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Czasami zdarza się tak, że ludzie znajdują w chlebie zapieczone
gwoździe czy inne „drobiazgi". Czy w pani piekarni zdarzyło się
kiedykolwiek coś takiego?
Ja osobiście nigdy nie odebrałam takiej reklamacji.
Chleb bywa różnej jakości, z czego to wynika?
To tylko i wyłącznie kwestia mąki. Receptura jest od lat ta sama,
tu nic się nie zmieniło. Jeżeli chleb jest gorszy to głównie z winy
mąki. Na przykład dostajemy mąkę we wtorek, a chleb musimy
wypiekać z niej już w środę. Mąka ta jest nieodleżakowana,
a powinna leżeć co najmniej 21 dni zanim użyje się jej do
wypieku.
Czy w piekarni się jakieś sposoby odświeżania suchego chleba?
Nie znam takich metod i u nas się ich nie stosuje.
Czy to, że piekarnia należy pod PSS w czymś przeszkadza czy
pomaga?
Na pewno nie przeszkadza. PSS słynie z dobrego pieczywa, więc
to może tylko pomóc, że piekarnia należy pod PSS Ustroń.
Czy piekarnia przynosi dochody?
Tak. Na pewno jest rentowna, ale działając jako cząstka
spółdzielni.
Wiele mówi się o prywatyzacji małych zakładów. Czy gdyby pani
postanowiła przejąć piekarnię byłaby pani w stanie wprowadzić
nowoczesny sprzęt, maszyny i ile by to panią kosztowało?
Jeżeli chodzi o unowocześnienie sprzętu to są to kolosalne
nakłady finansowe. Zwykła maszyna do bułek tak zwana
(ciąg dalszy na str. 2)
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Już od dwóch lat w rejonie cieszyńskim prowadzona jest akcja
polegająca na przeprowadzaniu badań profilaktycznych. Każ
dego roku mieszkańcy Ziemi Geszyńskiej, w tym Ustronia,
otrzymują wezwania na badania profilaktyczne. Wezwanie
składa się z dwóch części: informacyjnej oraz zawierającej
propozycje badań, jakim dana osoba może się poddać. Akcja
ma na celu uchwycenie możliwie najwcześniej objawów miaż
dżycy oraz chorób nowotworowych. Są oczywiście bezpłatne.
— Badamy na razie tylko dorosłych, od przyszłego roku zamie
rzamy włączyć w tę akcję także i dzieci, ponieważ i u nich
w rzadkich przypadkach może pojawić się miażdżyca. Mieszkań
cy podzieleni są na roczniki parzyste i nieparzyste, badamy raz
jedne raz drugie. W zależności od płci, wieku i trybu życia jakie
ktoś prowadzi, komputer typował pacjentów do konkretnych
badań. Dzięki nim zostało wykrytych wiele przypadków za
chorowań na nowotwory i miażdżycę u ludzi, którzy nie zdawali
sobie
z
tego
sprawy.
Od
momentu
rozpoczęcia
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konfekcji
damskiej i męskiej

$karto

statogo klionta gwaran
tująca 30% bon W kały za usługi
serwisowe. 30% bonifikaty na czpścl
utyte podczas usługi, napraw* poza
kołejnoiciq.w ckjgu 46 godzin
 bezpłatny dojazd do klienta

f*woaHmy MMWotu gn*a«oncy|n«K|o
w k*»ych ptocOwkoch SondlowyeN

z a p r a s z a
w

g o d z .

c o d z i e n n i e

1 1 . O O

2 0 . 0 0

U s t r o ń , ul. D a s z y ń s k i e g o 7 0 a
obok „Winters Restaurant"
^

!!!'" ««»M
im
in

llllllllllllllllllllllllinilllirT^fflP

I
(ciąg dalszy ze str. 1)
rogalikarka kosztuje około 50 milionów. Dotąd nie zastanawia
łam się nad przejęciem piekarni, zdaję sobie sprawę, że nakłady
byłyby ogromne.
Jakie są ceny chleba i czy ustalając je kierujecie się cenami
u konkurencji?
Przy ustalaniu ceny bierze się pod uwagę przede wszystkim koszty
produkcji. Bardzo ważną sprawą są ceny mąki, a ona drożeje
z dnia na dzień. Nie kierujemy się tym, że u konkurencji cena jest
taka czy inna. Mały bochenek chleba od 21 listopada bez podatku
VAT kosztuje 4900, a duży okrągły chleb z makiem kosztuje 8400.
Cenę kształtują koszty i planowany zysk. Są piekarnie tańsze
i droższe. Piekarnia na Manhatanie jest specyficzna, opiera się na
wypieku bułek i drobnego pieczywa, na pewno więc koszty są
wyższe. Mamy piec elektryczny do drobnego pieczywa, a koszt
energii elektrycznej podwyższa cenę bułek czy rogali. Piece
gazowe są tańsze. W mojej piekarni produkcja opiera się głównie
na bułkach, piec do chleba mamy tylko jeden.
Czy zdarzają się jakieś nieudane partie?
Zdarzają się, zresztą jak w każdej piekarni. Najczęściej przyczyną
są awarie i gorsza mąka. Braki w dostawach gazu, prądu czy
jakakolwiek awaria urządzenia decyduje o tym, że chleb jest
nieudany. Na przykład jeżeli wyłączony zostanie prąd na dziesięć
minut to chleb, który znajduje się w piecu ulega wysuszeniu, a nie
wypieczeniu.
Jeżeli zostanie upieczony chleb gorszej jakości, to czy może on
zostać przeceniony i kto podejmuje taką decyzję?
Decyzji tej nie podejmuję sama. Zazwyczaj przecenia się takie
pieczywo i sprzedajemy go wtedy taniej.
Czy można kupić chleb w nocy, kiedy sklep jest już zamknięty?
Nie ma takiej możliwości. Pracownicy nie mają ani takiego
obowiązku ani prawa.
Jakie rodzaje pieczywa wypieka się w pani piekarni?
Bułki pięcio i ośmiodekowe, bułeczki hotdogowe, kajzerki z ma
kiem, grahamki, rogaliki, obwarzanki i dwa rodzaje chleba,
o których mówiłam już wcześniej.
Piekarnia znajduje się w centrum osiedla. Czy jest uciążliwym
zakładem dla mieszkańców Manhatanu?
Piekarnia na pewno jest uciążliwa. Wystarczy wziąć pod uwagę
to, że samochody jeżdżą tu już o czwartej czy piątej rano,
wysypuje się bułki do koszy, przesuwa się kosze. To wszystko
słychać, tym bardziej, że piekarnia położona jest w centrum
osiedla. Ktoś jednak kiedyś tak to zaprojektował, a projekt ten
przyjęto.
Jakie piekarnia ma zabezpieczenia jeżeli chodzi o środowisko
naturalne?
Śmieci takie jak opakowania po drożdżach czy oleju wrzucane są
do kontenerów i dwa razy w tygodniu wywożone. Wokół piekarni
posadzony został żywopłot, aby trochę zneutralizować hałasy.
Jakich receptur używa się przy wypieku chleba, czy są to stare,
sprawdzone przepisy, czy może coś się zmieniło?
Korzystamy ze starych receptur. Normy zostały zatwierdzone
w latach siedemdziesiątych.
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Działania Wodnego Ochotni
czego Pogotowia Ratunkowego
 Oddział Rejonowy w Cieszynie
polegają również na organizowa
niu imprez dla dzieci i młodzieży.
W ciągu roku odbywa się ich 15.
Ponad 1000 uczniów uczy się
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zawodu w zakładach rzemieślni
czych w rejonie cieszyńskim.
*
Od czerwca na Małym Rynku
w Skoczowie stoi pomnik upa
miętniający skoczowską Syna
gogę. Został odsłonięty w setną
rocznicę powstania Żydowskiej
Gminy Wyznaniowej w Skoczo
wie.
* *
Prawdziwa zabawa sportowa
bya udziałem 250 przedszkola
ków, którzy brali udział w I Spar
takiadzie Cieszyńskich Przed

Fot. W. Suchta
Plagą każdej piekarni są szczury, czy w pani piekarni też są i jake
środki zapobiegające tej pladze są stosowane w pani piekarni?
Dotychczas nie spotkałam szczura w mojej piekarni. Oczywiście
zapobiegawczo co miesiąc przeprowadzane są dezynsekcje i dera
tyzacje.
Gdzie piekarnia zaopatruje się w mąkę? Czy korzystacie z „młyna
na sypaniu" z Hermanie.
Tak, ale nie tylko. Głównie sprowadzamy mąkę z Kluczborka
i jest ona naprawdę wspaniała. Z Hermanie bierzemy wtedy, gdy
mamy przerwę w dostawach z Kluczborka, jednak różnice
w mąkach z tych dwóch źródeł są niezauważalne.
Czy zdarzyło się pani piec z mąki sprowadzonej z zagranicy i czy jest
ona lepsza od krajowej?
W1992 roku piekliśmy chleb z czeskiej mąki, która nie różniła się
jednak zbytnio od naszej, to znaczy nie była ani lepsza ani gorsza.
Czy zdarzyło się już kiedyś tak, że ktoś nie przyszedł do pracy i to
odbiło się na produkcji?
To, że jedna osoba nie zjawi się w pracy nie wpłynie w znaczącym
stopniu na wykonanie zleconej produkcji. Do tej pory nie
zdarzyło się, żeby nie przyszły dwie osoby. W sumie pracuje osiem
osób, cztery na dziennej zmianie i cztery na nocnej, poza tym jest
jeszcze dziewięciu uczniów, którzy nie pracują, ale na dziennej
mogą już kogoś zastąpić.
Które sklepy na terenie Ustronia zaopatruje pani piekarnia?
Wraz z pozostałymi dwiema piekarniami zaopatrujemy wszystkie
sklepy należące do naszej spółdzielni oraz sklepy prywatne.
Oprócz tego zaopatruję sklepy w Wiśle, Goleszowie, Bażanowi
cach, Dzięgielowie i Cieszynie. Odbiorcami naszego pieczywa są
także domy wczasowe na Zawodzdu.
W dzisiejszych czasach niejednokrotnie trudno jest wyegzekwować
należną kwotę od kontrachenta. Czy odbiorcy pieczywa z pani
piekarni płacą w wyznaczonych terminach?
Po otrzymaniu faktury każdy odbiorca jest zobowiązany zapłacić
rachunek w ciągu trzech dni od daty jej wystawienia. Mamy
takich odbiorców, którzy zadłużeni są na kilka milionów i trudno
od nich wyegzekwować te kwoty. Na szczęście więcej jest
solidnych klientów.
Rozmawiała: Gabriela Madzia
szkoli. Impreza będzie miała ciąg
dalszy.
*
Jeden z nielicznych w naszym
regionie klubów żeglarskich dzia
ła przy kopalni „Morcinek"
w Kaczycach. Górnicy dyspo
nują m. in. jachtem w klasie
„Omega".
Jubileusz 20lecia LKS święto
wano w Kończycach Małych.
Klub prowadzi m. in. sekcję pił
karską i może pochwalić się ład
nymi obiektami.

Dawno już opadły emocje zwią
zane z wyborami samorządowy
mi. Można na spokojnie przypo
mnieć, że największa frekwencja
głosujących była w gminie Istebna
— 52 proc. oraz w gminie Stru
mień — 45 proc.
* *
*
Widok uczniów LO Wisła
sprzątających tereny miejskie już
nikogo niedziwi. Podczas letniego
„porządkowania" potoków Dzie
chcinka i Głębieczek, zebrano 18
worków śmieci.
(nik)

KRONIKA POLICYJNA
Końcem listopada Zakład Telekomunikacji w BielskuBiałej poinfor
mował abonentów w naszym mieście, że w związku z uruchomieniem
central systemu EWSD nastąpi zmiana numerów telefonicznych. Przed
dotychczasowymi numerami pojawią się jeszcze dwie cyfry. W Ustroniu
będzie to 54. Podobne zmiany wprowadzone zostaną również w okolicz
nych miastach. Do numerów skoczowskich dodano 53, a wiślańskich
55. Połączenia miejscowe uzyska się po wybraniu sześciu cyfr. Zmiany te
wejdą w życie 19.12.1994, kiedy to staniemy się abonentami centrali
głównej w Cieszynie. Jak poinformowano nas w ustrońskiej telekomuni
kacji nowi abonenci zostaną podłączeni do centrali dopiero w styczniu
przyszłego roku. System EWSD daje możliwości zwiększenia ilości
numerów nawet do 5200.
ćr
ćr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
26 listopada 1994 roku
Aleksandra Kaczmarczyk, Brenna i Czesław Cieślar, Ustroń
Roksana Suchy, Ustroń i Piotr Kluż, Ustroń
i!r
ir
Najlepsze życzenia dla jubilata:
Adam Gomola, lat 80, ul. Orłowa 38
iir * ¿r
29 listopada w ustrońskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie
z cyklu „Podróże bez paszportu i biletu". O szwajcarskich Alpach
opowiadała Lidia Troszok szefowa ustrońskiego koła PTTK. Spotkanie
trwało ponad dwie godziny, a 64 osoby, które na nie przybyły, miały
okazję obejrzeć cztery filmy video i wysłuchać opowieści pani Lidii. Na
prelekcji zjawiło się 14 dzieci z SP1, które potraktowały ją jak
interesującą lekcję geografii. Widać można połączyć przyjemne z poży
tecznym.
A
ćr

24.11.94 r.
Zgłoszono włamanie do budynku
przy ul. Skoczowskiej, którego
dokonano w okresie od 18—24
listopada. Łupem złodziei padł
komplet garnków, terma, ekspres
do kawy i sprzęt radiowy. Straty
wyniosły w sumie około 28 min zł.
24.11.94 r.
Prokurator rejonowy w Cieszynie
zastosował areszt tymczasowy
wobec mieszkańca Ustronia,
sprawcy kilku włamań na terenie
naszego miasta.
24/25.11.94 r.
W centrum Ustronia zatrzymano
w nocy nietrzeźwego mieszkańca
kierującego VW Golfem. Wynik
— 1,18 prom.
25.11.94 r.
Tego dnia zanotowano trzy koli
zje drogowe. Wszystkie zostały
spowodowane przez roztargnie
nie kierowców.
25/26.11.94 r.
W nocy na ul. Daszyńskiego za

STRAŻ MIEJSKA
24.11. — kontrolowano wspól
nie z ochroną środowiska pod
mioty gospodarcze pod kątem
umów na wywóz śmieci.
24.11. — ukarano najwyższym
mandatem osobę odpowiedzialną
za utrudnianie ruchu przy ul. Ko
nopnickiej.
25.11. — ukarano
mandatem
osobę handlującą na targowisku
bez zezwolenia.
26 i 27.11. — zabezpieczano po
rządek w centrum miasta.
28.11. — kontrolowano

tereny

trzymano nietrzeźwego kierujące
go fiatem 126. Wynik — 1,36
prom.
26/27.11.94 r.
W nocy zatrzymano dwóch nie
trzeźwych kierowców. Obaj pro
wadzili fiaty 126 przy czym pierw
szy, mieszkaniec Wodzisławia
miał w krwi 1.35 prom. alkoholu,
drugi, ustroniak, 1.84 prom. Tej
samej nocy u konserwatora DW
„Wilga" stwierdzono 0,47 prom,
alkoholu we krwi.
28/29.11.94 r.
W nocy z posesji przy ul. Droz
dów skradziono Mercedesa 124
koloru piaskowego z celnymi
numerami
rejestracyjnymi
OF378A. Samochód skradziono
z garażu skąd złodzieje wynieśli
także torebki i futra damskie.
Straty szacuje się na około 200
min zł.
29.11.94 r.
Około godz. 22 doszło do kolizji
na ul. Skoczowskiej. Kierowca
fiata 126 wymusił pierwszeństwo
przejazdu i doprowadził do kolizji
drogowej z ładą. Sprawcę ukara
no mandatem karnym.
wokół Szpitala Uzdrowiskowego
na Zawodzi u. Ukarano manda
tem obywatelkę Ukrainy handlu
jącą bez zezwolenia.
29.11. — kontrola porządków
przy ul. Sikorskiego.
29.11. — interweniowano
w sprawie zablokowania wjazdu
do garażu przy SP2.
30.11. — kontrola porządków
na Za wódziu. Zalecenia porząd
kowe zostały przekazane odpo
wiednim służbom.
30.11. — interweniowano w spra
wie zanieczyszczenia betonem
skrzyżowania ulic Grażyńskiego
i 3 Maja. Ustalono winnego i we
zwano na komendę.

Ze zbiorów Muzeum
Fot. W. Suchta
W pierwszą niedzielę Adwentu w Kościele Katolickim pod we
zwaniem Św. Klemensa odbył się odpust parafialny ku czci patro
na. Kazanie na uroczystej sumie wygłosił ksiądz Zbigniew Ko
zieł prowadzący pracę misyjną w Argentynie, a śpiewał chór przy
Estradzie Ludowej „Czantoria". Przed kościołem stały tradycyjne
„budy".
•¿r • ń
W dniu 26.11.94 r. w BielskuBiałej odbył się pierwszy w tym roku
szkolnym Turniej Ligi Szkolnej w Judo. Startowało 180 zawodników
z 8 klubów. Po rocznej przerwie wystartowali zawodnicy sekcji judo KS
„Kuźnia" Ustroń. Bardzo dobrze wypadł, zajmując 3 miejsce w wadze
do 27 kg Rafał Śliż ze Szkoły Podstawowej nr 1. Trzecim miejscem
w wadze do 50 kg może się też poszczycić Marek Markiewicz, również
SP1.
ćr
ir
W związku z wymianą liny nośnonapędowej i montażem nowych
krzesełek wznowienie ruchu pasażerskiego przewidywane na 3 grudnia
przesunięte zostało na 10.12.1994 r. Przesunięcie terminu związane jest
również z poszerzonym zakresem odbioru i dopuszczenia do ruchu
urządzeń kolei linowej przez Inspektorów Kolejowego Dozoru Tech
nicznego. Za wynikłe z tego tytułu niedogodności kierownictwo kolei
linowej przeprasza wszystkich potencjalnych klientów.

Prezentujemy kolejne zdjęcie z cyklu „Dawny Ustroń". Na pierwszym
planie widoczny jest staw a za nim budynki pozostałe po hucie
„Krystyna" i walcowni „Hildegarda", które czynne były do końca XIX
w. Obecnie w obiektach tych mieści się Nadleśnictwo Ustroń. W przy
szłości dwupasmówka przebiegać będzie przez staw, który już od
dłuższego czasu nie ma dopływu wody z Młynówki i jest tylko
zbiornikiem wód naturalnych. Istniejące przy stawie 2 śluzy zostaną
wymontowane i przeniesione do skansenu muzealnego. Jest to decyzja
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w BielskuBiałej.

Reprodukcja: D. Dubiel
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25 listopada na swej 6 sesji
zebrała się Rada Miejska. Ob
rady prowadził przewodniczący
RM Franciszek Korcz.
Tradycyjnie jednym z pierw
szych punktów obrad były za
pytania mieszkańców. Mieszka
ńcy Polany złożyli petycję pod
pisaną przez 182 osoby, w której
zawarto postulat, by w należą
cym do miasta ośrodku „Groń"
powstało przedszkole, apteka
i inne ważne dla mieszkańców
placówki usługowe.
— Trwa to już 20 lat Zabrano
aptekę, pocztę z Polany. Ludzie
czują się pokrzywdzeni —dowo
dził proboszcz z Polany Alojzy
Wencypel. F. Korcz odpowia
dał, że sprawa „Gronia" poru
szana była na poprzedniej sesji,
obecnie rozpatrują ją komisje
RM i na razie nie można udzie
lić konkretnej odpowiedzi w tej
sprawie.
Rudolf Kobiela pytał o status
Ustronia.
— Jesteśmy uzdrowiskiem—od
powiadał F. Korcz.
Mieszkańca interesowało rów
nież jak miasto będzie zaopat
rywane w wodę po skażeniu
zbiornika w Czarnym w wyniku
ataku atomowego. Tu odpo
wiadał obecny na sesji dyrek
tor Wodociągów Jan Kubień.
W takiej systuacji można rac
jonować wodę z ujęcia w Po
niwcu.
Barbara WachowiakLupa in
terweniowała w sprawie wywo
zu śmieci z ulic Chałupniczej
i Gospodarskiej. Burmistrz Ta
deusz Duda zapewniał, że będzie
w tej sprawie interweniował
w TrosEko.
Głównym tematem sesji był
rozwój kultury
i
sportu
w Ustroniu. Stosowne zestawie
nia statystyczne i porównawcze
przedstawiła naczelnik Wydzia
łu Oświaty, Kultury i Rekreacji
UM Danuta Koenig.
— Mamy bogatą działalność
kulturalną — mówiła D. Koe
nig. Stwierdziła też, że ustrońs
ka biblioteka należy do czoło
wych w województwie. W przy
szłym roku miasto angażować
będzie się jedynie w organizację
inauguracji sezonu i dożynek.
Przedstawiono też wnioski,
w których pisze się o konieczno
ści utrzymania placówek kultu
ralnych w mieście, utrzymanie
kalendarza imprez kulturalnych
oraz wspomagania amatorskie
go ruchu artystycznego. Myśli
się również o powołaniu Miej
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skiego Ośrodka Kultury i Pro
mocji Miasta.
D. Koenig mówiła też o spor
cie w Ustroniu i zaprezentowa
no radnym wnioski, w których
czytamy, że należy przeznaczyć
środki na wynajem obiektów
sportowych dla mieszkańców,
realizację imprez sportowych
oraz wyposażenie szkół w sprzęt
sportowy. Należy również wy
remontować basen, boiska
szkolne, oznakować trasy i ście
żki rowerowe w perspektywie
zaś zastanowić się nad budową
krytego basenu, lodowiska,
sztucznego stoku zjazdowego
na Zawodziu i przebudować
stadion tak, by można na nim
uprawiać lekką atletykę.
Radna Anna Borowiecka mó
wiła o braku niektórych imprez
organizowanych przed laty jak
np. „Święto latawca". Poruszy
ła też sprawę zaniedbanych pla
ców zabaw. Radna Emilia Cze
mbor poinformowała, że zawo
dy latawcowe odb ywaj ą się nad
al, a ostatnio Ustroń zabiega
o budowę miasteczka drogowe
go dla dzieci, co sfinansować ma
policja.
Radny Jan Szwarc wyraził
swe ubolewanie, że na sesji nie
mówi się o turystyce, gdyż jego
zdaniem najpierw trzeba dysku
tować o tym co daje miastu
pieniądze. Stwierdził też, że błę
dnym jest mniemanie, iż tym
lepiej dzieje się w kulturze im
więcej przeznacza się na nią pie
niędzy. Stwierdził też, że na pe
wno Ustroniowi potrzebny jest
dom kultury. Radny dowodził
też, że w mieście powinna być
jedna taka impreza sportowa,
która będzie promować Ustroń.
O konieczności zajęcia się Pra
żakówką mówiła też radna Ha
lina Dzierżewicz.
Na sesji wstępnie przedsta
wiono projekt budżetu miasta na
1995 rok. T. Duda podkreślał, że
w pierwszym rzędzie miasto rea
lizuje zadania własne i zadania
zlecone administracji państwo
wej. Projekt budżetu opracowa
no zgodnie z wytycznymi Regio
nalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Teresa PolBłachut
mówiła, że jest on przede wszyst
kim racjonalny. Swe uwagi do
poszczególnych pozycji wnosili
radni. Projekt skierowano do
komisji RM, a o ostatecznym
kształcie budżetu miasta zadecy
dują radni prawdopodobnie na
następnej sesji.
(ws)

Wyciska P. Pawlik.

BEZ

Fot. W. Suchta

DOPINGU

W sobotę 26 listopada w sali gimnastycznej KS „Kuźnia" odbył
się Andrzejkowy Turniej w Wyciskaniu Leżąc zorganizowany przez
Sekcję Kulturystyki i Trójboju Siłowego KS „Kuźnia". Sporym
zaskoczeniem było pojawienie się na zawodach rodziny Pawlików.
Syn i ojciec, obaj znani siłacze, faktycznie byli poza konkurencją.
Zwyciężył ważący 132,5 kg Piotr Pawlik (ojciec), który wycisnął
sztangę o wadze 200 kg. Drugi, ważący 97,3 kg Tomasz Pawlik (syn)
uporał się z ciężarem 180 kg. Trzecie miejsce zajął Andrzej Szega
który ważąc 84 kg wycisnął 140 kg. Wynik P. Pawlika jest
równocześnie rekordem Ustronia w wyciskaniu leżąc. Po zawodach
poprosiliśmy zwycięzcę i rekordzistę o krótką rozmowę.
Wycisnął pan dziś 200 kg. Czy jest pan zadowolony z tego wyniku?
Jest on, jak na moje możliwości, raczej mierny. Dwa tygodnie temu
na Mistrzostwach Polski wycisnąłem 215 kg.
Które miejsce zajął pan na Mistrzostwach?
Byłem pierwszy. W sumie był to mój piętnasty tytuł mistrza Polski.
Jako ciekawostkę podam, że byłem pierwszym zawodnikiem pol
skim startującym w Bundeslidze i jako Polak zdobyłem tytuł
mistrza Niemiec.
Czy zanotował pan inne sukcesy na arenie międzynarodowej?
Byłem piąty na Mistrzostwach Europy. Medale mogłem zdobywać,
gdy byłem w formie, ale niestety nie byłem w stanie finansować tych
wyjazdów.
Jakie największe sukcesy odniósł pan w tym roku?
Dwukrotny tytuł Mistrza Polski. W zawodach międzynarodowych
już nie startuję. Mam następców. Syn w tym roku zdobył wicemist
rzostwo Polski i podejrzewam, że w przyszłym roku nie będzie na
niego mocnego i na kilka lat usadowi się na szpicy. Ja powoli mogę
sobie odpuszczać.
Jak pan trafił na zawody do Ustronia?
Dowiedziałem się o nich w Katowicach. Jestemy fanatykiem sportu
i choć w nocy pracowałem, z marszu tu przyjechałem. Startuję na
każdych zawodach. Nie chodzi o rangę, ale o propagowanie tego
sportu. Widać było, że jesteśmy poza konkurencją, ale mamy
satysfakcję, gdyż mój wynik na pewno zmobilizuje innych, którzy
dziś startowali.
Jak trafił pan do trójboju siłowego?
Kiedyś trenowałem ciężary zawodowo. Później miałem wypadek
samochodowy, w którym pękła mi wątroba, połamałem kości.
Wtedy przestawiłem się na trójbój siłowy.
Ile trzeba trenować, by osiągnąć takie wyniki jak pan?
Pięć razy w tygodniu po dwie godziny, ale musi to być faktycznie
trening intensywny. To w zupełności wystarczy.
Czy na tym sporcie można zarobić?
Akurat ja dorobiłem się startując w Bundeslidze.
Mówi się o szkodliwości sportów siłowych. Co pan o tym sądzi?
Wszystko zależy od tego jak się trenuje. Jeżeli robi się to poprawnie
technicznie nic zawodnikowi nie grozi. Ja startuję, a mam już wnuka
i wiem, że będę startował, gdy będę pradziadkiem. Bez dopingu jest
to sport dla długowiecznych.
Wojsław Suchta

OGNISKO WYGASŁO
21.11.1994 roku zostały uchwalone rygory określone wcześ
niejszą decyzją Rejonowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie
z dnia 13.10.1994 roku dotyczące uznania konkretnego terenu
za obszar zagrożony wścieklizną w związku z pojawieniem się
w centrum Ustronia wściekłego lisa. Decyzję tą uchylił Rejono
wy Lekarz Weterynarii Tadeusz Buzek, ponieważ, jak czytamy
w stosownej decyzji, ognisko wścieklizny w Ustroniu wygasło.
Lis zdechł, poradzono sobie z ogniskiem, a mieszkańcy nadal
zastanawiają się jak postąpić, gdy na podwórzu qawi się
wściekłe zwierzę. Rady jakich udzielał czytelnikom dr Tadeusz
Buzek w G U nr 46/94 nie rozwiązały ich dylematu „dobić czy
nie dobić". Jak poinformowano nas w Straży Miejskiej mimo,
że teraz każdy szwędający się pies podejrzewany jest przez
ustroniaków o wściekliznę chętnych d o dobijania na odległość
G . M.
jest niewielu.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Fot. W. Suchta

PODZIĘKOWANIA

MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ
NA CYKL WYKŁADÓW — USTROŃSKIEJ
SZKOŁY PROMOCJI ZDROWIA —

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu w imieniu całej
społeczności Szkoły wyraża serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji
i wszystkich pracowników Banku Śląskiego w Ustroniu za przekazanie
30 min zł na rzecz naszej Szkoły.

WYKŁADY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ
PERSONEL GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM
REHABILITACJI „REPTY"
W USTRONIU ul. Zdrojowa 6
14.12.94 r.
Schorzenia Układu Krążenia
Lek. med. Zbigniew Bączek
05.01.95 r.
Schorzenia Układu Ruchu
Lek. med. JTerzy Klimczak
12.01.95 r. .
Porady Dietetyczne
Zdrowe Żywienie
Tech. żywienia Ewa Sikora
16.01.9S r.
Schorzenia Układu Krążenia
Lek. med. JYlichał Gałaszek
2S.01.95 r.
Zdrowie ^Psychiczne
Autopsychoterapia
JYlgr Krystyna Zagórska

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu wyraża serdeczne
podziękowanie Zarządowi S. A. „CELMA" w Goleszowie, a w szcze
gólności panu Adamowi Piwowarczykowi za przekazanie wiertarek na
rzecz Szkoły.

WSZYSTKIE WYKŁADY ODBYWAJĄ SIĘ
W OGRODZIE ZIMOWYM O GODZ. 1500

KOMUNIKAT
W związku z przygotowywaniem się do naliczania podatku od
nieruchomości i podatku rolnego na 1995 rok (od budynków
mieszkalnych, gospodarczych, letniskowych, campingów, gara
ży oraz budynków lub ich części zajętych pod działalność
gospodarczą oraz grunty przeznaczone pod działalność gos
podarczą) prosi się wszystkich podatników, u których zaist
niała zmiana mająca wpływ na wysokość podatku tj. zwięk
szenie lub zmniejszenie powierzchni ww. budynków lub ich
części o złożenie oświadczenia o zaistniałych zmianach w ter
minie do dnia 10 stycznia 1995 roku w Wydziale Finansowym
Urzędu Miejskiego w Ustroniu w pokój nr 6 i 7.
Nadmienia się, że budynki gospodarcze nie podlegają opo
datkowaniu w gospodarstwach rolnych (powyżej 1 ha użytków
rolnach) z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu podlegają również budowle związane wyłącz
nie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Składanie rzete
lnych oświadczeń jest obowiązkiem każdego podatnika.

Kierownik Przychodni Rejonowej w Ustroniu lek. med. Marek
Wiecha wraz z całym personelem składa serdeczne podziękowanie
D y r e k c j i Banku Śląskiego — Oddział w Ustroniu za przekazanie
dużej kwoty pieniężnej na potrzeby naszej Przychodni.

DNI SKUPIENIA
W dniach 911 grudnia 1994 r. w Zborze Zielonoświątkowym ,3etel"
w Ustroniu ul. Daszyńskiego 75 (obok sklepu meblowego) organizowa
ne będą Dni Skupienia o charakterze ewangelizacyjnym, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki uzależnień. W programie wykłady biblij
ne, śpiew, chrześcijańskie filmy video, dzielenie się uczestników swoimi
przyżyciami z Bogiem.
Wykładowcami podczas Dni Skupienia będą m. in. goście z zagranicy
(dwa małżeństwa) specjalizujący się w działalności wśród dzieci i mło
dzieży, wśród rodzin, wśród ludzi z różnymi problemami.
Zajęcia w ramach w. wym. Dni odbywać się będą w godzinach od 9.00
do 19.00 z przerwami na posiłki. Organizatorem jest Misja „Nowa
Nadzieja".

UWAGA MIESZKAŃCY
Prosimy o zgłaszanie do Urzędu Miasta w Ustroniu tel. 3479 pok. 25
przypadków utrudnionego lub niemożliwego dojazdu śmieciarki do
posesji.
*

*

Uprzejmie proszę członków Obwodowych Komisji Wyborczych
o zgłaszanie się do kasy Urzędu Miejskiego celem odbioru dopłaty do
diet.
Sekretarz Miasta
Jolanta KrajewskaGojny

KOMUNIKAT
Mieszkańcy, którzy z uwagi na chorobę, kalectwo lub wiek
nie są w stanie wynieść kubłów w wyznaczone dni przed
posesję — proszeni są o zgłoszenie każdorazowo tego faktu
w Z. O. M. „ T R O S E K O " (tel. 2975). Od tych osób pracow
nicy Zakładu odbierać będą kubły bezpośrednio z posesji.
Pozostałym mieszkańcom przypominamy o obowiązku wy
stawiania kubłów przed posesją w wyznaczonym dniu w go
dzinach rannych (do godz. 7°®).
Dla przypomnienia ponownie opublikujemy plan wywozu
śmieci wg. dzielnic.
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Ogłoszenia drobne
Kupię
gospodarstwo
rolne
w Ustroniu do 3 ha. Tel. Katowice
481182.
Sprzedam używaną kuchnię wraz
z wyposażeniem. Tel. 2698 po 16.

Znakowanie samochodów — po
niedziałek, środa, piątek — od 12
do 17. Ustroń, ul. Stalmacha 7,
tel. 2601.
Pół domu (piętro) oraz pokoje do
wynajęcia. Tel. 2763 od

SPRZEDAŻ I MONTAŻ

HOTEL
MUFLON

WČĘĘČM
KRAJOWY!

zatrudni

recepcjonistki i kelnerki.

i zagranic;

Zgłoszenia osobiste w dyrekcji
hotelu
Ustroń, ul. Sanatoryjna 32.

. . .
Nowo

otwarty

Salon Fryzjerski
w sanatorium Elektron w Ustroniu Zawodziu
zaprasza Panie i Panów
!llHj?j!j|l!ji!lHijH|!i|tl!iljini!li!!|j{|!li»H!l|jl!lij|i

Wsiąść do pociągu byle jakiego.

Fot. W. Suchta

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Osiedla nr 7 Ustroń Centrum zaprasza na ogólne zebranie
mieszkańców osiedli UstrońCentrum. Zebranie odbędzie się w dniu 14
grudnia 1994 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 16.00

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty"
Ustroń, Zdrojowa 6
Szpital Promujący Zdrowie
zaprasza
15 grudnia 1994 r . o godz. 18.30
na wieczór pieśni, arii i kolęd
w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej z Katowic
cykl „Muzyka dla serca"

CO IMAS CZ EKA
Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— NeukirchenVIuyn w fotografii
— 100lecie wodociągów na Ziemi Cieszyńskiej
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.

Sprzedaż w leasing i na raty
(bez żyrantów)

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
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.

Galeria na Gojach — B. i K. Heczko

Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

Galeria Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy"
— wystawa stała CIR — Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 3244)
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

Pomimo wprowadzenia od 1 listopada stałej opłaty za wywóz śmieci,
przyzwyczajenia niektórych mieszkańców nie zmieniły się. Nadal
Fot. W. Suchta
kursują z worami śmieci po parkach.
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22 i 23.12.1994 r. KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
godz. 10.00—17.00 oraz SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
skwer przed Centralną Informacją i Recepcją
Rynek 7
UWAGA! Domy wczasowe, hotele itp.: afisze — programy
imprez odbierać można bezpłatnie w Centralnej Informacji
i Recepcji — Rynek 7

Przecięlne dalsze Irwunia życia dla Polski w latach 19521992

oraz obszaru ZOZu Cieszyn w latach 19871991
(ciąg dalszy ze str. 1)

Polska

akcji w Szpitalu Śląskim w Cieszynie spadla liczba przyjęć pacjentów
z chorobami układu krążenia. Nie jest to jeszcze ilość przypadków i okres
czasu znamienny dla statystyk, ale pewne rezultaty są widoczne — mówi
kierownik ustrońskiego Ośrodka Zdrowia dr Marek Wiecha.
Niedawno w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyło się
zebranie dotyczące przeprowadzanej akcji badań profilaktycznych,
stanu zdrowia ludności z okręgu cieszyńskiego oraz chorób nowo
tworowych i miażdżycy. Z zestawień i dotychczasowych badań wynika,
że aż w 53% nasze zdrowie zależy od trybu życia jaki prowadzimy,
w 21 % wpływa na nie środowisko naturalne, w 16% mają na nie wpływ
choroby dziedziczne, a zaledwie w 10% służba zdrowia.

Uwarunkowania zdrowia jednostki

@

ZOZ Ci»(«yn

—

Polska

©
@

ZOZ Claazyn

1 »««
. 70712 757r—
,
3249 BM ao«l
« 10411 *V<M
Okrta[kU]

(7,

^

A mężoyinl
r—  ter kobtłty

skowe w Ustroniu sprzyjają zachorowaniom na tarczycę, ale jaJk
twierdzi M. Wiecha częściej umiera się z powodu chorób nowo
tworowych.
— Umieralność na nowotwory w cieszyńskim jest większa niż w Polsce.
Szczególnie pomiędzy 44 a 74 rokiem życia, a główną ich przyczyną jest
przede wszystkim tytoń. Podobnie wygląda umieralność na choroby
układu krążenia. — mówi M. Wiecha.
Zgony z powodu c h o r ó b układu krążenia na 100.000 zgonów
mężczyźni (krzywa kumulacyjna)

— Ludzie muszą zrozumieć, że ich zdrowie zależy w ponad polowie od
stylu życia jaki prowadzą. Środowisko, w którym żyjemy jest wspaniale
w porównaniu np. z Katowicami. Jeżeli więc wzrasta liczba zachorowań to
tylko w 10% zależne jest to odjakości pracy służby zdrowia — zaznacza
M. Wiecha.
Niestety mimo ogłoszeń, tłumaczeń, apeli księży w Kościołach i nauczy
cieli biologii w szkołach oddźwięk na akcję profilaktyczną wśród miesz
kańców naszego miasta jest nikły. Z zamieszczonej poniżej tabeli wynika,
że pod względem frekwencji w badaniach adresowanych, Ustroń plasuje się
dopiero na czwartym miejscu od końca.

Frekwencja "badań adresowanych"
rok
C3 rok

wWIc
Rzadko kto idąc do sklepu zastanawia się nad tym, jakie kupi masło.
Pijemy tłuste mleko, jemy jajka, wieprzowinę i nie myślimy o naszym
zdrowiu. Z drugiej strony mieszkańcy Ustronia są w mniejszym stopniu
narażeni na stres niż mieszkańcy wielkich aglomeracji miejskich. Gdybyś
my więc poprawili nasz styl życia i zaczęli odżywiać się prawidłowo
z pewnością niekorzystne statystyki uległyby zmianie. Oczywiście od
czasu do czasu można zjeść jajko czy napić się tłustego mleka, byle bez
przesady. Nie mogą to być utrwalane nawyki żywieniowe.
Zgony z powodu chorób nowotworowych na 100.000 zgonów
mężczyźni (krzywa kumulacyjna)

gmina
— Nasze zdrowie jest w naszych rękach — mówi M. Wiecha — a stan
zdrowotności w cieszyńskim jest niewesoły. W Polsce przeciętna długość
życia wynosi 75,7 roku dla kobiet i 66 dla mężczyzn, w okręgu cieszyńskim
kobiety żyją o 5 lat krócej, a mężczyżni o 2. Do 1992 roku wzrastała ilość
„świeżych zawałów", to znaczy nagłych przypadków zachorowań u ludzi
dotąd zdrowych. Od kiedy rozpoczęto badania profilaktyczne ilość
zachorowań spadła. Widać więc, że badania mają sens. Szczególnie teraz,
kiedy służba zdrowia jest biedna, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej
należy pdkreślić, że wykonanie tych paru badań jest tańsze niż leczenie
pacjenta w szpitalu, na OIOMIE, w sanatoriach, nie wliczając w to
kosztów społecznych. Wszystko przemawia za tym, żeby zgłaszać się na
badania i podnosić własną świadomość —.
Powinniśmy więc przede wszystkim przestrzegać reguł higieny życia
to znaczy stosować odpowiednią dietę, uprawiać jakiś sport, walczyć ze
stresem, nie używać alkoholu i nie palić papierosów. Warunki środowi

— Trzeba mieć zdrowy pogląd na wszystko — mówi M. Wiecha — Do
niedawna masło było wyklęte z jadłospisu, propagowano spożywanie
syntetycznych margaryn. Teraz znów wraca się do masła. Uważam, że
najważniejszy jest umiar. Tak jak w życiu, wszystko można, byle z wolna
i ostrożna —.
Gabriela Madzia
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Roztomili ustróniocy!
W sobotę (26.XI) na bulwarach nadwiślańskich rozegrano IV
Platynową Milę Burmistrza czym oficjalnie zakończono sezon
biegowy w Ustroniu. W bieżącym roku w Ustroniu zorganizo
wano 10 masowych imprez biegowych na dystansach od 1 mili
(1.609 m) do 77 km. Wzięło udział od 18tu do 200tu
zawodników, łącznie ponad 650 zawodniczek i zawodników.
W mieście uzdrowisku Ustroń startowały aktualne reprezentan
tki kraju, 4krotna mistrzyni Polski Aniela Nikiel, olimpijki
a

i

a

Przy mroźnej pogodzie, najszybciej dystans 1 mili, tradycyjnie
pokonał 36letni Andrzej Łukasiak z Cieszyna w czasie 4 min. 24
sek.. Wśród kobiet najlepsza okazała się Anna Nowakowska
w czasie 5 min. 24 sek.
IV Platynową Milą Burmistrza zakończono oficjalnie sezon
biegowy w Ustroniu. Jeszcze w dniu 11.12.1994 r. (niedziela)
o godz. 11.00 biegacze górscy, wyznaczyli sobie termin pobicia
rekordu w biegu na Czantorię Wielką 995 m npm. Start: dolna
stacja Kolejki Linowej na Czantorię. Zgłoszenia Gazeta Ustro
ńska tel. 3467.
Przyszły rok zapowiada się równie bogato co kończący się.
W mieście uzdrowisku Ustroń zorganizowane zostanie 11
imprez biegowych sportoworekreacyjnych. Sezon 1995 roku
rozpocznie się 4 Srebrną Milą Burmistrza w dniu 22 kwietnia
1995 r. (sobota) o godz. 11.00, bulwary nadwiślańskie — Aleja
Legionów, zawodami dla dorosłych i dzieci i młodzieży.
Andrzej Georg

Ustronianki w „Mili" reprezentowała Danuta Kondziołka. Nagrodę
wręcza A. Georg.
Fot. W. Suchta
POZIOMO: 1) Jarosław, bramkarz reprezentacji Polski 4)
zgrzyta w maszynie 6) niski głos męski 8) państwo z Hawaną 9)
po zadrapaniu gwoździem 10) czasami bywa okrutna 11) arka
Noego 12) rzadkie imię męskie 13) francuskie przepraszam 14)
wyspa koralowa 15) obyczaje przechodzące z pokolenia na
pokolenie (l.mn.) 16) rzadkie imię kobiece 17) śmietanka
towarzyska 18) świdrate oko 19) chora rzeka 20) szczególna
rzecz
PIONOWO: 1) gospodarz miasta 2) basketbalista 3) hałas,
łoskot 4) włoska pieśń ludowa 5) udaje statek handlowy 6)
laluś, lowelas 7) pilnuje ubrań 11) złób 13) pies z filmu Disneya
14) inaczej tatarak
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do 28 XII.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 45

Nó, podziwejcie sie, jednak tymu naszymu Ministrowi Obróny
zaszkodziła ta językowo polywka nawarzóno przi tym łobiedzie
w Drawsku. Może pamiyntocie, co żech pod koniec października
pisała, jako my se u znómych o tej sprawie łopowiadali, ale żodyn
z nas se nie myśloł, że jednak pón minister z tego wysokiego
stołka zleci. Jyny czymu akurat musieli to załatwiać przed tym
Świyntym Niepodległości, 11 listopada? Jakosi to niepieknie
wyglóndało, jak tu z jednej strony telewizyja pokazowała, jako
my to szumnie świyntowali, a tu z drugij stróny pón minister
w tym samym czasie narzykoł w telewizyji, że pón premier nimioł
kiedy go do siebie pozwać i pomówić z nim, jyny przistoł na to, co
było mówione na tym łobiedzie. Wiycie, jak żech to tak
łoglóndała, to mi to tak pasowało, jakby we Wilije jakisi
małżyństwo łogłosiło swój rozwód. Każdy by wtynczos pomyś
loł, że przi takim świyncie mógli sie pogodzić i dać se spokój
z tym rozwodym abo aspóń go przełożyć na nieskorzij. Tak samo
by miało być z tóm zwadom we wojsku.
Ale niechejmy teraz tych tam na wyrchu i podziw ej my sie na
nasz Ustroń. Na szczynści, że u nas nima takij niezgody Jako sie
słyszy, że nikiedy bywo po inszych miastach. Dobrze, że sie
umiymy zgodzić do kupy i społym tyn nasz wózek ciągnąć.
Kapkę jyny je teraz harmidru skyrs pinindzy, bo 1994 rok sie
pumałi kończy i łojcowie miasta bydóm za niedłógo musieli
uchwalić tyn, wiycie, budżet naprziszły rok. Tóż każdo gmińsko
słóżba ciągnie ku siebie te budżetowóm pierzine, coby jak
najwiyncyj tego groszyczka na swoji wieca wyciągnąć. Ale ta
pierzina je kapkę za krótko, tóż nimogóm wszyccy dostać tela
piniyndzy, kiela by chcieli i każdy bydzie musioł kapkę popuścić,
coby sie ta budżetowo pierzina całkiym nie potargała.
Snoci nikierzi sie starajóm, kiela też gmina dała ze swojij kasy
na to, coby ty bloki na Manhatanie łobrychtować. Na razie je
łobrychtowany jedyn blok i je to robione tymu, coby ciepło nie
uciekało, bo Spółdzielnia ,.Zacisze" chce kapkę na ogrzywaniu
prziszporować. Ale niech sie tam żodyn nie staro, że gmina
na to dowo pinióndze, bo to wszycko płaci Spółdzielnia Miysz
kaniowo, a raczyj lokatorzi, bo prawie każdy miesiónc im
spółdzielnia opłaty za kwartyr dżwigo. Reszta bloków mo być
łobrychtowano na prziszły rok, tóż zaś isto czynsz pujdzie do
wyrchu.
Nó, jak sie rozchodzi o prziszły rok, to nikierzi gmińscy
urzyndnicy by sie musieli poprawić, bo sie nikiedy słyszy, że
ludzie narzykajóm i mamrzóm, kiela sie to muszóm nachodzić
od jednych dwiyrzi do drugich, zanim co załatwióm. Całe
szczynści, że do kóńca roku już je niedaleko, a potym sie już to
naprawi, ja?
Hanka z Manhatanu

100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

