestnicy 
ostatnich Mistrzostw Świata i Europy. Początkowo zawodnicy popisy
wali się indywidualnie,  by na  zakończenie dać pokaz jazdy  zespołowej 
z akrobacjami.  Fot.  W.  Suchta 

PARAM I  PO  BULWARAC H 
(dok. ze sir. 1) 

Dorota  Kwaśny:  Bardzo  się  cieszę,  że  mogłam  wystartować  w  takim 
biegu  bez obciążeń psychicznych.  Uważam,  że pomysł  organizowania 
takiego  biegu jest  bardzo dobry  i na pewno, jeżeli  czas na  to  pozwoli, 
w  przyszłym  roku  wystartuję  ponownie.  Słyszałam,  że  w  Ustroniu 
organizowane  są także  inne  biegi,  jeżeli  tylko  wczaśniej  otrzymam 
informację  postaram  się  w nich  uczestniczyć.  Obecnie  wszystkie  siły 
wkładam w przygotowanie do olimpiady, choć nie wiem czy uda mi się 
na nią pojechać. Polski Związek Narciarski postawił warunek, że muszę 
uzyskać  w  zawodach  o  Puchar  Świata  czas  jedynie o 6%  gorszy  od 
zwyciężczyni.  Tymczasem  nikt  nie  gwarantuje  nam  wcześniejszych 
startów na śniegu i bardzo ciężko będzie uzyskać nominację olimpijską. 
W zawodach  uczestniczył, jako  kibic, ojciec Doroty — Alfred  Kwaśny 
—  absolwent  ustrońskiego  Technikum  Mechanicznego.  Bardzo  mile 
wspomina  czasy  szkolne i nauczycieli,  którzy  go  uczyli.  Jest  bardzo 
zadowolony, że córka zajmuje się sportem, lecz martwi się czy uda jej się 
pojechać na  olimpiadę do  Lillehamer.  Wspominał,  że Dorota  zaczęła 
treningi już w Szkolnym Klubie Sportowym, i po pierwszych sukcesach 
przeszła do  BBTS  BielskoBiała. 

Najstarszymi  uczestnikami  biegu  była  para  małżeńska  —  Maria 
i  Kazimierz  Wojtkowiakowie  z TKK F  Czeladź.  Razem  mieli  oni  132 
lata. Pan Kazimierz powiedział nam, że dużo biega ponieważ uważa, że 
jest  to  bardzo dobry  sposób na  zachowanie  zdrowia  i kondycji. Mają 
3 synów, którzy także uprawiają sport. Pani Maria  1,5 roku  temu leżała 
w szpitalu w ciężkim stanie zawałowym. Po wyjściu mąż zaczął zabierać 
ją  na  spacery  i marsze.  Po  raz  pierwszy  wystartowała  w  takim  biegu, 
a zawdzięcza  to tylko mężowi. Była  bardzo szczęśliwa z przebiegnięcia 
całej  trasy. 

Organizatorami  tegorocznego biegu, imprezy związanej z obchodami 
Dni Ustronia, był Urząd Miejski, Społeczny Komitet Biegu, Towarzyst
wo RekreacyjnoSportowe  „Siła"  oraz  sponsorzy. 

(M.  L.) 
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W regionie zanotowano w ub. r. 
4 wypadki w zakładach pracy. Aż 
3 z nich  były  śmiertelne. 

  *  * 

1317 mieszkańców  skorzystało 
w  ub.  r. z różnorakiej  pomocy 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Goleszowie. Na zadania własne 

gmina  przeznaczyła  blisko  240 
min  zł. 

Karina  Sozańska — I wicemiss 
Podbeskidzia  odłożyła koronę  na 
bok  i do  swego  boku  przytuliła 
szumnego kawalera z Wiseł, gdzie 
też  sama  mieszka.  Młodzi  są  ra
zem  od  4 miesięcy. 

*
Koszykarze cieszyńskiego  „Pia

sta"  przygotowują  się  do  startu 
w rozgrywkach  II  ligi. Awans wy
walczyli  na  wiosnę,  w  czasie  tur
nieju, który odbył się w Cieszynie. 

10lecie  obchodzi  Ewangelicki 
Chór  Kościelny z WisłyGłębce. 
Jubileusz  został  uświetniony  wy
daniem  kasety  z 21 pieśniami. 

  * 
Środowisko  uniwersyteckie 

w Cieszynie  wspierane  jest  przez 
Stowarzyszenie PRO FILIA . Jego 
sekretarzem jest dr Joachim  Lisz
ka. 

*
Granicę  na  mostach  w  Cieszy

nie w ub. r. przekroczyło ponad 18 
min osób. Odprawiono nadto  1,8 
min  samochodów.  Obywateli 

Czech  i  Słowacji  naliczono  3,5 
min. Nadal odwiedzają oni licznie 
cieszyńskie  targowisko. 

*

Kolegium  ds.  Wykroczeń  przy 
Sądzie  Rejonowym  prowadziło 
w  ub. r. 1798  postępowań.  1569 
wniosków  skierowała  Policja. 

Wydział  Ruchu  Drogowego 
KRP  otrzymał  szybkiego  „volks
wagenapassata.  Szkoda,  że tylko 
jeden  —  mówią  policjanci,  pat
rząc na  wysłużone  „polonezy". 

(nik) 
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Burmistrz  Miasta  i  Komitet  Dożynkowy,  składają  serdeczne  po
dziękowania wszystkim  uczestnikom  Ustrońskich  Dożynek  '93. Szcze
gólnie  gazdom,  rolnikom,  sponsorom  za  okazaną  pomoc  w  zor
ganizowaniu  dożynek. 

r   ćr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

21 sierpnia  1993 
Joanna  Kielar,  Ustroń  i Maciej Nowiński,  Ustroń 
Anna  Mitręga,  Ustroń  i Mirosław  Żwak,  Dębowiec 
Teresa  Zawadzka  Marklowice  Górne  i Karol  Kowala,  Ustroń 

28 sierpnia  1993 
Iwona Dzierżewicz,  Ustroń  i Robert Wikarek, Dąbrowa  Górnicza 

A   tr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Leokadia  Adamczyk,  lat  80,  ul.  Konopnickiej  34/8 
t*   * 

W siedmiu  ustrońskich  przedszkolach  rozpoczął się nowy rok  szkol
ny. Utworzono 21 oddziałów dla 469 dzieci. W tym roku wszyscy chętni 
mogli  posłać  swe  pociechy  do  przedszkola.  Dzieci  objęte  są  opieką 
bezpłatną  — jest  to  tzw. minimum  programowe  wynoszące  5  godzin 
zajęć dziennie. Za pozostałe  godziny, podczas których dziecko przeby
wa w przedszkolu oraz za wyżywienie w ciągu całego dnia pobierana jest 
odpłatność. 

TV   Tir 
1  września,  w  54  rocznicę  wybuchu  II  wojny  śwoatowej,  pod 

pomnikiem  poległych  odbyła  się  patriotyczna  uroczystość,  podczas 
której  wiązanki  kwiatów  pod  pomnikiem  złożyły  delegacje:  Rady 
Miejskiej,  Urzędu  Miejskiego,  Związku  Kombatantów  Rzeczypos
politej  Polskiej  i  byłych  Więźniów  Politycznych,  Związku  Inwalidów 
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku byłych Więź
niów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej, Stowarzyszenia  Żoł
nierzy  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie,  Straży  Granicznej  oraz 
uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  1  i  Liceum  Ogólnokształcącego. 
Uroczystość  zorganizował  Urząd  Miejski  wraz  z  Związkiem  Kom
batantów  RP. 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Jerzy  Cieślar,  lat 43,  ul.  Folwarczna  30 
Agnieszka  Baron,  lat  79,  ul. Stalmacha  26 
Jan  Procner,  lat  85, ul.  Cieszyńska  53 
Bronisław  Piegrzymek,  lat 47,  ul. Wantuły  22 
Józef  Cieślar,  lat  67,  ul. Sosnowa  17 

I
3 sierpnia 20 osobowa grupa członków miejskiego Koła PTTK, wraz 

z  członkami  Koła  Zakładowego  przy  KWK  „Zofiówka",  i  Grupą 
studenckoIicealną  z  Cieszyna  wyjechała  na  „31  Międzynarodowy 
3dniowy Rajd Pieszy" (Internationale DreiTageWanderung) w Knit
telfeld  w  Austrii.  4  sierpnia  polscy  turyści  dotarli  do  Knittelfeld 
i  rozlokowali  się  w  pomieszczeniach  szkoły  licealnej  i  na  szkolnym 
podwórku  w  namiotach.  Wieczorem,  przewodniczący  Komitetu  Or
ganizacyjnego pan  Penz, dokonał  oficjalnego otwarcia  rajdu. Na  rajd 
ten  przyjechało  11  grup  turystycznych  z  całej  Europy.  Przy  wtórze 
hymnów  narodowych  przewodniczący  witał  kolejno uczestników  każ
dej grupy. Polska grupa była mile zaskoczona gdy z megafonu usłyszała 
melodię Mazurka  Dąbrowskiego. Najstarszy jej członek krzepko dzier
żąc flagę narodową, powiewał nią witając turystów innych narodowości. 

Regulamin  rajdu  przewidywał,  w  trzech 
kolejnych  dniach,  przejście  tras  górskich 
według wcześniej ustalonych  kategorii  przez 
organizatora.  7  sierpnia,  w  ostatnim  dniu 
pobytu, wieczorem w sali tamtejszego Domu 
Kultury,  odbyło  się  uroczyste  zakończenie 
podczas  którego  pan  Penz  podziękował 
wszystkim  uczestnikom  za.  wytrwałość  i po
rozdzielał  cenne  puchary  i  dyplomy  wraz 
z odznakami  rajdowymi. Członkowie  ustro
ńskiego  Koła  PTTK  także  zostali  uhonoro
wani  pucharem  i dyplomem.  Po części ofic
jalnej,  przy  dźwiękach  regionalnej  orkie
stry  bawiono  się  i  tańczono.  Następne
go  dnia  zwinięto  obozowisko  i  wszystkie 
grupy  wyruszyły  w  podróż  do  swoich  do
mów. 

(M.L.) 

KRONIKA  POLICYJNA 

29.8.93 r. 
Około godziny 22.50 z ulicy Gra
żyny  został  skradziony  fist  126p, 
własności  mieszkańca  Ustronia. 
Tej samej nocy pojazd  odnalezio
no  w stanie  uszkodzonym. 

31.8.93 r. 
O godzinie 10.40 na ulicy Cieszyńs
kiej, kierujący samochodem marki 
Polonez  mieszkaniec  Wisły,  zaje
chał  drogę  prawidłowo  jadącemu 
samochodem  marki Skoda, miesz
kańcowi  województwa  katowic
kiego. Sprawcy  wypadku  trzeźwi. 

1/2.9.93 r. 
W nocy patrol Policji ujawnił wła
manie do Baru  „Utropek".  Straty 
wynoszą  3,5 min  złotych.  (M.L.) 

STRAŻ  MIEJSKA 

25.8.  —  podczas  patrolu 
w  Ustroniu  Brzegach,  koło  stacji 
CPN  zatrzymano  trzech,  kłusują
cych na  pstrągi  chłopców. 

26.8.  —  w  Ustroniu  Polanie  za
trzymano  osobę prowadzącą  han
del bez lokalizacji. Nałożono man
dat  karny. 

27—29.8.  —  zabezpieczenie  pod 
względem  porządkowym  imprez 
kulturalnych związanych z obcho
dami  „Dni  Ustronia". 

30.8.  —  ukarano mandatem  kar
nym  mieszkańca  Ustronia,  zakłó
cającego  porządek  publiczny 
w stanie  nietrzeźwym. 

(M.L.) 

KONKUR S  MACIERZ Y 
W  październiku  przypada  75  rocznica  powołania  i  oficjalnego 

objęcia  władzy  na  Śląsku  Cieszyńskim  przez  Radę  Narodową 
Księstwa Cieszyńskiego, oraz 75 rocznica odzyskania  niepodległości 
Polski  po  przewrocie  wojskowym  i  kapitulacji  garnizonu  austriac
kiego  w  Cieszynie. 

Koło  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej  organizuje  —  pod  protek
toratem  Burmistrza  Miasta  Cieszyna  —  Wielki  Konkurs  Wiedzy 
o  Ziemi  Cieszyńskiej,  dla  młodzieży  szkół  podstawowych  i  ponad
podstawowych  ziemi  cieszyńskiej  z  obydwu  stron  Olzy.  Tematyka 
konkursu  obejmuje okres  75lecia  na  ziemi  cieszyńskiej  z  uwzględ
nianiem walk o polskość w II połowie XI X i na przełomie XX wieku. 
W pytaniach konkursowych uwzględniono następujące działy: wyda
rzenia  historyczne,  życie  gospodarcze,  oświata,  kultura  (literatura, 
sztuka, sport, turystyka,  sylwetki działaczy — nieżyjących i żyjących 
—  zasłużonych  dla  Ziemi  Cieszyńskiej,  z  uwzgędnieniem  prekur
sorów). 

Zgłoszenia  pisemne  lub  ustne  należy  kierować  do  15.9.  do 
Sekretariatu  Zarządu  Głównego  MZC  w  Domu  Macierzy  przy  ul. 
Stalmacha  14 w Cieszynie. 24.9. o godz.  12.00 odbędą  się eliminacje 
dla trzyosobowych reprezentacji szkół podstawowych, a 25.9. o godz. 
12.00 dla  reprezentacji  szkół  ponadpodstawowych.  (ML) 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Muzeum  posiada  kilkanaście  słómiónek,  co  świadczyłoby  o  tym,  że 

jeszcze dość często znajdują się w ustrońskich  gospodarstwach,  choć na 
pewno  nie  spełniają  już  swych  dawnych  funkcji.  Prezentowaną  dziś 
słómiónkę  wraz  z całym  bogatym  zbiorem  dawnych  mebli  i  drobnych 
przedmiotów  z  gospodarstwa  domowego  przekazały  panie  Helena 
Wierzbanowska  i Zofia Bojda. 

Słómiónki  jak  widać  na  fotografii  to  okrągłe  naczynia,  wykonane 
z  wiązek  słomy  układanych  spiralnie  rozpoczynając od  środka  denka. 
Słomę  łączono i całość przeplatano  korą  z drzew. 
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22 sierpnia  Ochotnicza  Straż Pożarna  w  Ustroniu  Lipowcu 

obchodziła  65lecie swojego istnienia.  W  uroczystościach  wzięły 
udział poczty sztandarowe  Ochotniczej Straży Pożarnej z Niero
dzimia  i Górek,  płk.  Eugeniusz  Zabłocki  z Zarządu  Wojewódz
kiego  OSP  w  BielskuBiałej  i  mjr  poż.  Kazimierz  Chrapek 
z  Komendy  Rejonowej  w  Cieszynie.  Obchody  65lecia  roz
poczęto  musztrą  paradną.  Następnie  Józef  Balcar  przedstawił 
historię  jednostki  lipowskiej  Straży  Pożarnej. 

Po  pierwszej  wojnie  światowej  w  Ustroniu  Lipowcu  nie 
istniała  żadna  jednostka  OSP.  Zabudowania  gospodarskie 
i  domy  mieszkalne  zbudowane  były  przeważnie  z  materiałów 
łatwopalnych  i w  razie  pożaru  ludzie  byli  bezradni  czekając  na 
przyjazd  strażaków  z miasta  czy  fabryki. W  grudniu  1927  roku 
w  gospodzie  pana  Wardasa  zwołano  zebranie  celem  założenia 
jednostki  OSP  w  Lipowcu.  Inicjatorami  zebrania  byli  Gustaw 
Janik  —  gospodarz,  Andrzej  Chrapek  —  wójt  Lipowca,  Józef 
Gajdzica —  naczelnik  OSP  Nierodzim  i Rudolf  Świetlik  —  na
czelnik  rejonowy  ze  Skoczowa.  Jak  pisze  kronika:  „Wszyscy 
obecni  wypowiedzieli  się  za  utworzeniem  OSP,  gdyż  jest  to 
związek  humanitarny  i  dobroczynny,  który  w  nieszczęśliwym 
wypadku  niesie  i  spieszy  z  pomocą  ludności  miejscowej  i  poza 
miejscowej  przy  groźnym  pożarze  i  powodzi".  W  1928  roku 
zakupiono  motopompę.  Po  jej  poświęceniu  odbył  się  pierwszy 
festyn,  z  którego  dochód  przeznaczono  na  zakup  taboru 
strażackiego.  W  roku  1930  rozpoczęto  budowę  nowej  remizy 
strażackiej,  której  uroczystość  poświęcenia  odbyła  się  w  1932 
roku.  Aż  do  wybuchu  II  wojny  światowej  młoda  jednostka 
rozwijała się prężnie, wyposażała w sprzęt, aż do czasu zajęcia jej 
przez wojska okupanta.  Po  wojnie wyremontowano  zniszczoną 
remizę  i  wyposażono  ją  w  sprzęt,  który  przechowywany  był 
w  gospodarstwach. 

W  1948  roku  obchodzono  20  lecie  istnienia.  Dochód  z  tej 
imprezy  przeznaczono  na  zakup  mundurów  ćwiczebnych. 
W  1953  roku  zakupiono  wóz  konny  przystosowany  do  przewo
zu  motopompy.  Rozpoczęto  szkolenia  w  zakresie  obrony 
przeciwpożarowej,  co  doprowadzi ło  do  zdobycia  I  miejsca 
w  zawodach  rejonowych.  W  1958  roku,  z  okazji  30  lecia 
istnienia,  zakupiono  nową  wydajniejszą  motopompę,  a  w  rok 
później  samochód  marki  Dodge,  który  przerobiono  na  samo
chód  strażacki.  Służył on  tej jednostce  aż do  1976 roku,  kiedy  to 
Powiatowy  Związek OSP w Cieszynie przyznał jej  przystosowa
ny  do  warunków  terenowych  nowy  wóz.  Od  1987  pre
zesem  lipowskiej  OSP  jest  Władysław  Musioł.  W  1981  za
wiązał się Komitet  Budowy  Remizy. Prace  ruszyły w  1989  roku, 
a rok później nastąpi ło uroczyste wmurowanie  kamienia  węgiel
nego. 

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Lipowcu  to  nie  tylko  strażacy, 
ale  także  drużyna  dziewcząt  i  młodzież,  która  biorąc  udział 
w  konkursach  przeciwpożarowych  przebiła  się  do  szczebla 
wojewódzkiego. 

Kolejnym  punktem  programu  obchodów  65lecia  było  od
znaczenie  wszystkich  zasłużonych  dla  OSP. 

Uchwałą  Zarządu  Głównego  Związku  OSP  w  Warszawie 
przyznano  odznaczenia:  Złoty  Medal  Zasługi  dla  Pożarnictwa 
otrzymał  Juliusz Greń,  Srebrny  Medal  Zasługi  dla  Pożarnictwa 
Rudolf Olma,  Brązowy  Medal  Zasługi  —  Mari a  Musiol  i  Karol 
Pieknik.  Uchwałą  Zarządu  Wojewódzkiego  ZOSP  w  Biels
kuBiałej  przyznano  odznaczenia:  Strażaka  Wzorowego  Karo
lowi Kryście  i Jackowi  Malyjurek .  Ponadto  dyplomami  uhono
rowano:  Franciszka  Bijoka ,  Józefa  Golika,  Karol a  Cholewę, 
Mieczysława  Ligockiego,  Karol a Chrapka, Jana  Tomiczka  i Ta
deusza Fiuka.  Uczestnicy  uroczystości  wpisywali  się do  pamiąt
kowej  „Księgi  65lecia"  of iarowując równocześnie  wolne  datki 
na  wykończenie  strażnicy.  Zebrano  w  ten  sposób  31  milionów. 
Zakończeniem  uroczystych  obchodów  był  festyn  strażacki  nad 
Wisłą. 

(M .  L.) 

W  Ustroniu  jako  pierwszy  rozpoczął  kampanię  wyborczą  KLD, 
organizując na  targowisku  imprezę dla  dzieci.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Kuinictw a  i  Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 
—  Ekspozycja  stała:  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Najnowsze nabytki 
—  Rękodzieło  artystyczne 
—  Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej K. i B. Heczko — wystawa 

i sprzedaż prac plastyków  ustrońskich 
Muzeum  czynne  codziennie  od  godz.  9.00—13.00,  wtorek  od 
9.00—16.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" ,  3  Maj a  68 
czynne  wtoreksobota  od  9.00 do  13.00 

niedziela  od  13.00 do  16.00 

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

czynne  codziennie 

CENTRALNA  INFORMACJA  I RECEPCJA,  RYNEK 7, TEL. 2653 
—  Wystawa  prac dziecięcych  z  Neu ki rchenVluyn 

Imprezy  sportowe: 
16.—18.9.  godz.  15.00  —  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  O  PUCHAR 

BURMISTRZA  MIASTA 
Zgłoszenia drużyn  w terminie do  14.9.1993 
r.  w  Urzędzie  Miejskim,  pok.  nr  2  (tel. 
3571) 

MARATON 
28  sierpnia  odbył  się  II  Bieg 

Sztafetowy — dystans 42.195 me
trów.  Bieg zorganizowano  w kla
syfikacj  generalnej  i  zespołowej. 
Drużynę  stanowiła  jedna  dziew
czyna — kobieta  i czterech chłop
ców  —  mężczyzn.  Dziewczyny 
biegły na pierwszej zmianie jedną 
pętlę około 3 km, następnie chłop
cy  3  pętle  —  9  km  każdy.  Na 
zakończenie  wszyscy  członkowie 
drużyny  pokonywali  wspólnie 
trasę ok.  1.3 km. Zwyciężyła  dru
żyna z Goleszowa w składzie: Lu
cyna Klimas, Janusz Makula, He
nryk Jankowski, Andrzej Wantu
lok, Tomasz  Librowski, — z cza
sem  2 godziny,  29  minut,  21  se
kund.  Drugie  miejsce  zajęła  dru
żyna  z  Pogórza,  a  trzecie  TKK F 
„Saturn" Czeladź. Sztafeta ustroń
ska  w składzie: Zofia  Leśkiewicz, 

Tomasz Mateja, Artur  Pietrusiak, 
Łukasz Matuszka, Andrzej Pilch, 
poprawiła  swój  ubiegłoroczny 
czas  i  z  wynikiem  2  godziny,  57 
minut,  28  sekund,  zajęła  piąte 
miejsce.  Najstarszym  był  zespół 
Pogórze  II  —  „Orły  Beskidów", 
w  którym  suma  lat  zawodników 
wynosiła  256.  Pobito  zeszłoro
czny rekord, kiedy suma ta wyno
siła  250  lat.  Zwycięzka  drużyna 
otrzymała  puchar  i nagrody,  na
tomiast  wszyscy pozostali  uczest
nicy  biegu  —  pamiątkowe  dyp
lomy. 

Organizatorami  biegu  byli 
Urząd  Miejski, Społeczny  Komi
tet  Biegu,  Towarzystwo  Rekrea
cyjnoSportowe „Siła" oraz spon
sorzy.  W  jury  zasiadali:  Andrzej 
Georg,  Andrzej  Piechocki,  Zdzi
sław  Pokorny,  Marek  Kubista, 
Jacek  Piechocki,  Bogumiła  Czyż 
i Grażyna  Winiarska. 

(M.  L.) 
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u rn Unia  Demokratyczna  posiada 
konkretny  program  zakończenia 
procesu  przebudowy  gospodarki 
i państwa oraz wprowadzenia  Po
lski  na  drogę  rozwoju  gospodar
czego.  Nie  jest  to  program  haseł  D E M O K R A T Y C Z N A 
bez pokrycia ani próżnych obietnic. W programie Unii najważniejsze to: 
— program  gospodarczy 
— walka  z  bezrobociem 
— bezpieczeństwo  socjalne  i  osobiste  obywateli. 
Unia  Demokratyczna  uważa,  że  dla  przyszłości  Polski  zasadnicze 
znaczenie ma szybkie przechodzenie do gospodarki rynkowej opartej na 
prywatnej  własności.  Korzyści  z  prywatyzacji  powinny  odnosić  jak 
najszersze  kręgi  społeczeństwa.  Dlatego  Unia  popiera  takie  sposoby 
prywatyzacji,  które ułatwiają dostęp do własności  wszystkim  obywate
lom,  dają  pracownikom  możli  ^ m m m ^ m mm 

wość  stania  się  współwłaściciela
mi  swoich  zakładów,  dają  rolni
kom  udziały  w  przedsiębiorst
wach  z  którymi  współpracują. 
Unia Demokratyczna  uważa  bez
robocie  za  najpoważniejszy  pro
blem. Walka  z bezrobociem  musi 
być  jednym  z  pierwszych  zadań 
rządu. Unia proponuje  konkretny 
program  zwalczania  bezrobocia 
poprzez:  rozwój  gospodarczy, 
środki  na  roboty  publiczne,  pro
gram budowy autostrad, zachęty finansowe dla przedsiębiorstw  tworzą
cych nowe miejsca pracy, kredyty dla  bezrobotnych  rozpoczynających 
pracę  na  własny  rachunek,  szkolenia  bezrobotnych. 
Unia Demokratyczna uważa również, że zapewnienie godnego poziomu 
życia  emerytom  i rencistom  jest  obowiązkiem  pokolenia  pracującego. 
Obecny  system  emerytalnorentowy  nie  spełnia  oczekiwań,  dlatego 
Unia  proponuje  program  reformy  tego  systemu,  który  zapewni:  pod
stawy  utrzymania  i  ich  gwarancję  przez  państwo  dla  wszystkich 
uprawnionych, dodatkowe możliwości  uzyskiwania świadczeń w zależ
ności od stażu  pracy i wysokości opłacanych  składek. Ochrona  zdrowia 
powinna  opierać  się  na  nowoczesnym  systemie  ubezpieczeń  zdrowot
nych zapewniających powszechną  dostępność świadczeń  i dobre  wyko
rzystanie  środków. 

Szkolnictwo,  nauka  i  kultura  decydują  o  rozwoju  i przyszłości  kraju. 
Unia  postuluje  zwiększenie  płac  w  tej  sferze,  połączone  z  poprawą 
przeznaczonych  na  nią  środków.  Dlatego  w  najbliższym  czasie  za
proponuje  zawarcie  Paktu  o  Reformie  Oświaty.  Uważa,  że  bezpłatne 
szkolnictwo  musi  być podstawą  kształcenia  młodzieży  w  Polsce. 
Młodzi  ludzie  muszą  mieć realną  szansę na  mieszkanie.  Budownictwo 
mieszkaniowe  może  być  kołem  zamachowym  gospodarki,  aby  tak  się 
stało  Unia  postuluje:  szybką  reformę  systemu  budownictwa,  eks
ploatacji  i  finansowania  mieszkań,  kredyty  hipoteczne,  tanie  kredyty 
kontraktowe,  budownictwo  komunalne  dotowane  z  budżetu. 
Unia  Demokratyczna  uważa,  że  rolnictwo  powinno  być  ważnym 
i pełnoprawnym  sektorem  gospodarki  wolnorynkowej  w Polsce  opar
tym  na  silnych  gospodarstwach  rodzinnych,  zdolnych  do  efektywnej 
produkcji dla kraju i na eksport, w związku z tym proponuje się dla wsi: 
pomoc w rozwoju infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy na wsi 
poza rolnictwem, zagospodarowanie  ziemi po PGRach przez  rolników 

LIST Ę  NR  9 

rolników, powołanie Agencji Kredytu Rolnego dla usprawnienia kredy
towania  rolnictwa  i  przetwórstwa,  udział  rolników  w  prywatyzacji 
przedsiębiorstw  pracujących dla  rolnictwa. 
Przyszłością Polski jest zdrowe środowisko naturalne. Program ekologi
czny  Unii  proponuje:  wprowadzenie  czystych  technologii,  rozwój 
produkcji  zdrowej żywności,  zagospodarowywanie  odpadów,  ochronę 
przyrody  Polski.  Unia  Demokratyczna  idzie  do  wyborów  z  konkret
nymi  programami  działania.  Posłowie  Unii  wejdą  do  parlamentu 
z gotowymi  projektami  ustaw  i zgłoszą  je  Sejmowi. 
KANDYDAC I  UNII 
Grażyna Staniszewska  — kandyduje do  Sejmu. Legenda  Podbeskidzia, 
człowiek  instytucja  a właściwie kilkanaście  instytucji.  Współzałożyciel
ka  a  obecnie  prezes  Fundacji  Edukacji  Ekonomicznej  i  Społecznej 
Ruchu Inicjatyw Gospodarczych  (tzw. Springu). Organizowała  semina
ria i konferencje o ekonomii m. innymi dla dziennikarzy. Z jej inicjatywy 

  .......  powstał  serial  telewizyjny  ABC 
ekonomii  nagrany  później na  ka
sety  jako  pomoc  dla  szkół.  Zor
ganizowała Fundację Pomocy dla 
Utalentowanych  Dzieci  Niepeł
nosprawnych.  Stworzyła  Forum 
PolskoWęgierskie,  w  Budapesz
cie  odbędzie  się wystawa  prezen
tująca Podbeskidzie. W wyniku jej 
starań Bielskiem zainteresował się 
Mc  Donalds.  Poseł  na  Sejm w la
tach  198991 i 199193 r. przewod
nicząca  sejmowej  Komisji  Prze

kształceń  Własnościowych,  członek  Komisji  Konstytucyjnej.  Skro
mność,  uczciwość,  nadzwyczajna  pracowitość,  kompetencja.  Zre
zygnowała z kandydowania z listy krajowej, nie chce wchodzićdo Sejmu 
kuchennymi drzwiami, wejdzie z pełnym poparciem  regionu  lub wcale. 
Janusz  Okrzesik  —  kandydat  do  Senatu.  Dziennikarz  lat  30,  działał 
w  Ruchu  Wolność  i  Pokój,  działacz  ruchów  ekologicznych.  W  latach 
198991  poseł  na  Sejm  X  kadencji,  przewodniczący  Sejmowej  Pod
komisji  ds.  Kontroli  Służb  Specjalnych,  członek  Komisji  Obrony 
Narodowej  i Komisji  Ochrony  Środowiska.  Obecnie  szef  Unii  Demo
kratycznej Regionu  Podbeskidzie. Mimo młodego wieku  zrównoważo
ny,  kompetentny  dojrzały  polityk. 

Maciej  Miszewski  —  kandydat  do  Sejmu. Doktor  habilitowany  nauk 
ekonomicznych,  lat  46. Pracownik  naukowy  Akademii  Ekonomicznej, 
dyrektor  Delegatury  Ministerstwa  Przekształceń  Własnościowych 
w  Bielsku  Białej.  Członek  władz  krajowych  Unii.  Współtwórca  jej 
programu.  Opowiada  się  za  wzrostem  samodzielności  gospodarczej 
samorządów  lokalnych,  za  inwestowaniem  w  naukę  i  oświatę,  za 
zwalczaniem  bezrobocia  poprzez  programy  aktywizacji  zawodowej. 
Specjalista  do  spraw  ekonomicznych.  W  Sejmie  będzie  zajmował  się 
sprawami  gospodarczymi. 

Ludwik  Kuboszek  —  kandydat  do  Sejmu.  Lat  52,  z  wykształcenia 
matematyk,  założyciel  „Solidarności"  w  Cieszynie.  Od  1990  r  radny 
Rady  Miejskiej w Cieszynie,  a  od  września  1991  r jej  przewodniczący. 
Działacz  samorządowy  nastawiony  na  pracę  organiczną. 
Jerzy  Hławiczka  —  kandydat  do  Sejmu.  Lat  42,  dyrektor  szkoły 
w  Cisownicy.  Jeden  z  założycieli  Unii  Demokratycznej  na  Śląsku 
Cieszyńskim, doświadczony  w działalności  społecznej, członek  Komisji 
Oświaty  w gminie  Goleszów. 

OGŁOSZ  ENIE  PŁATN E — OGŁOSZ  ENIE PŁATN E — 
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PRZEZ  PRZESZKODY 
Deszcz  spowodował,  iż  nie  tak  licznie  jak  w  poprzednich  latach 

ustroniacy podziwiali piękne konie na stadionie Kuźni, gdzie tradycyjnie 
na  dzień  przed  dożynkami  odbył  się  konkurs  hippiczny.  Startowali 
juniorzy  Państwowej Stadniny  Koni  w PruchnejOchabach,  gdyż  senio
rzy w tym samym czasie przebywali na zawodach w Czechach. W konkur
sie skoków przez przeszkody zwyciężył Krystian Janik na koniu  „Drozd", 
drugi był Tomasz Modrzejewski na „Gacu",ana  trzecim miejscu znalazła 
się  Magdalena  Kozłowska  na  „Algerze".  Podobnie  jak  rok  temu 
najwięcej emocji wzbudził konkurs potęgi skoku. I  tu  bezkonkurencyjny 
okazał  się Krystian  Janik  pokonując na  „Drozdzie"  wysokość  150 cm. 
Nie udało się więc pobić  rekordu  M.  Loski,  który  w ubiegłym  roku  na 
„Bostonie"  przeszedł  wysokość  160 cm.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  Ładę  1500s,  stan  dobry, 
30000000,  tel. 3355 wew. 42 po  godz. 
18.00. 

BUT „Ustronianka"  zaprasza do  Wie
dnia  na  operetkę  „Baron  Cygański" 
(2—3.X)  tel.  3288. 

Atrakcyjne  ceny  konfekcji  jesicu
nozimowej  oferuje  sklep  odzieżowy 
na  Manhatanie. 

Kupię w Ustroniu  lub najbliższej oklicy 
tani  domek  do  remontu.  Oferty: tel. 
3290 od godz.  8—12. 

Poszukuję  garażu  w rejonie  os.  Man
hatan.  Wiadomość:  Manhatan 1/56. 

Firma  „Capri" przyjmie do  pracy  biu
rowej  rencistki  ze średnim  wykształ
ceniem  (znajomość  maszynopisania). 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego 40. 

Tapicerstwo  meblowe wykonuje usługi 
w  zakresie:  komplety  wypoczynkowe, 
k o m p l e ty  rogowe,  sypialn ie  i  r enowa

cje. Ceny  konkurencyjne,  dostawa na 
miejsce.  Ustroń,  ul. Reja  1 (koło  Ban
ku  Spółdzielczego)  tel.  2472. 

Sprzedam ciągnik Zetor 25 oraz kosiar
kę.  Dzięgielów,  Zimne  Wody  234. 

KOMUNIKA T 
WYBORCZ Y 

B u r m i s t rz  M i a s ta  U s t r oń  z a w i a d a m i a,  że  z g o d n ie  z a r t. 27 

u s t a wy  z  d n ia  28 m a ja  1993  r.  O r d y n a c ja  W y b o r c za  do  S e j mu 

R z e c z y p o s p o l i t ej  Po l sk i ej  ( D z . U.  R P z  d n ia  2  c z e r w ca  1993  r. 

nr  45  p o z.  205)  z o s t ał  u d o s t ę p n i o ny  d o  w g l ą du  sp is  w y

b o r c ó w. 

Z a i n t e r e s o w a ni  m o gą  d o k o n ać  s p r a w d z e n ia  p r a w i d ł o w o ś ci 

sp i su  w U r z ę d z ie  M i e j s k im  w U s t r o n i u,  R y n ek  1,  b i u ro  nr 

4  ( p a r t e r ),  w  d n i a ch  od  6 do  17 w r z e ś n ia  b r. w  n a s t ę p u j ą c y ch 

t e r m i n a c h:  p o n i e d z i a ł e k,  ś r o d a,  c z w a r t e k,  p i ą t ek  —  w  g o d z. 

8 .00  do  15.30,  w t o r ek  w  g o d z.  od  9 . 00   1 7 . 0 0. 

O  B W I  E S Z C Z  E  l \ l  I  K E 
Burmistrz a  IV!iast a Uzdrowisk a  Ustro ń 

z dnia 12 lipc a 1993 roku 
Na p o d s t a w i e  a r t .  52 us t .  1 u s t a w y z dn i a  28 ma j a  1993  r . — Ordynac j a  w y b o r c z a  d o  S e j m u  Rzeczypospo l i t e j  Po lsk ie j  ( D z . U . 
Nr  45,  poz .  205 )  i n f o r m u j e  s i ę , że Rad a  M i e j s k a  U z d r o w i s k a  U s t r o ń  n a p o d s t a w i e  a r t .  50 us t .  1 u s t a w y  z dn i a  28 ma j a 
1993  r . — O r d y n a c j a  w y b o r c z a  d o S e j m u  Rzeczypospo l i te j  Po lsk ie j  ( D z . U .  Nr 45, poz .  205)  i a r t .  1 us t . 1 u s t a w y z dn i a 10  ma j a 
1991  r . — Ordynac j a  w y b o r c z a  d o  S e n a t u  Rzeczypospo l i te j  Po lsk ie j  ( t e k s t  j edno l i t y  D z . U .  Nr 72 z 1991  r. , poz . 319 )  u c h w a ł ą 
Nr  X L V / 3 0 4 / 9 3  z  dn i a  2  l ipc a  1993  r . t w o r z y  nas tępu jąc e  o b w o d y  g łosowan ia : 

Nr 
obwodu 

G R A N I CE  O B W O DU 
Siedziba  Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1  USTROŃ  POLANA  — ulice: Funnańska,  Grzybowa, Jastrzębia,  Orłowa,  Palenica,  Polańska, Ślepa, Sucha,  Złocieni, 
Żarnowiec,  Beskidek,  Chabrów,  Równica,  Stronia,  Turystyczna,  Wczasowa,  Wysznia,  Baranowa,  Brzozowa,  Bukowa, 
Grabowa,  Jaworowa,  Jodłowa,  Klonowa,  3 Maja  (od nr 102 po stronie  prawej  i od nr 61 po stronie  lewej),  Papiernia, 
Pod  Grapą,  Świerkowa,  Topolowa,  Wiślańska 

Szkoła  Podstawowa  Nr 3 
Ustroń  Polana 

2  USTROŃ  GÓRNY  — ulice:  Armii  Krajowej,  Solidarności,  Grażyny,  Nadrzeczna,  Hutnicza,  3  Maja  (do nr 98  po 
stronie  prawej i do nr 57 po stronie  lewej),  Mickiewicza,  Miedziana,  Pana  Tadeusza,  Parkowa,  Wojska  Polskiego, 
Złota,  Zdrojowa,  Sanatoryjna,  Skalica,  Srebrna,  Gałczyńskiego,  Jelenica,  Kalinowa,  Kasprowicza,  Kluczyków, 
9  Listopada,  Myśliwska,  Partyzantów,  Skowronków,  Spacerowa,  Staffa,  Wierzbowa,  Akacjowa,  Asnyka,  Bażantów, 
Drozdów,  Kochanowskiego,  Lipowa,  Olchowa,  Reja,  Słowików,  Skłodowskiej,  Tuwima,  Słoneczna,  Kasztanowa, 
Dębowa, Cisowa,  Wiązowa, Głogowa,  Limbowa,  Jesionowa 

Szkoła  Podstawowa  Nr 1 
Ustroń, uL  Partyzantów 

3  USTROŃ  DOLNY  — ulice:  Krzywa,  Ogrodowa,  Strażacka,  Polna,  Bema,  Dąbrowskiego,  Gościeradowiec,  Kuźnicza, 
Okólna,  Sportowa,  Sikorskiego,  Szpitalna,  Traugutta,  Wybickiego,  Bełwederska,  Lecznicza,  Liściasta,  Radosna, 
Uzdrowiskowa,  Uboczna,  Źródlana,  Ignacego  Daszyńskiego, dr.  Michała  Grażyńskiego 

Szkoła  Podstawowa  Nr 2 
Ustroń, uL  Kościelna 

4  USTROŃ  HERMANICE  — ulice:  Długa  (od nr 37 po stronie  lewej i od nr 32 po stronie  prawej),  Goleszowska, 
Choinkowa,  Katowicka  (od nr 100 do nr 178 po stronie  prawej i od nr 101 do nr 201 po stronie  lewej), Nad  Bładnicą, 
Orzechowa,  Owocowa,  Sosnowa,  Wodna,  Skoczowska  (do nr  99 po stronie  lewej i do nr  98 po stronie  prawej), 
Agrestowa,  Folwarczna,  Różana,  Stellera,  Sztwiertni,  Wiśniowa,  Wspólna,  Jasna,  Jaśminowa,  Malinowa,  Osiedlowa, 
Porzeczkowa,  Kwiatowa,  Mil a 

Świetlica  POD 
Hermanice,  ul.  Goleszowska 

5  USTROŃ  LIPOWIEC  — ulice: Leśna,  Lipowski  Groń, Lipowska  (od nr 22 po stronie prawej i od nr 25 po stronie lewej) 
Bernadka,  Działkowa,  Górna,  Górecka,  Kamieniec,  Kręta,  Krzywaniec,  Mokra,  Nowociny,  Podgórska,  Przetnka, 
Spokojna, Szkolna,  Wałowa,  Wesoła 

Szkoła  Podstawowa  Nr 5 
Ustroń  Lipowiec 

6  USTROŃ  NIERODZIM  — ulice: Boczna,  Chałupnicza,  Cicha, Czarny Las,  Dobra, Graniczna, Gospodarska,  Katowicka 
(od  nr 200 po stronie  prawej i od nr 203 po stronie  lewej),  Krótka,  Lipowska  (do nr 16 po stronie  prawej  i do nr  19 
po  stronie  lewej),  Skoczowska  (od nr  107 po stronk  lewej i od nr  110 po stronie  prawej),  Wiejska,  Wiklinowa, 
Zabytkowa,  Zagajnik, Bładnicka,  Harbutowicka,  Łączna, Potokowa,  Szeroka, Wąska, Józefa  Kreta 

Dom Strażaka  OSP 
Ustroń  Nierodzim 

7  USTROŃ  CENTRUM  — ulica  Konopnickiej,  osiedle  „Centrum"  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zacisze"  (bloki  miesz
kalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8), ulice: Brody, Piękna,  Pasieczna,  Rynek, Wantuły 

Zespół  Szkół  Ogólnokształcących 
im. M.  Kopernika  w Cieszynie 
Filia  LO  w Ustroniu,  Rynek 4 

8  USTROŃ  CENTRUM — osiedle Manhatan  (bloki  mieszkalne Spółdzielni  Mieszkaniowej „Zacisze" nr 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,  8, 9 i  10) 

Świetlica  SM  „Zacisze" 
Ustroń, uL  Wantuły 

9  USTROŃ  DOLNY — ulice:  Błaszczyka,  Cieszyńska,  Cholewy,  Komunalna,  Lipowczana,  Stalmacha,  Obrzeżna,  Długa 
(do nr 17 po stronie  lewej i do nr 20 po stronie  prawej),  Dworcowa,  Fabryczna,  Katowicka  (do nr U  po stronie  lewej 
i  do nr 46 po stronie  prawej),  Kościelna,  Stawowa,  Spółdzielcza,  Tartaczna,  Kotschego,  Wiosenna,  osiedle  „Cieszyń
skie" Spółdzielni  Mieszkaniowej „Zacisze"  (blok  nr 1, 2, 3 i 4) 

Szkoła  Podstawowa  Nr 2 
Ustroń, uL  Kościelna 

10  PP  Uzdrowisko  USTROŃJASTRZĘBIE 
ulica Sanatoryjna 1 

PP  Uzdrowisko 
Ustroń, uL Sanatoryjna 1 

11  Śląski  Szpital  Reumatologiczny  USTROŃ  ZAWODZIE 
ulica  Szpitalna 11 

Śląski Szpital  Reumatologiczny 
Ustroń  Zawodzie,  uL Szpitalna 11 

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 10 maja 1991 roku — Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (tekst  jednolity  Dz.U. nr 72 z 1991 r., poz. 
319)  Obwodowe  Komisje  Wyborcze  powołane  dla wyboru do Sejmu wypełniają  te same  czynności  związane  z wyborami  do Senatu. 

Burmistrz  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

i ł  r i o  ł f l ł o  T I c f r n ń c La 



W dożynkowym  korowodzie...  Fot.  W. Suchta 

P O W O Ł A N O  K O M I S J E 
26.V1II.1993 r. Zarząd Miasta powołał jedenaście obwodowych komisji 
wyborczych. Oto  ich  składy. 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  1 
POLANA 

Chwastek  Adam, Gluza  Karol,  Hernik  Irena,  Maciejewski Jan,  Mar
tynek Barbara, Mijał Leon, Niemczyk Maria, Lisowicz Leona, Szczyp
ka  Leszek. 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  2 
USTROŃ  GÓRNY 

Białoń  Jan,  Fiedor  Gertruda,  Choluj  Łucja,  Małecka  Janina,  Molin 
Alicja, Niemczyk  Karol, Pawelec  Irena, Sikora  Leszek, Zawada  Kazi
mierz 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  3 
USTROŃ  DOLNY 

Broda Janusz, Cieślar  Jan, Dolczewska  Teresa, Hanas  Stanisław,  Piot
rowicz Mirosław,  Podżorski  Paweł, Pydych  Jan, Stolarczyk  Stanisław 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  4 
HERMANICE 

Bujok Józef, Hiner  Rudolf, Kubala  Danuta,  Kukuczka  Zofia, Molek 
Franciszek, Podżorski Tadeusz, Wierzbanowska Helena, Szuster Józef, 
Zwias Tadeusz 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  5 
LIPOWIEC 

Chrapek  Ludwik, Gonska  Stefan, Górniok  Gertruda,  Barnaś  Janina, 
Lazar  Jan,  Pasterny  Jan,  Rusok  Wanda,  Stekla  Jan, Duda  Urszula 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  6 
NIERODZIM 

Ciemała  Karol,  Heczko Józef, Holeksa  Rudolf, Kostka  Włodzimiera, 
Kozieł  Zdzisław,  Kurowski  Józef,  Noszczyk  Bronisława,  Pindór  Ju
liusz, Siedlaczek  Andrzej 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  7 
CENTRUM 

Baranowski Czesław, Hławiczka Władysław, Helwig Krystyna, Dudek 
Władysław,  Kozłowski  Jan,  Kaczmarczyk  Bogumiła,  Sikora  Elżbieta, 
Twardzik  Józef, Waszek  Józef 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  8 
OSIEDLE  MANHATA N 

Bujok  Karol,  Cebo  Janusz,  Kubica  Józefa,  Kubok  Benedykt,  Jońca 
Barbara, Tułecka Natalia, Walawska Krystyna, Werpachowska Iwona, 
Winiarska  Grażyna 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  9 
USTROŃ  DOLNY 

Chwastek  Władys ław,  Chlebek  Beata,  Dawid  Rena ta,  Kub ica  Zuzanna, 
Majewski  Andrzej,  Mojeścik  Henrietta,  Nawrat  Stanisława,  Nosal 
Zuzanna,  Nowak  Jadwiga 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  10 
Andrzejewski  Jerzy,  Gieca  Anna,  Jędrusik  Krzysztof,  Kubista  Piotr, 
Nowak  Otylia,  Wisełka  Roman, 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  NR  11 
ŚLĄSKI  SZPITAL  REUMATOLOGICZNY 

Antończyk Bogdan, Czyż Sabina, Gałczyńska Danuta, Kajzar Danuta, 
Laszczyk  Franciszek,  Rembiesz  Paweł,  Suda  Krzysztof 

ZBIÓRK A  ZŁOM U 
Urząd  Miejski  w  Ustroniu  informuje mieszkańców,  że w  so

botę  11 września  br. odbędzie  się zbiórka  złomu,  starych  pralek, 
lodówek,  mebli  —  w  następujących  dzielnicach: 
HERMANICE :  ul.  Skoczowska  (od  restauracji  „Gazdówka" 
do  końca),  ul. Orzechowa,  ul. Sosnowa,  ul. Jana  Sztwiertni,  ul. 
Folwarczna,  ul.  Różana,  ul.  Agrestowa,  ul.  Osiedlowa,  ul. 
Malinowa,  ul.  Porzeczkowa,  ul.  Kwiatowa,  ul.  Jaśminowa,  ul. 
Miła ,  ul. Jasna,  ul. Pawła  Stellera,  ul. Owocowa,  ul. Wodna,  ul. 
Wiśniowa,  ul. Wspólna,  ul. Goleszowska,  ul. Nad  Bładnicą,  ul. 
Choinkowa,  ul.  Długa,  ul.  Fabryczna,  ul.  Katowcka  (od 
skrzyżowania  z ul. Skoczowską  po  skrzyżowanie z ul.  Cieszyńs
ką). 

Następna  zbiórka  ww.  surowców  odbędzie  się  w  sobotę  18 
września  br.  w  dzielnicach:  USTROŃ  CENTRUM ,  ZAWO 
DZI E  GÓRNE  i DOLNE ,  GOJE:  ul.  Mickiewicza,  ul.  Graży
ny,  ul. Pana  Tadeusza,  ul. Hutnicza,  ul. Parkowa,  ul.  Złota,  ul. 
Srebrna,  ul.  Miedziana,  ul.  A.  Brody,  ul.  Daszyńskiego,  ul. 
Dworcowa,  ul.  Spółdzielcza,  ul.  Krzywa,  ul.  Kościelna,  ul. 
Wiosenna,  ul.  Stawowa,  ul.  Tartaczna,  ul.  Komunalna,  ul. 
Lipowczana,  ul.  Stalmacha,  ul.  Cholewy,  ul.  Błaszczyka,  ul. 
Strażacka,  ul.  Polna,  ul.  Cieszyńska,  ul.  Konopniciaej,  ul. 
Wantuły,  ul.  Piękna,  ul.  Traugutta,  ul.  Ogrodowa,  ul.  Sikors
kiego,  ul.  Bema,  ul.  Dąbrowskiego,  ul.  Wybickiego,  ul.  Spor
towa,  ul. Kuźnicza,  ul.  Kamieniec,  ul.  Belwederska,  ul.  Liścias
ta,  ul.  Źródlana,  ul.  Okólna,  ul.  Szpitalna,  ul.  Uzdrowiskowa, 
ul. Radosna, ul. Lecznicza,  ul. Uboczna,  ul. Gościeradowiec,  ul. 
Sanatoryjna,  ul.  Zdrojowa,  ul.  Nadrzeczna,  ul.  Wojska  Pol
skiego,  ul.  Solidarności,  ul.  Armi i  Krajowej,  ul.  Skalica,  ul. 
Słoneczna,  ul.  Zielona. 

Wydział  Ochrony  Środowiska  zwraca  się z  uprzejmą  prośbą 
do  mieszkańców  ww.  dzielnic  o  wykładanie  materiałów  przy 
wjazdach  do  własnych  posesji.  Zbiórkę  przeprowadzi  Zakład 
Oczyszczania  Miasta  „TROSEKO",  ul. Bażantów  17 w  Ustro
niu,  tel. 2975.  O  terminach  kolejnych  zbiórek  wraz z  podziałem 
na  dzielnice  będziemy  informować  na  bieżąco  w  Gazecie 
Ustrońskiej. 

KICK 
BOXING 
KARATE! 

WTOREK 
CZWARTEK 
Sala Sportow a 

SP1 
w  Ustroni u 
godz .  18.00 

Zapraszam y 

LABORATORIU M 
MEDYCZN E 

Zakres  badań: 
  OB,  pełna morfologia krw i 
  kompleksowe  badania 

chemiczne  i  biochemiczne 
  oznaczanie  poziomu 

hormonów  tarczycy: 
T3,  T4,  TSH 

  wykrywani e  czynnika 
reumatoidalnego 

  testy  ciążowe 
  badanie  ogólne  moczu 

U W A G A ! 
Badania  wykonywane  są  na 
super  nowoczesnym  sprzę
cie elektronicznym  —  kom
puterach 

SKLEP 
ZIELARSKO 

KOSMETYCZN Y 
  zioła  i preparaty  ziołowe 
  parafarmaceutyki 
 kosmetyki,  art. fryzjerskie 

W1SŁACENTRU M 
ul.  1 Maj a 

Pawilony  Handlowe 
codziennie od 8—17 

soboty  od  8—13 
tel. 3036 

7  Gazeta  Ustrońską 



NIE  MOGĄ  WYGRAĆ 
Kuźnia  Ustroń  —  KS  Wisła  3:3 
Błąd  obrony  sprawił,  że  już  w  3  minucie  piłkarze  Kuźni 
przegrywali  z  Wisłą  0:1.  Po  dalszych  siedmiu  minutach  Wisła 
prowadzi już dwoma  bramkami  —  tym  razem  zawinił  bramkarz 
Kuźni.  Teraz  do  głosu  dochodzą  ustrońscy  piłkarze,  czego 
efektem jest  bramka  zdobyta  przez  R.  Haratyka  w  zamieszaniu 
podbramkowym  na  pięć  minut  przed  zakończeniem  pierwszej 
połowy.  Druga  część meczu  rozpoczyna  się atakami  Kuźni  lecz 
na  efekt wypada  czakać  do  20 minuty,  kiedy  to  R.  Haratyk  po 
minięciu  dwóch  obrońców  Wisły  wyrównuje  na  2:2  strzelając 
w krótki prawy  róg. Po raz trzeci na  listę strzelców wpisuje się R. 
Haratyk  w 30 minucie popisując się wspaniałym  „szczupakiem" 
i  strzelając  nie  do  obrony  głową  po  dośrodkowaniu  J.  Ficka. 
Gdy  wydawało  się,  że  Kuźni  uda  się po  raz  pierwszy  zwyciężyć 
w  tej  edycji  rozgrywek,  kolejny  błąd  bramkarza  sprawia,  że 
Wisła  wyrównuje  na  10  minut  przed  końcem.  Można  powie
dzieć,  że  zemściły  się  niewykorzystane  wcześniej  dwie  stu
procentowe  okazje. Mecz w początkowych  minutach  nerwowy, 
z  upływem  czasu  stawał  się  coraz  bardziej  emocjonujący 
i  obfitujący  w  wiele  ciekawych  akcji.  Grano  czysto  i  szybko. 
Zdaniem  trenera  Andrzeja  Czermaka,  Wisła  to  drużyna  gra
jąca  piłkę  siłową,  co  niezbyt  odpowiada  młodym  piłka
rzom  Kuźni.  Wyróżniającymi  się  zawodnikami  byli:  Jarosław 
Ficek,  Piotr   Popławski  i  zdobywca  trzech  bramek  Robert 
Haratyk . 

Trzy  remisy  i  jedna  porażka  to  dokonania  piłkarzy  Kuźni 
w  tym  sezonie.  Wierzymy,  że  wkrótce  nadejdą  zwycięstwa  lecz 
trzeba  czasu  by młoda  drużyna  okrzepła  (średnia  wieku  21  lat). 
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Trenują  i wierzą  w sukces.  Fot  W. Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Podziwejmy sie, jako  hónym to lato sleciało. Dyć już je wrzesiyń 

i dziecka już  zaś  chodzóm  do szkoły.  Już  nie bydóm  miały  tela 
czasu gonić po polu, trzej a siedzieć nad ksiónżkami  i zadani robić. 

Tóż  wszyckim  ustróńskim  chlapcóm  a  dziywczyntóm  win
szujymy,  cohy sie im byki po zeszytach  nie szwyndały.  O bykach 
żech pisała tydziyń  tymu,  tóż nie bydym zaś o tym drzistać, bo by 
sie  Wóm  to sprzikrzilo  czytać. 

Winszujymy  też  dzieckóm,  coby  nastarczowały  to  wszycko 
zapamiyntać.jak  sie bydóm uczyć, co sie teraz w tej naszej Polsce 
dzieje. Dyć  sie  tak  hónym  zmiynio,  że  aji stary  mo  biyde se  to 
zapamiyntać, jako  to po  kolei  wszycko  szlo,  Kierzi  teraz  rzón
dzóm, kiero par ty ja je z kierom w zgodzie, a kierzi sie niedowno ze 
sobóm  pogniywali.  Za  downych porzóndków  to  dziecka  miały 
fajnie.  Jak  roz  wybrali  władze  i  tego,  jako  ta  nazywajóm, 
prymiera,  tóż  jedyn  czy  drugi  kluk  zdónżył  szkołę  zaczónć 
i skończyć, a prymier byłfórt  tyn sóm i nie trzej a sie było o nowym 
uczyć.  A  teraz  co chwile je  kiery  inszy,  a  dzieckóm  skyrs  tego 
nauki  przibywo. 

Najgorzij to majóm ty dziecka, co zaczyly  chodzić do szkoły za 
starych  porzóndków,  a  teraz  muszóm  sie  moc  wiecy  uczyć  po 
nowymu.  Co downij sie ganiło,  to  teraz  trzeja  chwolić, a co sie 
downij chwoliło, te  teraz je  złe.  Trzeja  mieć  naprowdę dobrom 
głowę  i  fest  sie  do  nauki  przikłodać,  coby  se  to  wszycko 
spamiyntać.  Teraz na drugóm niedziele bydóm  wybory  i zaś sie 
może co pozmiyniać, a dzieckóm skyrs  tego nauki przybydzie.  Na 
boroki  ty dziecka! 

Rechtoróm  też chcymy powiynszować,  coby nie musieli sztrej
kować, że na cosikej piniyndzy  we szkole  nima.. Niechby  sie do 
każdej ustróńskij szkoły jaki  bogaty, jako  to nazywajóm, sponsor, 
naszeł.  Winszujymy  też  rechtoróm,  coby  ich dziecka posłóchały 
i nie były sporne. Downij, jak  sie dziecka nie chciały uczyć,  to sie 
ich straszyło, że pujdóm ku łopacie robić. Teraz niejedyn, chocioż 
szkoły  skończył,  byłby rod, coby sie aspóń za tego łopaciorza kaj 
do roboty dostać. Co z  tego, że  taki młody sie fachu  nauczy, abo 
i  tego, jako  to nazywajóm,  magistra  zrobi,  jak  potym  musi  dóma 
siedzieć, bo roboty nima. Downij, jako  to starka kiesi lopowiadali, 
tacy młodzi szli slóżyć do gazdy za dziywke abo za pachołka i paśli 
krowy abo robili  kole koni. Teraz sóm maszyny  i gazdowie se sami 
poradzóm porobić. 

Nó,  ale  niech sie jyny  młodzi  uczóm,  bo  co  se  w głowiczce 
poukładajóm,  to już  je jejich  i żodyn  im  tego nie ukradnie. 

Hanka  z  Manhatanu 

Poziomo: 1) ryba z kolcem 4) ogół duchowieństwa 6) przedrzeź
nia  inne  ptaki  8)  czeska  wiosna  9)  obok  tragika  10)  Jurek 
z warzywem  11) prowadził do Hadesu  12) do wyklejania ścian 
13) kiszki zwierzęce  14) wypasane na hali  15) przechadzka  16) 
jeden z kontynentów  17) uczeń szkoły wojskowej 18) in. Czarna 
Woda  19) koszt  towaru  (wspak)  20) związek  państw 
Pionowo: 1) nasz taniec  ludowy  2) igrzyska sportowe 3) dama 
trefl 4) pistolet — zabawka  5) lasy górskie 6) mały  ogórek  7) 
wodospad  w Tatrach  Wysokich  11) określony rejon  13) zaleca 
się do  łani 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych cyframi w dolnym rogu. Na odpowiedzi  oczeku
jemy do  20  IX . 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   32 
PÓKI ŻYTA — PÓTY BYTA 

Nagrodę  otrzymuje  Aniela  Cieślar  z  Ustrnia,  ul.  3  Maja. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

Krzyżówka  ze sponsorem  nr  36 
100 tysięcy 100 tysięcy  100  tysięcy 100 tysięcy  100  tysięcy 

G A Z E T A 
USTROftSKA 
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