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Gdzie  obecnie  znajduje  się 
Poradnia  Uzdrowiskowa? 

Dotychczas  Poradnia  Uzdro
wiskowa mieściła się w  budyn
ku  Zakładu  Przyrodoleczni
czego  przy  ul.  Mickiewicza. 
Od  stycznia  br.  została  prze
niesiona  do  nowego  Zakładu 
Przyrodoleczniczego  na  Za
wodziu  przy  ul.  Sanatoryjnej. 
Było  to  podyktowane  wzglę
dami  organizacyjnymi  zwią
zanymi  z  przeniesieniem  sta
nowisk  zabiegowych  do  no
wego  obiektu. 

Na  czym  polega  jej   działal
ność? 

Poradnia  prowadzi  ambulato
ryjne  leczenie  w  ramach  skie
rowań  14to  i  21no  dnio
wych,  zabiegami  fizykalnymi, 
takimi  jakie  stosuje  się  w  le
czeniu  sanatoryjnym. 

Jakie  schorzenia  są  w  niej 
leczone? 

Przede  wszystkim  wszelkie 
choroby  układu  ruchu  oraz 
przewlekłe  schorzenia  dróg 
oddechowych,  ale  także  cho
roby  obwodowego  układu 
krążenia  i  nerwowego.  Naj
więcej  trafia  do  nas  chorych 
z  zespołami  bólowymi  kręgo
słupa. 

Jakimi  rodzajami  zabiegów 
Poradnia  dysponuje? 

Są  to kąpiele solankowe,  kwa
sowęglowe  i  borowinowe,  in
halacje,  masaże  klasyczne, 
podwodne  i  wirowe,  gimna
styka  indywidualna  i  zbioro
wa,  światłolecznictwo  oraz 
szeroki  wachlarz  zabiegów 
tzw.  elektro terapii.  Zabiegi  te 
wykonuje  personel  Zakładu 
Przyrodoleczniczego  zatrud

(dokończenie  rozmów 
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Na  co  najczęściej   chorują 
mieszkańcy  Ustronia? 

Głównie  są  to  infekcje  gór
nych  dróg  oddechowych,  tak 
u  dzieci  jak  i  dorosłych  co 
związane  jest  z  klimatem 

ostrym  górskim  powiet
rzem.  Następnie  choroby  reu
matoidalne,  zespoły  bólowe 
kręgosłupa  tzw.  dolegliwości 
korzonkowe,  a  dalej  choroby 
serca,  krążenia  i  to  również 
związane  jest  z  klimatem, 
z  częstymi  wahaniami  ciśnie
nia, często wiejącymi halnymi. 
Szczególnie  osoby  chorujące 
na  serce odczuwają  tę  huśtaw
kę  pogodową. 

Czy w okresach  szczególnego 
natężenia  chorób  Ośrodek 
Zdrowi a jest w stanie przyjąć 
wszystkich  potrzebujących? 

Praktycznie  jesteśmy  w  stanic 
obsłużyć  wszystkich  chorych, 
przy  czym  w  tych  najtrudniej
szych  okresach  wiąże  się  to 
z  wydłużeniem  czasu  pracy. 
Jeżeli  jest  dużo  wizyt  domo
wych,  a  nie  wszędzie  się  da 
dojechać  przez  błoto,  śnieg, 
pracujemy  po  godzinach.  Mi 
mo  wszystko  przy  aktualnej 
obsadzie jesteśmy  w stanie  ob
służyć  wszystkich  chorych. 

Jaka jest kondycja  Ośrodka? 
Budynek  przychodni  jest  wy
godny,  jest  dużo  pracowni, 
poradni  specjalistycznych 
z  tym,  że  wyposażenie  jest 
dość  liche. Ciągle słyszymy  od 
dyrekcji  naszego  ZOZ,  że  ma
my  się  ograniczać  z  wydat
kami, wyznaczane  są  limity  na 
to  ile  możemy  wydać  na  jed
nego  pacjenta.  Są  to  kwoty 
śmieszne  w  porównaniu  z  in
nym  krajami.  Poza  tym  do

z  lekarzami  na  str.  2) 
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Najczęściej  okradany  obiekt  w  Ustroniu  Fot.  F.  Bojda 

Moji  roztomili ludeczkowie 
„Nie   chcym  ale  muszym",  bo  nie  wydzierżym  coby  Stecce  nie 

lodpisać.  Zuzinko!  Jo  do  kościoła  jeno  chodził,  coby  cie  uwidzieć 
—  teraz  sie  mogym  do  tego  przyznać,  bo  mogymy  se  po  cichu 
powiedzieć  co  sie  myśli.  Już  lecym  do  Ciebie  z  warzónkóm. 
Nasztelujym  jóm  tak,  jak  mie  moja  starka  uczyła  i  by dym  Cie 
alpom  mazoł  do  rana.  Pieknie  żeś  to  wymyśliła. 

Cieszym  sie  Zuzinko,  żeś  sie przemogła  i napisała  po  naszymu 
do  ..Ustróńskij".  Mie  zaś  też  przełamało  i piszym  jeszcze  roz. 
Wiysz,  że  żech  sie  nigdy  żodnego  nie  boi  jeno  swoji  paniczki 
i starki,  kierej  sie  zdo  co  mnóm  rzóndzi  do  dzisio  a mo  95  roków 
i  chocioż  już  nie  widzi  i  nie  słyszy,  zawsze  sie  do  wszystkigo 
wstyrkać  musi. 

Jo  ci  Zuzinko  skyrs  tego  młodego  kierownika  uczym  sie 
francuskigo  coby  zrozumieć  to,  co już  za jakisi  czas  isto  praśnie. 
Bierym  sie  już  za  hamerykański,  bo  przeca  zaniedługo  bydzie 
potrzebny.  Nie  wiym,  czy  to je  już  moja  skleroza,  że sie fort  myśli 
tak  jako  Cie  kiejsi  wychowali.  ,,Szanuj  syneczku  państwowe 
pinióndze  bo  to  sóm  też  twoipinióndze"—  to  sóm  słowa  mojigo 
starzyka. 

To już je  isto  Wieża  Babel.  Każdy  mówi  inszym  jynzykym  i nie 
wiy,  w jakim  dowo  przykłady  z jakigo  raju,  do  kier ego  chce  nas 
zakłudzić.  Przyszły  teraz  taki  czasy,  że  ci  co  jeno  godajóm 
uwierzyli  w to  co godajóm  i poczuli  ci już  je  nejwyższy  czas  coby 
zaczóńć  rzóńdzić.  Borok  nasz  Fojt  tyn  sie  musi  gibko  uczyć 
wszystkich  jynzyków,  coby  móg  sie  nikierym  wytłumaczyć 
—  ostatnio  poznoł  jynzyk  młodzieżowy.  Każdy  jak  ta  liszka  chce 
sie  dostać  po  swoimu  do  Europy.  Tu  muszym  mrugnóć  lokym. 
Widzym,  co sie  dobrze  rozumiymy  Zuzinko.  Już  lecym  do  Ciebie 
z  warzónkóm  i alpóm.  A  zaś  napisz,  jo  ci  lodpiszym. 

Teraz  już  wiym  czemu  w Rotuzie  wygłóndało  jak  po  trzynsieniu 
ziymi.  Za  gibko  żeś  sie  śpiychała  do  Europy.  Dej pozór  na  siebie 
żebyś  zaś  nie  rzazła.  Rotuz  zaś  poszeł  do  remontu  '— w  ,,ramach 
szporowanio"  i  ,,Ustróńsko"  słeciała  o  dwa  piyntra.  Zuzinko 
kochano  dej se  też  pokój  z  tym  podpisanim  ,,Stecka  ze  Zowodzio 
z resztom  Ustronia",  czy  to ni miało  byćprzypadkiym  z  resztkom 
Ustronia?  „,   ,  , 
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Rozmowa  z  lek.  med.  J.  Boreckim 
(dokończenie ze strony 1) 

niony  głównie  dla  potrzeb  Szpitala  Uzdrowiskowego.  Jest  to  wyspec
jalizowany  zespół  7  magistrów  rehabilitacji,  18  techników  fizjoterapii, 
6  pielęgniarek  i  18  zabiegowych,  pracujący  pod  kierunkiem  pani  mgr 
Haliny  WawrzykUchrońskiej.  Kąpiele mineralne  i zabiegi  borowinowe 
odbywają  się  jeszcze  w  starym  Zakładzie  Przyrodoleczniczym  co 
stanowi  pewne  utrudnienie  dla  pacjentów  dochodzących,  lecz  w  nie
długim  c/.asic  również  i  tc  zabiegi  zostaną  przeniesione. 

Kt o  może  kor/ystać  z  usług  Poradni  i  na  jakich  warunkach? 
Poradnia  prowadzi  bezpłatne  leczenie chorych  ubezpieczonych  z  terenu 
naszego  miasta  i okolic  jak  i  przyjezdnych  gości  z  całej  Polski,  którzy 
przebywają  czasowo  na  naszym  terenie  w  domach  wczasowych  na 
prywatnych  kwaterach.  Pacjent  winien  wówczas  posiadać  skierowanie 
na  ambulatoryjne  leczenie  uzdrowiskowe  wystawione  w  Poradni  Rejo
nowej  lub  Specjalistycznej  w  miejscu  zamieszkania.  Do  skierowania 
powinny  być załączone  wyniki  badań  dodatkowych  krwi,  moczu,  EKG 
oraz  innych  badań  specjalistycznych,  które  pomagają  w  ustaleniu 
wskazań  i przeciwskazań  przy wyborze zabiegów.  Z naszych  usług  mogą 
korzystać  również  osoby  nie  posiadające  skierowania  oraz  goście 
zagraniczni  odpłatnie  wg  cennika  na  bardzo  dogodnych  warunkach. 
Jednak  i w  tych  przypadkach  przeprowadzane  jest  u  tych  osób  wstępne 
badanie  lekarskie  dla  wykluczenia  przeciwskazań  do  zabiegów. 

O  jakich  przeciwwskazaniach  tu  mowa? 
Głównie  o  niewyrównanych  chorobach  układu  krążenia,  chorobach 
nowotworowych,  zakaźnych,  infekcyjnogorączkowych  itp. 

Czy  w  Poradni  przyjmuj e  się  również  dzieci? 
Tak.  Głównie  kierowane  są dzieci  z wrodzonymi  wadami  układu  ruchu. 

po  urazach  ortopedycznych  oraz  z  nawracającymi  infekcjami  układu 
oddechowego.  Czasem  w  celach  profi laktycznych. 

Czym  różni  się  wasza  baza  zabiegowa  w  porównaniu  do  innych 
uzdrowisk? 

Każde  uzdrowisko  posiada  pewne  walory  którymi  stara  się  przyciągnąć 
klientów.  Naszym  atutem  stał  się  nowoczesny  Zakład  Przyrodolecz
niczy  z  szerokim  asortymentem  zabiegów  w  centrum  nowoczesnej 
i  komfortowej  bazy  leczniczowypoczynkowej  i  hotelowej.  Posia
damy  ponadto  wysoce  skuteczną  leczniczo  sól jodobromową  o  najwyż
szej  w  Polsce  zawartości  jodu  i  bromu  oraz  borowinę  z  pobliskich 
złóż  w  Kryrach  uważaną  za  jedną  z  najwartościowszych  w  naszym 
kraju. 

Kiedy  i  gdzie  mają  zgłaszać  się  chorzy  skierowani  na  leczenie  am
bulatoryjne? 

Codziennie  od  poniedziałku  do  piątku,  najlepiej w godzinach  rannych. 
Do  Zakładu  Przyrodoleczniczego  dochodzi  się  tymczasowo  przewiązką 
prowadzącą  ze  Szpitala  Uzdrowiskowego  mieszczącego  się  przy  ul. 
Sanatoryjnej 5.  Między  Szpitalem  Uzdrowiskowym  a starym  Zakładem 
Przyrodoleczniczym  przy  ul.  Mickiewicza  kursuje jeszcze  nasz  autobus 
z  napisem  „Uzdrowisko  Ustroń",  którym  dowozi  się  kuracjuszy  ze 
Szpitala  Uzdrowiskowego  na  zabiegi.  Można  nim  dojeżdżać  bezpłatnie 
również  na  zabiegi  ambulatoryjne  do  nowego  Zakładu  Przyrodolecz
niczego  na  Zawodziu.  Wc iągu  najbliższych  miesięcy  wraz z  całkowitym 
przeniesieniem  bazy  zabiegowej  do  nowego  obiektu  nie  będzie  już 
konieczności  utrzymywania  takiego  połączenia  dla  potrzeb  Szpitala 
Uzdrowiskowego.  Powstanie  problem  dojazdu  ludności  miejscowej  na 
zabiegi  wobec  braku  sprawnego  połączenia  autobusowego  między 
Centrum  a Zawodziem,  który  będzie  musiała jakoś  rozwiązać  Dyrekcja 
naszego  Uzdrowiska  wspólnie  z  władzami  Miasta 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Rozmowa  z  lek.  med.  W.  Piątkiem 
(dokończenie ze strony  I) 

stajemy ograniczone  limit y  na  rzeczy potrzebne  w gainecic  zabiegowym, 
takie  jak:  strzykawki,  igły,  środki  opatrunkowe,  rękwice  a  nawet 
materiały  biurowe.  Brakuje nam  kartek  aby  napisać  pacjentowi jak  ma 
dany  lek  stosować,  natomiast  nie  brak  papieru  na  wypisywanie  recept 
osobno  na  każdy  lek.  Są  wypadki,  że pisze się pacjentowi  10—12  recept 
ponieważ  tyle  leków  rzeczywiście  potrzebuje.  Wracając  do  przychodni 
to  muszę  stwierdzić,  że  pracujemy  na  starych  urządzeniach,  starych 
aparatach  do  mierzenia  ciśnienia,  których  zresztą  nie  ma  kto  naprawić. 
Nie  mamy  żadnych  nowoczesnych  urządzeń  typu  np.  USG,  które 
bardzo  by  się  przydało,  ale  w  naszej  sytuacji  jest  to  zbyt  kosztowne. 
Stary  rentgen,  często  się  psuje,  a  obsługujemy  i  Poradnię  Chorób  Płuc 
i  w  okresie  zimowym  wielu  pacjentów  z  urazami  chirurgicznymi. 

W  Ustroniu  są  dwa  szpitale  dosyć  dobrze  wyposażone.  Jak  układa  się 
z  nimi  współpraca? 

Pacjenci  z  Ustronia  w  Szpitalu  Reumatologicznym  mają  wykonywane 
zdjęcia  radiologiczne  i  dwunastnicy,  zdjęcia  małoobrazkowe  płuc, 
zębów  oraz  badanie  USG,  natomiast  w  Szpitalu  Uzdrowiskowym 
korzystają  z zaplecza  balneologicznego.  Poradnie  specjalistyczne  naszej 
przychodni  konsultują  pacjentów  sanatoryjnych  oraz  udzielamy  wszel
kiej  pomocy  doraźnej. 

Czy faktycznie jest tak, że z bezrobociem zmniejszyła się  liczba  pewnego 
typu  pacjentów? 

Tak.  Jest  zdecydowanie  mniej  tzw.  naciągaczy,  leserów,  symulantów 
gdyż  nikt  nie  chce  stracić  pracy.  Jeżeli  dawniej  każdy  pytał  się  ile  dni 
zwolnienia  dostanie  na  daną  chorobę,  to  teraz  niektórzy  pytają  o  to  czy 
z  tą  chorobą  mogą  iść  do  pracy.  Chcą  skutecznych  lekarstw  aby  jak 
najmniej leżeć i faktycznie nie są zainteresowani  czasowym  zwolnieniem 
z  pracy. 

A  co  zmieniło  się  po  wprowadzeniu  odpłatności  za  leki? 
Mimo,  że  nowa  ustawa  mówi,  iż  za  leki  z  listy  podstawowej  płaci  się 
ryczałtowo  tylko  3200  a  za  leki  z  listy  uzupełniającej 30%,  choć  i  tu  są 
leki po  100 tysięcy  złotych,  to wyraźnie zmniejszyła  się liczba  wypisywa
nych  leków.  Dotyczy  to  szczególnie  ludzi  starszych,  którzy  lubili 
zażywać  witaminy,  leki  nasenne,  na  wątrobę,  na  przeczyszczenie  itp. 
a  w  tej  chwili  albo  na  te  leki  nie  wypisuje  się  recept  albo  ludzie  sami 
rezygnują  z  leków  mniej  ważnych.  Pacjenci  dojrzewają  do  tego,  że 
zażywa  się  tylko  leki  niezbędne  a  nie  magazynuje  się  ich  w  szufladach. 

Chciałbym  zapytać  o  jeszcze  jedną  zmianę  wprowadzoną  w  ostatnich 
latach  czyli  o  tzw.  opcje.  Czy  jest  to  pomocne  dla  pacjentów  i  lekarzy? 

Sama  idea  opcji  była  bardzo  dobra  i  dla  pacjenta  i  dla  lekarza.  Przy 
reformowaniu  systemu  opieki  zdrowotnej  idea  opcji  powinna  zmienić 
się w  model  lekarza  domowego,  rodzinnego,  który  opiekuje  się  pacjen
tami  praktycznie  od  urodzenia,  zna  zagrożenia  i  obciążenia  rodzinne 
oraz  środowisko.  Musi  zmienić  się  jednak  system  ubezpieczeń  spo

łecznych,  a  przy  słabej kondycji  budżetu  państwa  zmiany  nie  następują 
szybko. 

Czy  były  jakieś  badania  w  których  badano  wpływ  zatrucia  środowiska 
na  zdrowie  mieszkańców  Ustronia? 

Niestety  nie  wiemy  jaki  to  jest  wpływ.  Nasz  Ośrodek  badań  nie 
przeprowadzał.  W  leczeniu  nie  zauważam  jakichś  szczególnych  ob
jawów  chorobowych  związanych  z  zatruciem  środowiska,  przeprowa
dziliśmy  badania  krwi  na  poziom  ołowiu,  a  dotyczyło  to  dzieci 
mieszkających  przy  głównej  ulicy.  Jeszcze  nic  wiemy  jakie  są  wyniki. 
Chciałbym  w  tym  miejscu  powiedzieć  o  wielkiej  akcji  naszego  ZOZ. 
Chodzi  o  duże  badania  profi laktyczne pacjentów  narażonych  na  pewne 
choroby.  Poprzez  wywiady  środowiskowe  chcemy  ich  wszystkich 
zlokalizować  i przebadać  pod  kątem  tych  zagrożeń,  a  potem  normalnie 
prowadzić  profi laktykę.  U kobiet  będzie masowe  badanie piersi w  kieru
nku  profi laktyki  nowotworowej  sutka.  Wszystko  w  myśl  zasady,  że 
złotówka  wydana  na  profi laktykę zmniejsza  koszty  leczenia.  Chciałbym 
mieszkańców  Ustronia,  a  szczególnie  kobiety  prosić  o  współpracę. 

Zbliż a  się  wiosna.  Jak  w  tym  okresie,  szczególnie  w  specyficznym 
klimaci e  Ustronia,  przeciwdziałać  chorobom? 

Na  wiatry,  skoki  temperatur  nie  ma  leku.  Jedyne  co  mogę  poradzić  to 
hartowanie  się,  nie  przegrzewanie  się,  szczególnie  dzieci,  jedzenie 
owoców,  warzyw,  które  już  cały  rok  są  na  rynku. 

Jak  się  rysuje  przyszłość  Przychodni  Rejonowej   w  Ustroniu? 
Chcielibyśmy  stworzyć  lepsze  warunki  dla  dzieci,  powiększyć  poradnię 
dziecięcą,  przenieść  reumatologiczną  z  przychodni  FSM  do  budynku 
poradni  dziecięcej.  Niestety  pomieszczenia  są  jeszcze  niewyremon
towane  i brak  na  to pieniędzy.  Myślę że gdybyśmy  przeszli  pod  patronat 
UM  to  chyba  na  tym  wszyscy  by  skorzystali.  W  ZOZ  jesteśmy  jedną 
z  wielu  Przychodni  Rejonowych  a  tak  bylibyśmy  jedyną  przychodnią. 
Mieszkańcy  dbając  o  nią,  zadbaliby  o  siebie.  Urząd  o  nas,  my 
o społeczeństwo  i byłoby  to  rozwiązanie chyba  korzystniejsze.  Pieniądze 
otrzymywałby  Urząd  z budżetu  i może coś  by dołożył.  Obecnie  radzimy 
sobie  w  ten  sposób,  że  założyliśmy  Społeczny  Komitet  Rozwoju 
Przychodni  Rejonowej  w  Ustroniu,  prosimy  sponsorów  o  wpłaty. 
Zebrane  fundusze pokrywają  częściowo  koszty  utrzymania  przychodni, 
zakupy  drobnego  sprzętu  medycznego,  środków  czystości  itp. Z  tych  też 
funduszy  jesienią  ubiegłego  roku  pomalowaliśmy  pomieszczenia  przy
chodni.  Wszystkim  sponsorom  chciałbym  podziękować,  w  szczególno
ści  zaś  Bankowi  Śląskiemu. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

f  SPOŁECZNY  KOMITE T  A 
F U N D U S ZU  ROZWOJ U  PRZYCHODN I 

REJONOWE J  W  USTRONI U 
K o n t o :  BANK  SPÓŁDZIELCZ Y 

V  NR  907295508871324  J 

2  Gazeta  Ustrońska 



Przeprowadzona  wśród  pracowników  Komisariatu  Policji  w  Ustro
niu  zbiórka  pieniężna  na  rzecz  Ośrodka  Rehabil i tacyjnoWychowaw
czego dla  dzieci  niepełnosprawnych  w Ustroniu  Nierodzimiu  przyniosła 
1 120000  zł. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  prezentuje  kolejną  wystawę  czaso
wą.  Tym  razem  jest  to  pokaz  malarstwa  i  ubiorów  Krystyny  Ząbek 
z Cieszyna.  Na  wystawie zgromadzono  obrazy  olejne, akwarele,  rysunki 
tuszem  oraz  ubiory  wykonane  z  włóczki  na  drutach,  szyte  i  malowane 
—  w  sumie  ponad  50  prac.  Krystyna  Ząbek  jest  absolwentką  wy
chowania  plastycznego  na  Uniwersytecie  Śląskim  w Cieszynie,  nauczy
cielką  rysunków  w szkole podstawowej.  Uczy  malowania  swoją  5letnią 
siostrzenicę  i  na  wystawie  prezentuje  kilk a  jej  prac.  Wystawa  czynna 
będzie do  15 marca  w dni  robocze w godz.  8— 14, w soboty  wolne 9— 13. 
Wszystkich  zainteresowanych  zapraszamy  na  otwarcie  wystawy  i  spot
kanie  z  malarką  21  II  o  godz.  17.00. 

   it 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów: 
Józef  Szklorz,  lat  80,  ul.  Jodłowa  11 
Mari a  Buczek  lat  97,  ul.  Ślepa  48 
Zuzanna  Pezda,  lat  90,  ul.  Bładnicka  90 
Mari a  Brózda,  lat  91,  ul.  Skoczowska  39 

T   ĆT 

Na  listę  fundatorów  sztandaru  AK  wpisali  się  kolejni  of iarodawcy: 
Łucja  Chołuj  z  Ustronia,  Jan  Rakowski  z  Górek  Małych,  Beata 
SzczepaniukKostka  z  Ustronia. 

Konto:  Bank  Śląski  o/Ustroń  nr   31062063419132 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Janina  Jakubiec,  lat  78,  ul.  Wiśniowa  3 
Robert  Nowak,  lat  78,  ul.  Cieszyńska  5 
Mari a  Kubień,  lat  79,  ul.  Spokojna  12 
Józef  Nachyla,  lat  80,  ul.  Wantuły 
Jan  Kłoda,  lat  89,  ul.  Skłodowskiej  11 
Stanisław  Cholewa,  lat  67,  ul.  3  Maja  6 
Ludwi k  Troszok,  lat  67,  ul.  Szpitalna  90 

Serdeczne  podziękowanie  wszystkim  którzy  okazali  nam  współ
czucie  i serce,  za  liczne  wieńce  i kwiaty  oraz  udział  w  uroczystości 
pogrzebowej  Śp.  mgr  LUDWIKA  TROSZOKA  szczególnie  kole
gom  myśliwym  za  tak  piękne  pożegnanie  naszego  drogiego  męża 

1  składają  żona  dzieci  i  rodzina 

Wyrazy  najgłębszego  współczucia  Rodzinie  Zmarłego 

mgr  Ludwik a  Troszoka 
byłego  Burmistrz a  Ustronia  w latach  1954—1964  i byłego  członka 
władz  Towarzystwa  s k ł a d a 

Towarzystwo  Miłośników  Ustronia 

4.02.92  r. 
O  godz.  10.00  na  ul.  3  Maja 
kierujący samochodem  ŁA Z  BBA 
286H  na  śliskiej  nawierzchni  na
jechał  na  tył  Fiata  126p  KCX 
2678.  Kierujący trzeźwi.  Na  spra
wcę  kolizji  nałożono  mandat  kar
ny. 

4.02.92  r. 
O  godz.  10.30  wypadek  na  ul. 
Cieszyńskiej.  Kierujący  samocho
dem  Renault  5  BLC  9473  miesz
kaniec  Ustronia  na  śliskiej  jezdni 
wpadł  w  poślizg  na  zakręcie  koło 
baru  Goje  i  spadł  z  mostka  do 
potoku.  Kierujący  poniósł  śmierć 
na  miejscu,  natomiast  pasażer
ka  doznała  ogólnych  obrażeń 
ciała. 

6.02.92  r. 
O  godz.  9.20  wypadek  drogowy 
na  ul.  3  Maja.  Na  ostrym  łuku 
drogi  w  rejonie  Nadleśnictwa  do
szło  do  bocznego  zderzenia  auto
busu  Ikarus  BBC  924C  ze  Starem 
BBO 7735.  Kierowcy  trzeźwi.  Ob

rażeń  ciała  doznał  kierujący  Sta
rem  mieszkaniec  Ustronia. 

9.02.92  r. 
Kolizj a  drogowa  na  ul.  3  Maja. 
Fiat  126  BLC  2512  wymusił  pier
wszeństwo  przejazdu  na  Fiacie 
Uno  BLE  8309.  Kierujący  trze
źwi.  Na  sprawcę  kolizji  nałożono 
mandat  karny. 

10/11.02.92  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
baru  Zajazd  w  Nierodzimiu. 
Sprawcy  skradli  papierosy,  alko
hol  i  żywność  wartości  około  10 
min  zł na  szkodę  PSS  w  Ustroniu. 

11.02.92  r. 
O  godz.  23.00  zatrzymano  na  ul. 
3  Maja  nietrzeźwego  kierującego 
samochodem  Peugeot  nr  rej. 
120JMK75. 

13.02.92  r. 
O  godz.  5.00  z  balkonu  pierw
szego piętra  DW  Ziemowit  spadła 
obywatelka  Austrii, doznając ura
zu  miednicy.  W  sprawie  tej  pro
wadzone  są  czynności  wyjaśniają
ce  okoliczności  zdarzenia. 

W  ostatnim  okresie  Straż  Miejska 
m.in.: 

kontrolowała  ustawienie  tab
li c  reklamowych  pod  względem 
prawidłowości  i  zgodności  z  ewi

dencją.  Stwierdzono  nieprawidło
wości  w  65  przypadkach, 

ustawiono  tablice  zakazujące 
ślizgania  się  na  stawie  w  Polanie, 

kontrolowano  sklepy  w  Her
manicach.  Zwrócono  uwagę  na 
nieposypane  dojścia  do  skle
pów. 

Podczas  popisów  uczniów  Ogniska  Muzycznego  wystąpiła  p.  Maria 
Matyszkowicz,  matka  słynnego  pianisty jazzowego  Adama  Makowicza. 

Wspomnienie o Ludwika — „Fojcie" 
W  c h ł o d ny  dz ień  l u t o wy 

spoczął  na  c m e n t a r zu  e w a n
ge l ick im  L u d w ik  T r o s z ok 
—  były  us t roński  fo j t . 

Z  d ł u g im  r o d o w o d em  „ t u 
z  te la ",  z  b iog ra f ią  k reś loną 
przez  h is to r ię  tej  Z iemi  i  w ła
sną  p racę,  odszedł  j e d en  z  k o
le jnych  n a s t ę p c ów  p ie rwszego 
b u r m i s t r z a. 

D a n ym  mu  by ło  g o s p o d a
r o w ać  m i a s t em  w  la tach 
1954—1964,  a  więc  na  s t yku 

przesz łości  z  p rzysz łośc ią. 
Odz iedz iczył  U s t r oń  w r az  z  je
go  n a t u r a l n ym  p i ę k n e m,  z  d o
r o b k i em  swych  p o p r z e d n i k ów 
i  ś l a d a mi  h is tor i i.  W  czasie 
swego  u r z ę d o w a n ia  z a m y k ał 
jeszcze  g m i n ne  w r o ta  sześćset
le tn ich  dz ie jów  U s t r o n i a, 
a  s w ym  n a s t ę p c om  o d d a w ał 
j u ż  k lucze  do  b r am  mie jsk i ch. 
W y w i a n o w ał  też  swo je  i  nasze 
m i a s to  na  j e go  n o wą  d r o gę 
życia  po  g o s p o d a r s ku  —  no

wa  szko ła  ( tzw.  T y s i ą c l a t k a ), 
s t rażn i ca,  p r ąd  d la  r ó ż n y ch 
j e go  k ą t ó w,  odc inki  n o w y ch 
d r ó g,  p o c z ą t ki  r o z b u d o wy  Ja
szowca.  I  choc i aż  zmien ia ły 
się  mie jsca  J e go  p racy,  to 
w  pamięci  wie lu  z  n as  p o z o s t ał 
j a ko  „ f o j t " ,  k t ó ry  na  p i echo tę 
a  p o t em  na  „ k o m a r k u"  wszę
dz ie z a g l ą d ał  i wszys t k i ego  pi l 
n o w a ł.  A  szczegó ln ie  tego  n a
t u r a l n e go  p i ę k na  wc iśn ię tego 
w  c iasne  k o r y to  Wis ły  p o m i ę
dzy  C z a n t o r ią  i  R ó w n i c ą. 
D b ał  więc  o  kw ia t y,  d r z e w a, 
p a r ki  i  u k o c h a ny  G o ś c i r a d o

wiec.  Zył  z  tą  n a t u rą  w  zgodz ie 
r o z u m i e j ąc  jej  p r a wa  j a ko 
„ g o j n y "  z  p o n ad  cz te rdz ies to
le tn im  s tażem. 

W y m a g a j ąc  od  i nnych,  wy
m a g ał  i  od  s iebie  —  p r a c u j ąc 
na  r ó ż n y ch  s t a n o w i s k a ch 
u k o ń c z ył  szko łę  ś redn ią  i  s tu
d ia  p rawn i cze. 

M i a r ą  j e go  o s o by  i  dz ie ła 
były  t ł u my  m i e s z k a ń c ów 
U s t r o n i a,  k t ó r zy  przysz li  Go 
p o ż e g n a ć.  G o d ne  to  p o ż e g n a
nie  by łego  „ F o j t a" 

sn 
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Na  sesji  Rady  Miejskiej,  która  odbyła  się  14  lutego,  jednym 
z  pierwszych  punktów  obrad  były,  zwyczajowo  już,  zapytania 
mieszkańców.  Pan  Długi  z osiedla  Manhatan  miał  wątpliwości, 
czy czasowe ograniczenia  parkowania  są  rzeczywiście  konieczne 
i jak  władze miasta  zamierzają  rozwiązać ten  problem  przy  stale 
rosnącej  ilości  samochodów.  Burmistrz  stwierdził,  że  czasowe 
ograniczenia  wprowadzono,  by  móc  uprzątnąć  chodniki  i  nie 
tarasować  przejść  dla  pieszych.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa, 
a przede wszystkim  Rada Osiedla  nie powinny dążyć do  budowy 
garaży,  lecz  umiejscowić  tam  parking,  gdyż  załatwiłoby  to 
problem  parkowania  na  tym  osiedlu.  Następnie  pani  B.  Kacz
marczyk  odczytała  list  otwarty,  w  którym  zawarła  całą  gamę 
krytycznych  uwag  pod  adresem  władz  miejskich.  Obszerność 
tego  dokumentu  nie  pozwala  zamieścić  go  w  tym  miejscu, 
postaram  się jednak  w następnym  numerze  GU  przytoczyć  jego 
fragmenty  i  poprosić  władze  muasta  o  ustosunkowanie  się  do 
nich.  Pani  Irena  Pawelec  zadała  dwa  pytania:  pierwsze  o  przy
czynę  wycieku  na  wysypisku  i drugie  do  radnych  Kamińskiego 
i Bulcewicza,  dlaczego  wyrazili  zgodę  na  budowę  wysypiska  na 
Poniwcu  bez  konsultacji  z mieszkańcami.  Na  pierwsze  pytanie 
odpowiedział  naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  J.  Szte
fek informując, że wycieku  już  nie  będzie, a  o  przyczynie  będzie 
mógł  się  wypowiedzieć,  po  otrzymaniu  opinii  eksperta,  pana 
Lipusa.  Na  drugie  pytanie ostro zareagował  radny  T.  Kamiński 
uznając je za pomówienie, gdyż był zdecydowanie  przeciw  takiej 
lokalizacji  wysypiska,  czemu  niejednokrotnie  dawał  wyraz 
i  głosował  przeciw  takiej  uchwale.  Jest  w  stałym  kontakcie 
z  Radą  Osiedla  a  jego  wystąpienia  podczas  posiedzeń  Rady 
i  Konwentu  można  sprawdzić  w  protokołach,  na  co  pani 
Pawelec stwierdziła:  Uważam,  że pojęcia  typu  Konwent,  proto
kół  zbyt  odbiegają  od  życia  i  nie  zastąpią  bezpośredniego 
kontaktu  z  mieszkańcami.  Nie  można  szukać  miejsca  na 
wysypisko  tam  gdzie  ludzie  korzystają  z  wody  ze  studni,  a  tyl
ko  tam  gdzie  takie  zabudowania  nie  znajdują  się  w  odległości 
500  metrów  —  zakończyła  swe  wystąpienie  mieszkanka  Po
niwca. 

Niewątpliwie najważniejszą sprawą  o której radni  decydowali 
na  tej  sesji  było  uchwalenie  budżetu  miasta  na  1992  rok. 
Przewodniczący  Z.  Białas  zaznaczył,  że  nad  tym  problemem 
Rada  pracuje już  od  października  po  czym  oddał  głos  skarbnik 
miasta,  pani  T.  PolBłachut,  która  przedstawiła  podstawowe 
założenia  budżetu.  Pierwszym  punktem  prac  była  inwentaryza
cja  potrzeb  miasta,  które  obliczono  na  42  mld  zł.  W  tym  roku 
dochodowa  strona  budżetu  powinna  wynieść  około  22  mld  zł, 
jest  to  jednak  tylko  prognoza  i  można  się  liczyć  z  pewnym 
odchyleniem  w górę  lub w dół. Polityka  finansowa powinna  być 
tak  prowadzona,  by  ściśle  realizować  zadania  wynikające 
z budżetu,  a z drugiej strony  korzystać z takich  pożyczek  jakich 
udziela  np.  Fundusz  Ochrony  Środowiska.  W  dyskusji  m.in, 
radny  Bulcewicz  podkreślił,  że  chciałby  otrzymać  szczegółową 
listę  potrzeb  miasta,  na  co  Z.  Białas  stwierdził,  że  szczegółowy 
plan  społecznogospodarczy  zostanie opracowany.  Radny  Gło
winkowski  zapytał  czy  kapitalny  remont  ul.  Daszyńskiego 
pozostanie  jedynie  obciążeniem  miasta,  czy  też  będzie  w  jakiś 
sposób  dotowany.  Ul.  Daszyńskiego  jest  drogą  wojewódzką 
i  oczywiście  występujemy  o  środki  na  remont  jak  również 
staramy  się  zmusić  Rejon  Dróg  Publicznych  do  należytego  jej 
utrzymania  —  odpowiedział  burmistrz.  Wyjaśniono  jeszcze 
kwestie  związane  z  dotowaniem  placówek  oświatowych  po 
czym  Rada  Miejska  uchwaliła  budżet  na  1992 rok  w  wysokości 
22433 802.000  złotych. 

Następnie  podjęto  uchwałę  o  wprowadzeniu  na  terenie 
miasta  opłaty  administracyjnej  za  czynności  urzędowe 
nie  objęte  przepisami  o  opłacie  skarbowej.  Opłaty  te  wynosić 
będą: 
1.  Za  spisanie  testamentu  w  Urzędzie  Miejskim  —  150000  zł 
2.  Za  spisanie  testamentu  na  miejscu  u  testatora  —  250 000  zł. 
3.  Za  przesłuchanie  świadka  na  wniosek  zainteresowanego 
w  celach  uzupełnienia  okresu  zatrudnienia  —  20 000  zł. 

Burmistr z  Miasta  Ustronia 
o g ł a s za 

KONKUR S  NA  DYREKTORÓ W 
wszystkich  przedszkoli  gminy  Ustroń,  który  zostanie  prze
prowadzony  w UM  w dniach  19 i 20 marca  br.  Regulamino
wo  komplet  dokumentów  należy  składać  do  10.03.br  w  Wy
dziale  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji  —  pokój  28  tel.  3571. 
(regulamin  konkursu  na  tablicach  ogłoszeń  UM  oraz  przcd

.  szkoli)  . 

ZEBRANIE  KO 
Komitet  Obywatelski  zaprasza  na  zebranie otwarte,  które  odbędzie 

się we wtorek  25 lutego w Urzędzie  Miejskim. Omawiane  będą  sprawy 

związane  z  powołaniem  fundacji  „Serduszko"  i  finanse  KO. 

4.  Za  nadanie  kolejnego  numeru  domu: 
a.  jednorodzinnego  —  150 000  zł, 
b.  wielorodzinnego  —  200 000  zł, 
c.  związanego  z  działalnością  gospodarczą  —  200 000  zł. 

5.  Od  innych  czynności  nie wymienionych,  a spełnionych  przez 
organy  podległe  Radzie  Miejskiej —  100000  zł. 

O  ile  jednym  z  pierwszych  punktów  obrad  są  zapytania 
mieszkańców,  to  jednym  z  ostatnich  są  zapytania  radnych. 
Jako,  że  na  tej  sesji  radni  mieli  dosyć  dużo  pytań  i  uwag, 
przedstawimy  niektóre  w  skrócie. 
H.  Dzierżewicz:  Czy  ze  strony  Kuźni  Ustroń  wpłynęło  pismo 
w  sprawie  Prażakówki,  a  jeżeli  tak,  to  jak  się  do  niego 
ustosunkowano? 
Burmistrz :  Wpłynęła  prośba  FSM  abyśmy  przejęli  ten  obiekt. 
Komisja  Oświaty  i Kultury  ustosunkowała  się do  niej  negatyw
nie.  Jeżeli  zaś  chodzi  o  remont,  to  w  przypadku  uzyskania 
jakichś  dodatkowych  dochodów  kolejność  wydatkowania  jest 
następująca:  1. dom  rotacyjny, 2. ul. Daszyńskiego,  3.  Prażakó
wka.  Zastanawiamy  się  również  wraz  z  Towarzystwem  Miłoś
ników  Ustronia  nad  powołaniem  fundacji  na  ten  cel. 
J.  Drózd: Czy  będzie się coś  robić z dziurami  w drogach?  Kiedy 
nastąpi  oczyszczenie  z  żużla  poboczy? 
Burmistrz :  Nasze  drogi  będziemy  łatać  na  bieżąco,  a  co  do 
wszystkich  innych  mamy  zapewnienie,  że zacznie  się  to  od  jutra. 
Usuwanie  żużla  również  rozpoczniemy  natychmiast.  Zastana
wiamy  się  jedynie  jak  odzyskać  grys,  którym  drogi  też  były 
posypywane. 
H.  Gaś:  Ludzie  zdają  sobie  sprawę  z  trudności  finansowych 
i  chcą  jedynie,  by  to  co  się  robi,  było  robione  porządnie. 
Obserwuję  drogi  od  kilkunastu  lat  i widzę,  że  dziury  powstają 
stale w tych samych  miejscach. Czy  nie można  w tych  miejscach 
przeprowadzać  remontów  od  podstaw? 
Burmistrz :  Jest  to  bardzo  drogie,  ale  w  końcu  trzeba  będzie 
podjąć  męską  decyzję  i  zdecydować  się  na  taki  remont. 
S.  Bulcewicz:  Przyjrzałem  się  naszym  drogom  dokładnie  i  nie 
widzę  możliwości  załatania  dziur,  gdyż  takiego  sera  nie  da  się 
łatać. Należy chyba  poczekać do wiosny  i wtedy w sprzyjających 
warunkach  atmosferycznych  rozpocząć  prace. 
F.  Korcz:  Drogi  wymagają  aby  zrobiono  je  już  teraz.  Jeżeli 
dopuściło  się  do  takiego  stanu  to  trzeba  ponieść  koszty. 
Burmistrz :  Wszystkie  dziury  które  zagrażają  bezpieczeństwu 
należy załatać  natychmiast,  choćby  miały wytrzymać  tylko  dwa 
miesiące. 

W. Chmielewski: Mimo, że ul. Daszyńskiego jest drogą  wojewó
dzką,  uważam, że należy ją  zrobić,  choć  pieniądze  na  ten  cel  nie 
spływają. 
W.  Pasterny:  Proponuję zostawić jedną  dziurę,  a mianowicie  tą 
przed  wjazdem  na  Rynek,  aby  wszyscy,  którzy  w  nią  wpadną 
widzieli  równocześnie  gwiazdy  flagi  Europy. 

Na  sesji  obecny  był  również  komendant  Komisariatu  Policji 
w  Ustroniu.  Z.  Białas  zapytał  go,  czy  policja  nie  mogłaby 
kierować  ruchem  w momentach  największe  natężenia.  Komen

(dokończenie  na  str.  5) 
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Dlaczego  śmieci  są 
drogie? 

W  nawiązaniu  do  listu  Pana  Landowskiego  z  poprzedniego 
numeru  gazety,  w  k tórym  porusza  sprawę  wysokiej  ceny 
wywozu  śmieci  uprzejmie  in formujemy: 

1)  Cena  wywozu  śmieci  z  Wisły  wynosi  156 000  zł  (przy  czym 
cena  nie  zawiera  kosztów  rekultywacji  wysypiska). 
2)  Cena  wywozu  śmieci  z  Wisły  wynosi  156000  zł.  Zda jemy 
sobie  sprawę,  że  cena  wywozu  dla  niektórych  jest  szokująca. 
Skąd  się  biorą  rozbieżności  w  cenach  w  poszczególnych  mia
stach.  Otóż,  zarówno  Skoczów jak  i Wisła  nie wywożą  śmieci  na 
wysypisko,  które  spełniałoby  chociaż  podstawowe  wymogi 
związane  z  ochroną  środowiska.  W iadomo  wszystkim,  że 
miasto  Ustroń  posiada  bardzo  nowoczesne  wysypisko,  na 
którym  odbywa  się  jednoczesna  rekultywacja  terenu.  Taki 
sposób  eksploatacji  podraża  koszty.  Zda jąc  sobie  sprawę  z  wy
sokiej  ceny  wywozu  i  spekulacji  wielu  osób  związanych  z  bra
kiem  zaufania  co  do  rzetelności  sporządzania  kalkulacji  przez 
firmę  „ T R O S B U D ",  daliśmy  tą  kalkulację  do  zbadania  przez 
Stowarzyszenie  Głównych  Księgowych  z  BielskaBiałej.  Pierw
sze  opracowanie,  które  otrzymal iśmy  z  tej  firmy,  potwierdza 
prawidłowość  wyliczenia  ceny.  Ponieważ  jednak  ilość  śmieci 
ulega  ciągle  zmniejszeniu,  nie  tylko  jak  Pan  pisze  z  powodu 
wysypywania  śmieci  na  dzikich  wysypiskach,  cena  ta  wydaje  się 
być  jeszcze  za  niską.  Stąd  też  ponownie  wystąpi l iśmy  do  w/w 
firmy  by  autorytatywnie  dała  nam  odpowiedź  w  jaki  sposób 
określić  cenę  tak,  by  była  jak  najniższa  a  jednocześnie  zapew
niała  prawidłową  działalność  powstającej spółki  miasta  z  firmą 
„ T R O S B U D ". 

Dla  porównania  in formujemy,  że  cena  śmieci  w  Suchej 
Beskidzkiej  przy  działających  paru  konkurencyjnych  firmach 
wynosi  160000  zł,  przy  czym  Sucha  Beskidzka  posiada  dzikie 
wysypisko.  Ponieważ  odpowiedź  nie  nadeszła  do  nas  z  Bielska 
Białej  do  czasu  zamknięcia  numeru  gazety,  możemy  jedynie 
zapewnić  Pana  jak  i  innych  zainteresowanych,  że  ostateczną 
decyzję  co  do  ceny  zajmie  Zarząd  powstającej  spółki 
„ T R O S  E K O ".  Przy  czym  określona  cena  163000  zł  za  1  m3 

czyli  18 000  zł za  kubeł  nie  zapewni  miastu  uzyskania  funduszu 
odtworzeniowego  na  sf inansowanie  budowy  następnego  wysy
piska  czy  też  kompostowni  za  3—4  lata.  W iadomo  jednak,  że 
tylko  segregacja  odpadów  pozwoli  SM  „Zacisze"  jak  i  wszyst
kim  mieszkańcom  na  spore  oszczędności  w  wydatkach  na 
wywóz  odpadów.  Im  szybciej  to  zrozumiemy  tym  lepiej  dla 
naszych  kieszeni  jak  i  wielkości  terenów  przeznaczonych  na 
wysypiska  czy  też  kompostownie. 

Myślę,  że  Państwo  wiecie,  że  Ust roń  j ako  prawie  jedyne 
miasto  w  Polsce  posiada  wysypisko  odpowiada jące  no rmom 
europejskim.  Stąd  też jakiekolwiek  porównania  z  innymi  mias
tami  są  nietrafne. 

Naczelnik  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  i  Zdrowia 

mgr  Jan  Sztefek 
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dant  Gawłowski  stwierdził,  że  w  okresach  szczególnego  nasi
lenia  ruchu  nie  jest  w  stanie  obstawić  wszystkich  skrzyżowań 
tym  bardziej,  że  funkcjonar iusze  nie  są  przeszkoleni  w  tym 
kierunku. 

Na  sesji wybrano  również  komisje dyscyplinarne:  pierwszego 
stopnia  (sześciu  pracowników  samorządowych)  i  drugiego 
stopnia  (sześciu  radnych).  Komisje  te  rozpatrywać  będą  sprawy 
związane  z  uchylaniem  się  od  pracy  jak  również  przypadki 
niegodnego  zachowania  się  w  pracy  i  miejscu  publ icznym 
radnego  oraz  osób  wybieranych  i  powoływanych  przez  Radę. 

(ws) 

25  I  odbyła  się  pierwsza  studniówka  w  historii  ustrońskiej  filii   LO. 
Obecnie  uczniowie  kl.  IV  f już  kują  do  matury. 

Jak  in formuje  prezes  ZM  PSL  w  Ustroniu  Jan  Kubień 
kampania  sprawozdawczowyborcza  w  kołach  PSL  będzie 
okazją  do  wszechstronnej  dyskusji  i  s formułowania  przez  PSL 
lokalnych  postulatów  dotyczących  problemów  życia  gospodar
czospołecznego,  warunków  gospodarowania  w  rolnictwie, 
zdrowia  i  oświaty  a  także  bezrobocia.  Zmiany  w  systemie 
społecznogospodarczym  kraju  oraz  kształtowanie  się  nowej 
sceny  politycznej  wymagają  dostosowania  zasad  i fo rm  działal
ności  Stronnictwa  do  nowych  warunków. 

Polskie  Stronnictwo  Ludowe  opracowało  własne  niezależne 
stanowisko  w  sprawie  zmian  systemowych  i doraźnych  działań 
ra tunkowych  w  gospodarce  i  finansach  państwa. 

W  obecnej  sytuacji  najważniejszym  zadaniem  polityki  gos
podarczej,  zdaniem  PSL  uczestnika  koalicji  rządowej jest  prze
rwanie  recesji.  Wymaga  to  odczuwalnego  zwiększenia  dopływu 
pieniądze  do  gospodarki  w  taki  sposób,  aby  nie  pogłębiać 
inflacji , a  tworzyć  warunki  do  rozwoju.  PSL  organizuje  w  trak
cie  kampani  sprawozdawczowyborczej  zebrania  otwarte  w  ko
łach  dla  wszystkich,  k tórym  sprawy  miasta,  dzielnicy  i  warun
ków  życia  są  bliskie  i  pragną  wyrazić  własną  opinię  w  tym 
temacie. 

Terminarz  zebrań: 
26.02.  godz.  17.00  świetlica  W D W  Hermanice 
28.02.  godz.  16.30  sala  Urzędu  Miejskiego  pok.  24 

3.03.  godz.  15.00  świetlica  RPWiK  ul.  Myśliwska  10 
6.03.  godz.  17.00  świetlica  OSP  w  Nierodzimiu 

10.03.  godz.  16.30  świetlica  OSP  w  Polanie. 

W „Głosie Ziemi Cieszyńskiej" mogliśmy  przeczytać,  iż Klub  Ekologiczny 
w Ustroniu  obawia  się, że jeżeli  nie  rozwiąże się problemu  ruchu  drogowego 
w  Ustroniu,  może  dojść  do  spontanicznego  zablokowania  drogi  Ustroń 

Wisła  przez mieszkańców.  Uważamy,  że ekolodzy  mylą  się: nikt  nic musi 
rozpoczynać blokady, gdyż już obecnie nasze miasto jest prawie nieprzejezdne. 

OOM TOW4TO,, 
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Ogłoszenia  drobne 

Lokal  40  m2  —  dwa  pokoje 
—  w  UstroniuZawodziu  wy
dzierżawię.  Wiadomość:  Ka
towice  tel.  584280. 

Sprzedam  Fiata  125p  po  re
moncie.  Ustroń  ul.  Długa  57. 

Poszukuję  starszej  osoby  do 
pomocy  w  domu.  Ul.  Polań
ska  43. 

AUTOELEKTROMECHANIKA 
ul.  Wiśniowa  9  Hermanice  —  „Stara  kolonia" 

(w jazd  od  ni.  Goleszowskiej) 

ZAPRASZAM 
Krzysztof Strygner 

P M P Z 
M  E P R O Z E T 

w  UstroniuNierodzimi u 

w  likwidacj i 
oferuj e  do  sprzedaż y  przedmiot y 

n ie t rwa ł e  w  tym : 

wyposażeni e  biu r 
surowc e 

rur y  aluminiow e 
ora z  wyrob y  gotowe : 

mieszalnik i  bębnow e 
zespoł y  napędow e 

deszczowni e 
Odbiorco m  z  w łasny m  t ranspor te m 

udzielam y  rabatu . 

Szczegółow e  wykaz y  t o w a r ó w  na  sprze 

daż  znajduj ą  si ę  w  przedsiębiorstwie . 

In formacje ,  te l .  36 94 

w  godzinac h  9 — 1 3 

GDZIE  TO  JEST? 
Grafika  zamieszczona  w  nr  1  „ G U "  przedstawia  budynek 

papierni  w  UstroniuPolanie.  Nagrodę  otrzymuje p.  Ewa  Czer
wińska  z  Ustronia.  Prosimy  o  kontakt  z  redakcją. 

Obok  kolejna grafika  B. Heczko.  Na  odpowiedź  gdzie  to  jest 
czekamy  do  20  lutego. 

II 

Urząd  Miejsk i  Ustroń 

Gospodarstwo  Pomocnicze  Usług  Komunalnych 

ZIELE Ń  MIEJSK A 
ul.  Słoneczna  12,  Ustroń 

Prowadzi  sprzedaż  po  cenach  hurtowych: 
—  kwiatów  i zieleni  ciętej 
—  roślin  doniczkowych 
—  rozsad  kwiatów  i  warzyw 

Wykonuje: 
—  wiązanki  okolicznościowe 
—  wieńce  pogrzebowe 
—  obsadę  skrzynek  balkonowych 
—  obsadę  pojemników  w  pomieszczeniach 
—  przesadzanie  roślin  doniczkowych 
—  budowę  i  urządzanie  wszelkiego  rodzaju  terenów 

zielonych 
—  pielęgnację  terenów  zielonych 

Udziela  porad: 
—  z  zakresu  uprawy,  pielęgnacji  roślin 
—  z  zakresu  urządzania  ogródków  przydomowych 

i  działek  rekreacyjnych. 

Urząd  Miejsk i  w  Ustroniu 
o g ł a s za 

Oferty  będą  rozpatrywane  dniu  10 marca  1992  r.  o  godz.  10.00. 
Oferta  oprócz  kalkulacji  roboczogodziny  poszczególnych  czyn
ności  konserwacyjnych  powinna  zawierać  propozycje  rozwiązań 
upiększających  i uatrakcyjniających tereny  zieleni  miasta.  Urząd 
będzie  zawierał  z  wykonawcam  umow£  o  dzieło. 

Oferty  w  zalakowanych  kopertach  z  napisem  Konkurs  ZZM 
należy  składać  w  Sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  do  dnia 
3.03.92  r.  do  godz.  15.00. 
Zastrzega  się prawo  swobodnego  wyboru  oferty,  unieważnienia 
konkursu,  odstąpienia  od  konkursu  bez  podania  przyczyn. 
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Sport  piłki  nożnej  zapuścił 
swe korzenie  na  terenie  Ustro
nia  w  pierwszych  latach  dru
giej  Rzeczypospolitej.  Do
tychczas  nie  udało  się  dotrzeć 
do  źródeł  dokładnej  daty  jego 
powstania,  ani  do  nazwisk 
pierwszych  organizatorów. 
Z  relacji jakie  uzyskał  podpisa
ny  od  drogiej  pamięci  pierw
szego  prezesa  Stowarzyszenia 
„Siła"  w  Ustroniu  Ludwika 
Lipowczana  „ Z  Dołku",  klub 
ten nosił nazwę „Ustronia"  (co 
potwierdza  zapis  na  fotografii 
z  rozgrywek  z  klubem  „Siły " 
w  Trzyńcu).  Występowali 
w nim  również członkowie  „Si
ły "  ustrońskiej  —  oprócz 
wspomnianego  Lipowczana, 
Józef Tomiczek  i jeden z  Drob
czyńskich. 

Jedynym  —  poza  zdjęciem 
z  meczu  z  dn.  21  maja  1923 
—  dokumentem  źródłowym 
z  tamtych  lat  jest  notatka  za
mieszczona  w wydawanym  we 
Frysztacie  mies.  „Siły "  pt. 
„Oświata"  z  r.  1923  nr  7 s.  30 
następującej  treści: 
„Trzyniec  „Si ła"  —  K.S. 
Ustroń  3 :0.  Dnia  21  maja 
spotkały  się  obie  drużyny 
w doborowym  składzie  na  bo
isku  trzynieckim.  Boisko  ład
nie  przyprawione,  pogoda 

wspaniała,  publiki  dosyć  du
żo.  Przed  samą  grą  główną 
rozgrała  zapas  przyjacielski 
rezerwa  trzynieckiej  „Siły " 
z  „Si łą"  z  Suchej  (2:0)...  Po 
przedegrze  następuje  główny 
zapas  Siła  I  —  Ustroń.  Po 
stronie  Ustronia  chłopy  na 
schwał  budowy  atletycznej, 
którym  chyba  jedyny  Ćwikieł 
dorósł.  Trzyniec  w  zwykłym 
składzie,  bez  Krieglera. 
Ustroń  zaczyna  grać  z  tem
pem.  Trzynieckie  halfy i  obro
na  się  tu  i  ówdzie  załamują. 
Turoń  bacznie  czuwa  i  łapie. 
Po  15  min.  słabnie  Ustroń 
a  następuje  „ fo r "  trzyn.  kom
binując  środkiem.  Gra  Paw
lik—Staszko—Laci  tak  stro
piła  i  zmieszała  ustr.  halfy 
i obronę,  że  nawet  ich  atak  co 
prędzej  się  cofnął  za  połowę, 
dzielnie  pomagając  obronie 
„murować".  Mozolne  i ciągłe 
oblężenie,  piłka  przelatuje  co
raz  częściej...  ponad  bramkę. 
Piłka  zbyt  lekka,  nie  trzyma 
się  ziemi.  Tak  przechodzi  do 
połowy,  po  której  znów  ta 
sama  sytuacja  z małemi  zmia
nami.  Trzyniec  góruje  techni
ką,  szkoda  tylko,  że  za  dużo 
pomaga językami, jedyny  Ma
ciej  i  Staszko  spokojni". 

Józef  Pilch 

„Komunistyczne 
metody" 

Zbierając  informacje  do 
„Kronik i  policyjnej"  na 
ustrońskim  komisariacie,  by
łem  mimowolnym  świadkiem 
gniewu  mieszkańca  naszego 
miasta,  którego  policja  za
trzymała  na  zamkniętym  dla 
ruchu  odcinku  dwupasmówki 
między  ulicą  Cieszyńską  i Bro
dy.  Co  prawda  tylko  pouczo
no  go  i nie musiał  płacić  man
datu,  lecz oburzenie  spowodo
wane  było pojawieniem się  po
licj i  w  tamtym  rejonie  i  unie
możliwianiem  kierowcom  je
dącym  ze  Skoczowa  i  Cieszy
na  skracania  sobie  drogi  na 
osiedle  Manhatan.  Komen
dant  komisariatu  starał  się 
wytłumaczyć,  że  stoją  tam 
znaki  zakazu,  że droga  nie jest 
oddana  do  użytku,  że  skiero
wanie  tam  ruchu  utrudniłoby 
życie  mieszkańcom  osiedla, 
wreszcie,  że  tak  policja  jak 
i  obywatele  muszą  respekto
wać  znaki  drogowe.  Wyjaś
nienia  nie  uspokoiły  zagnie
wanego,  który  stwierdził 

Skyrs 
królików 

Była już  noc.  Na  dziedzinie 
już  ucichło,  jyny  od  czasu  do 
czasu  tu  i tam  odezwoł sie pies. 

Kole  północy  u  Pilcha  za 
potokym  zaczył  harwosić  pies 
i  nie  ustowoł.  Stary  Pilch  sie 
łobudził  i myśli, co tyn  pies  tak 
szczęko  i  szczęko  przeca  ni 
naschfol.  Stanył,  nie  rożygoł 
światła,  poszeł  ku  łoknu 
i zdrzył  na  plac.  Widzi,  że  pies 
łod  budy  targo  sie  ku  chlywu 
i stodole.  Zaś  za  chlywym  był 
króliczok. Tak  rozmyślo  i spó
mnioł  se,  że  niedaleko  u  Cieś
larki,  dwa  tygodnie  tymu  zło
dziej wykludził  wszystkie  kró
liki . 

Łobudził  syna,  roz  dwa  sie 
oblykli .  Pilch  wziył  latarkę, 
w  sieni  p o r w oł  b ierce  do  wic

szanio  babucie  przy  zabijacz
ce, zaś syn  łapnył  puczok  i kła
dziwko  od  klepanio  kosy. 

Po cichutku  wyszli z sieni  na 
drugom  stróne  na  zogrode 
i pomalutku  szłapali  za  stodo
łom  ku  króliczoku.  Jak  byli 
bliży, widzom, że naozaist  kie

wręcz,  że  są  to  „komunistycz
ne  metody"  bo  on  zna  ludzi, 
którzy  jeżdżą  tamtędy  bez 
przeszkód,  gdyż  mają  znajo
mości.  Wtedy  przypomniała 
mi się sesja  Rady  Miejskiej,  na 
której  również  wzburzony 
mieszkaniec  naszego  miasta 
zarzucił  radnym  stosowanie 
„komunistycnych  metod", 
gdyż  nie  otrzymał  od  Komisji 
Planu  Przestrzennego  zgody 
na  budowę  domu. 

Można  zrozumieć  zdener
wowanie,  rozgoryczenie,  nie 
upoważnia  to  jednak  nikogo 
do  obrażania  innych,  do  nie
odpowiedzialności  za  wypo
wiadane  słowa,  tym  bardziej 
jeżeli  dzieje się to  na  sesji  RM. 
Z  drugiej  strony  zadziwiające 
jak  szybko  zapominamy, 
czym  faktycznie  charaktery
zowały  się komunistyczne  me
tody. 

Zakończenie  incydentu  na 
policji wyglądało  następująco: 
z komisariatu  wychodzimy  ra
zem  —  podenerwowany  oby
watel  i ja.  Proponuję  mu  opi
sanie  wszystkiego  w  GU 
a  szczególnie  faktu  przepusz
czania  jednych  i  zatrzymywa
nia  innych  na zamkniętym  od
cinku  dwupasmówki.  Waru
nek  jest  jeden  —  musi  się  pod 
tym  podpisać  pełnym  imie
niem  i  nazwiskiem,  choćby 
tylko do  wiadomości  redakcji. 
Tu  okazuje się że  poirytowany 
nie  ma  przy  sobie  papieru 
i  długopisu.  Podsuwam  mu 
więc  notatnik  i długopis  a  on 
z  kolei  bardzo  spieszy  się  na 
narty.  Obiecuje jednak  solen
nie,  że  opisze  to  wszystko 
i  w  najbliższych  dniach  mi 
dostarczy.  Czekam  już  prawie 
miesiąc. 

(sw) 

rysi cosik  majstruje przy  króli
czoku.  Słyszeli,  że  piłkom 
przecino  kłodke.  Doskoczyli, 
Pilch  go  oświycił  latarkom 
i  do  niego: 

—  Móm  cie  złodzieju! 
—  Czymu  zaroz  złodzieju, 

przeca  jo  nic  nie  ukrod  i  nie 
chcym  nic  ukraść. 

T o  c z y mu  p rzcc inosz 

kłodke? 
—  Jo  chcym  sie  jyny  po

dziwać,  co  dowocie  jako  ściyl 
pod  króliki  —  słomę czy  rzoz. 

—  A  rzoz.  Ale  nejprzód  ty 
dostaniesz  rzazu! 

I  dostoł  rzazu. 

TRZĘSIENIA  ZIEMI 
na  Śląsk u  Cieszyński m 
Zdumiewającem  można  nazwać  to  zjawisko  dlatego,  że  w  na

szych okolicach  trzęsienia  ziemi  są  bardzo  rzadkie.  To  też  czytamy 
zawsze  o  strasznych  skutkach  trzęsień  ziemi  we  Włoszech, 
Portugalii,  Japonii  z  tem  uczuciem  pewności,  że  nam  na  starym, 
ustatkowanym  już  lądzie,  nic  podobnego  nie  grozi.  A  jednak 
kroniki  notują  i w Cieszynie  i na  Śląsku  Cieszyńskim  następujące 
trzęsienia  ziemi: 

W  roku  1258  i  następnym  było  wielkie  trzęsienie  ziemi  w  połu
dniowo  zachodniej  Polsce  i  na  Śląsku.  Według  Schickfussa  dnia 
5 czerwca  1433 Śląsk  nawiedziło  tak  silne  trzęsienie ziemi, że  liczne 
budynki  i zamki  uległy  zawaleniu. 
Dnia  22 sierpnia  1785 o  godzinie  7  rano,  następnie  27  lutego  1786 
0  godzinie  4  rano  i  3  grudnia  1786  o  5  po  południu  mieszkańcy 
miasta  Cieszyna  przeżywali  z powodu  trzęsień  ziemi  chwile  trwogi. 
Kronikarz  Kaufmann  opowiada,  że  podczas  drugiego  nowe  mury 
budującego  się  właśnie  konwiktu  na  rogu  ulic  Konwiktowej 
1 Srebrnej  popękały,  a  /. rusz towań  cegły  spadały;  podczas  trzeciego 
zaś obaliła  się szafa w registraturze  Urzędu  Obwodowego,  a  kawa
łek starego muru miejskiego obok Wyższej Bramy uległ zniszczeniu. 

W roku  1843 odczuto  trzęsienie ziemi  na całym  obszarze  Karpat. 
Dnia  15 stycznia  1858  o  godzinie  9  wieczór  nawiedziło  Cieszyn 

znowu  trzęsienie  ziemi,  nie  wyrządzając jednak  większych  szkód. 
Wreszcie  w  roku  1888  odczuto  trzęsienie  ziemi  w  naszych 

Beskidach,  którego  ośrodkiem  była  kotlina  Żyliny. 
Karol  Buzek  (Rocznik  PTT  1932) 
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NARCIARSKI  BIEG  DOLINĄ  WISŁY 
23 lutego  1992 roku  na  bulwarach 
nadwiślańskich  rozegrany  zosta
nie  narciarski  bieg  doliną  Wisły. 
Start  przewidziano  na  godzinę 
10.00.  Bieg  zostanie  rozegrany 
w klasyfikacji  indywidualnej  wed
ług  grup  wiekowych  i drużynowej 
dla szkół  Ustronia.  Zgłoszenia  na
leży  kierować  do  urzędu  Miej
skiego,  Wydziału  Oświaty  Kultu
ry  i Rekreacji,  pokój  28,  tel.  3571 
w  godz.  8—15  lub  przed  startem 
w  biurze  zawodów  (basen  kąpie

lowy  w  godz.  8.30—9.30).  Opłata 
startowa  wynosi  20000  zł  przy 
czym  dzieci  i młodzież  szkolna  jest 
z  niej  zwolniona.  W  razie  braku 
śniegu  na  bulwarach  autokar 
przewiezie  zawodników  na  inną 
trasę.  Przewidziano  liczne  dyplo
my,  upominki,  nagrody  i  puchary. 
Jak  czytamy  w  regulaminie  „ w 
zawodach  uczestniczyć  może  każ
dy,  kto  posiada  umiejętność jazdy 
na  nartach  biegowych". 

Stare przeboje 
Ustrońska  młodzież  szczelnie  wypełniła  kawiarnię  „Kuźn ik "  na 

koncercie  Iwony  Chełmińskiej,  Aldony  Brzozowskiej,  Renaty  Wan
tulok,  Magdaleny  Hudzie,czek  i Dariusza  Kawuloka  z wiślańskiego  LO. 
Młodzi  wykonawcy  zaprezentowali  przeboje  młodości  swych  rodziców, 
a  reakcje widowni  świadczą  o  tym,  że mimo  upływu  lat  utwory  te się  nie 
starzeją.  Mimo  tremy  i  paru  drobnych  potknięć  cały  występ  wypadł 
bardzo efektownie. Zaprezentowane  możliwości  wokalne  dobrze  wróżą 
na  przyszłość  Renacie,  Magdalenie  i  Dariuszowi,  którzy  zamierzają 
ubiegać  się o  indeksy  na  uczelniach  muzycznych.  Cały  koncert  przygo
tował  nauczyciel  LO, Tomasz  Kamiński,  który  na zakończenie  wykonał 
ognistego  rocka  wzbudzając  powszechny  zachwyt  publiczności. 

Czar sportu 
W  Ustroniu  jest  kilka  wyciągów.  Ale  jest  jeden  —  szczególnie 

przeze  mnie  ulubiony  (gdzie?  —  nie powiem,  bo  to  by  była  pewnie 
kryptoreklama)  —  do którego  się bardzo  długo podchodzi.  Igdy  tak 
człowiek  sobie  maszeruje  z nartami,  butami  i ewentualnym  prowian
tem  na  plecach  —  to  nachodzą  go  różne  myśli.  Zaczyna  się 
zastanawiać,  po jakiego  właściwie  diabla  tak  się męczy?  Pot  z  niego 
się leje, plecy  i ramiona  bolą od ciężaru,  nogi bolą od wchodzenia  pod 
górę, ale nasz bohater  twardo  idzie naprzód.  Idzie  tylko  po  to, aby na 
miejscu  wdrapać  się  jeszcze  wyżej  —  choć  już  może  niezupełnie 
0  własnych  siłach  i potem...  zjechać  na dół.  Przy  czym  należy  jeszcze 
zauważyć,  że  w czasie  owego  zjazdu  różnie  to  wygląda  —  można  się 
wywrócić,  złamać  sobie nogę,  rękę,  czy  w końcu  — kark  skręcić.  Ktoś 
powie  to co to ma za sens? Ano,  właśnie.  Tylko,  że tutaj sięgamy  już 
głębiej,  ponieważ  powstaje  pytanie  —  Jaki  sens  ma  sport?  Na  to 
można  odpowiedzieć  bardzo  uczenie,  ale zostawmy  to  mądrzejszym. 
A co my —  pospolici  amatorzy  widzimy  w sporcie.  Co nas pcha na te 
wszystkie  górki,  pogórki  i  zamarznięte  stawy?  W  czym  tkwi  sens 
sportu?  Nie  tego  zawodowego  —  w którym  ważną  rolę  odgrywają 
pieniądze,  ale tego codziennego  —  amatorskiego?  Ja  wiem, że  można 
by  tu  rzucać  sloganami  typu  ,, W  zdrowym  ciele  zdrowy  duch "  czy 
,,Ruch  to zdrowie".  Ale  to chyba nie tylko  o to chodzi. Sport  to przede 
wszystkim  —  siła.  Siła,  która  każe  nam  wdrapywać  się na  najwyższe 
góry,  skakać  do  najgłębszej  wody,  pokonywać  własną  słabość, 
zapominyć  o  rzeczywistości.  Sport  w  tej  czystej  formie  uczy  nas 
radości,  poszanowanie  drugiego  człowieka,  doceniania  ludzkiego 
wysiłku,  uczy  cierpliwości  i pracy.  Sport  staje  się powodem  do  dumy, 
podziwu,  wzruszenia  czy  załamania.  Może  być przyczyną  wielkiego 
szczęścia  i  wielkiej  tragedii.  Sport  to  taka  bezkrwawa  wojna.  I  nie 
chodzi  w  niej  o  unicestwienie  drugiego człowieka,  ale o pokonanie  tego 
,,złego",  który  siedzi  w nas  i nie pozwala  nam podać  ręki  drugiemu. 
Można  żyć  ze sportu  i można  żyć  sportem,  może  to być  ciężka  praca 
1 wspaniała zabawa.  Chyba już  najwyższy  czas abyśmy  my  Polacy, 
zaczęli  bardziej  doceniać  dobrodziejstwa  sportu.  Może  wtedy  ogląda
jąc  relacje  z  Olimpiad  będziemy  nie  tylko  podziwiać  umiejętności 
zawodników  innych  krajów,  ale  cieszyć  się sukcesami  naszych. 

Reklama  w  „Gazecie  Ustrońskiej" 
N A D A L  N A J T A Ń S Z A 

Ceny  ogłoszeń:  ramkowe  —  6000  zł/cm2 

drobne  —  2000  zł/słowo 
a  poniżej   10  słów  —  bezpłatnie 

  1) udaje  mikroskop  4)  mniej  niż...  6)  stępka  łodzi  8) 

na  głosy  9)  rzadkie  drzewa  iglaste  10)  sękaty  kij  11)  amant, 

komik  12) wielka  kuropatwa  13) ognisko  góralskie  14)  Wali... 

15)  dopływ  Colorado  16)  obowiązkowa  opłata  drogowa  18) 

aksamitny  i  ryje  19)  lewy  dopływ  Wisły  20)  Jagiellonka,  żona 

Batorego  21)  znak  Zodiaku 

  1) 25,  30, 48 2) podróżna  3) droga  kupiecka  4)  szkoła 

ponadpodstawowa  5) ostoja  6) sroga  caryca  7) podła  kawa  11) 

odbiera  sygnał  tv  13)  krakowski  zamek  17)  ...  do  młodości 

Rozwiązanie  —  hasło,  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 

oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Tylko  hasło  prosimy 

przesłać  na  adres  redakcji  do  końca  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   2 

ZAPRASZAM Y  NA  BAL  MYŚLIWSK I 

Nagrodę  wylosował  Łukasz  Nowakowski  Ustroń,  os.  Man

hatan  10/17  .  Zapraszamy  do  redakcji. 

Krzyżówk a  nr  3  ze  sponsore m 

  W o j s ł a w  Suchta . :  43450  Ust roń . 
Ryne k  1  (Ratusz) ,  pok .  n r  25.  II  p.  Tel .  3211
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