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Kiedy powstał Klub Ekologiczny w Polsce, kiedy w Ustroniu
i czy ma jakieś związki ze strukturami politycznymi?
Klub Ekologiczny powstał w czasie tworzenia się „Solidarno
ści" i był nawet bezpośrednio związany z tą strukturą. Ustroński
Klub Ekologiczny został zainicjowany przez Towarzystwo
Miłośników Ustronia. W procesie rozwoju stworzył całkowicie
nową, niezależną strukturę, a z biegiem czasu odciął się
całkowicie od „Solidarności" pozostając samodzielną instytu
cją do czasu stanu wojennego, gdy jego działalność — podobnie
jak innych organizacji — została zawieszona. W 1984 roku
wznowił swoją działalność i obecnie ze strukturami politycz
nymi nie ma nic wspólnego.
Jakich ludzi skupia Klub Ekologiczny?
Członkami Klubu są: nauczyciele, inżynierowie o różnych
specjalnościach np. geolog, od urządzeń sanitarnych, budow
nictwa, leśnicy, architekt, prawnik, naukowiec PANu, pracow
nicy Służby Zdrowia w tym jedna pielęgniarka i jeden lekarz
oraz emeryci.
Ilu członków liczy Klub?
Na początku, gdy nie było konkurencyjności innych towa
rzystw, Klub liczył 60 członków, obecnie jest ich 30 w tym
aktywnie uczestniczących jedynie połowa z tego.
Jaką ideą kierowali się założyciele Klubu i jak był on po
strzegany przez władze miasta?
Z początku powołanie wiązało się z pewnym dysonansem
w stosunku d o władz, dlatego, że ówczesna władza nie lubiła jak
się jej coś proponowało. Stąd inicjatywy szły bardzo opornie, ale
wykorzystaliśmy siłę argumentów. Nie wszystkie jednak czyn
niki decydowały o tym, że brano nasz głos pod uwagę, weźmy
np. sprawę Centrali Telefonicznej, gdzie z inicjatywy Klubu
powstał alternatywny plan całkowicie odrzucony — a centrala,
do dzisiaj nie otwarta, szpeci nasze miasto. Z chwilą powstania
nowego porządku członkowie naszego Klubu trafili do władz
— pan Białas, dwukrotny przewodniczący naszego Klubu,
został przewodniczącym Rady Miejskiej, 4 członków Klubu
wchodzi w skaład Rady, a pozostali biorą udział w pracach
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska.
Aktywność członków była widoczna w sprawie manifestacji
o Stonawę, co teraz?
Aktywność członków jest uzależniona od ciężaru gatunkowego
spraw. Jeżeli dzieje się dramat, jeżeli 10 km od Ustronia miała
być wybudowana Stonawa, która skutecznie zatruwałaby nasze
ustrońskie środowisko, to w tym przypadku wybraliśmy taką
formę protestu. N a codzień nie spotykamy się z tak ważnymi
problemami. Są to problemy drobniejsze, dotyczące miasta,
spraw organizacyjnych, dróg, obwodnicy, parków, zieleńców,
hałasu, które nie wymagają tak drastycznych form działania.
Czy Klub ma kontakty z innymi klubami w kraju i za granicą?
W kraju nie, natomiast mamy bezpośredni kontakt z „Partią
Zielonych" w NeukirchenVluyn w naszym partnerskim mie
(dokończenie na str. 2)

Już za parę dni...

Fot. W. Suchta

Od lat obserwujemy nieus
tanne pogarszanie się stanu
środowiska. W zawrotnym te
mpie natępuje wzrost zanie
czyszczeń powietrza, wody,
gleby. Częste są dyskusje, któ
re z określeń: „zagrożenie",
„klęska ekologiczna", czy
„dewastacja" najtrafniej okre
śla aktualną jakość przyrody.
Coraz trudniej znaleźć spo
kojne miejsce na rekreację i re
generację naszego organizmu.
Niemal ciodziennie w prasie
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i telewizji słyszymy o zanieczy
szczeniu wód jakiejś rzeki
przez wypuszczenie ścieków
z jakiegoś zakładu przemys
łowego. Obserwujemy obu
mieranie drzew z powodu
nadmiernego zasolenia, na
wożenia czy zmian klimatycz
nych.
Te narastające zjawiska wpły
wają bezpośrednio na nasze
życie. Jednakże są wśród nas
ludzie, którym zależy na czys
tości naszego środowiska.
Dzieci i młodzież z ustrońs
kich szkół wzięły czynnie
udział w akcji czyszczenia rzek
i potoków, zorganizowanej
(dokończenie na str. 4)
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(dokończenie ze str. 1)
ście. Dzięki współpracy, w ubiegłym roku zaprosiliśmy członków Partii
do nas, gdzie sprowokowaliśmy ich do zorganizowania wystawy dotyczą
cej Ochrony Środowiska. Pół roku wcześniej nasz Klub był podejmowany
w Niemczech, gdzie członkowie Partii wprowadzali nas w tematy
dotyczące Ochrony Środowiska, segregacji śmieci, budowy wodociągów.
Jaki jest stosunek Klubu do ustrońskiego wysypiska?
Temat jest niejako problemem wstydliwym, bo każdy z nas wolałby żeby
takiego wysypiska nie było. To wysypisko powstało jako zło konieczne,
kiedy to władze miasta stanęły twarzą w twarz wobec problemu, jakimi
są śmieci. 10, 15 lat temu Ustroń wywoził śmieci na wysypisko do
Ochab, jednakże zostało ono zamknięte. Taki los spotkał wysypisko
w Mazańcowicach. Klub doprowadził do zamknięcia wysypiska, zor
ganizowanego przez ówczesne władze w kamieniołomach, które stwarza
ło zagrożenie dla naszego środowiska. Po ustaleniu warunków z Wojewó
dzką Stacją Sanepidu, po przeprowadzeniu uzgodnień prawnych uzys
kaliśmy zgodę na wysypywanie śmieci na okres 3 lat. Należało jednak
zbudować betonową nieckę, która miała zabezpieczać teren przed
wsiąkaniem różnych toksyn oraz wprowadzenia urządzeń odciekowych
i zbiornika odciekowego. Nadal będziemy apelować do mieszkańców
0 segregację śmieci, gdyż widzimy w tym jedyne rozwiązanie.
Czy na naszym terenie istnieją jakieś zagrożenia ekologiczne, a jeżeli tak
to jak Klub z nimi walczy?
Zagrożeń ekologicznych jest mnóstwo. Jednym z problemów jest hałas
w centrum miasta. Najciszej jest w parkach, za wyjątkiem oczywiście
głośnych imprez, odbywających się w amfiteatrze.
Głośno się mówi o budowie dwupasmówki. Czy podejmujecie jakieś
działania w tej sprawie?
Działania są ograniczone, gdyż nawet Rada Miejska nie znalazła
ostatecznego rozwiązania. Problem jest natury finansowej dlatego, że
jest to bardzo kosztowna impreza i miasta nie stać na taką inwestycję.
Problem ten znalazł się w programie Ochrony Środowiska ub. kadencji
— niestety nie został zrealizowany. Nasi posłowie interweniują bezpo
średnio, lecz na tym terenie czeka na zrealizowanie pilniejsza inwestycja,
jaką jest droga „PółnocPołudnie" i dlatego Ustroń został odsunięty na
dalszy plan.
Co pan sądzi o stanie naszych wód i lasów?
Jakość naszych lasów pogarsza się, co sygnalizował nam ustroński
nadleśniczy pan Leon Mijał. Dzieje się to za sprawą tlenków azotu
1 siarki, które łącząc się z wodą powodują opady kwaśnych deszczy.
Widać już gołoboża na Lipowskim Groniu, Czantorii i Równicy.
Natomiast jeśli chodzi o wody, to klasyfikują się one do 2 i 3 klasy
czystości. Najczystszym jest potok Dobka o pierwszej klasie czystości,
Wisła przed Ustroniem ma drugą klasę, która zmienia się w zależności
od spływu wód, latem spadając nawet do trzeciej. Z czystością wód
związany jest problem spuszczania—chlorowanej, pozbawionej zawar
tości tlenu — wody z basenu, która powoduje masowe śnięcia ryb.
Jakie jest oddziaływanie Klubu na mieszkańców i turystów?
Poprzez komitety osiedlowe, radnych, Wydział Ochrony Środowiska,
informacje dotyczące istoty segregacji śmieci. W szkołach przprowadza
my pogadanki na tematy związane z Ochroną Przyrody. Drogą prelekcji
propagujemy zdrową żywność, wpływ pierwiastków na życie i zdrowie
mieszkańców.
Ponad 70 lat liczy już sobie
„góralska" strażnica granicz
na w Jaworzynce. Strażnicy
mają do chronienia prawie 16
km w ciężkim górskim, zale
sionym terenie w trójkącie po
Iskoczeskosłowackim.
Do gmin rejonu cieszyńs
kiego wkracza komputeryza
cja. Specjalne programy po
magają prowadzić podatki,
ewidencję ludności. Kompu
tery pracują m. in. w urzędach
w Goleszowie, Wiśle, Skoczo
wie i Cieszynie.

Gazeta Ustrońska 2

Coraz marniej wygląda bu
dynek zabytkowej cieszyńskiej
mennicy. Prywatny nabywca
nie podjął dotąd robót remon
towych, a obiekt sypie się...
Przy Filii UŚ w Cieszynie

Fot. W. Suchta
Czy pan jako lekarz i działacz ekologiczny stwierdza wzrost zachorowań
na choroby, które wiążą się ze stanem środowiska, w Ustroniu?
Badania takie prowadzi dr Krzanowski w ZOZe i dr Podżorski wśród
dzieci i młodzieży. Naszemu zdrowiu zagrażają benzopireny, które
powstają przy spalaniu węgla. Badania prowadzone w naszym mieście
udowodniły, że w ciągu jednej doby przejeżdżające samochody zo
stawiają kilka kg ołowiu na tym terenie, który spłukiwany trafia do
Wisły. Zagrożenie istnieje 200 m od szlaków komunikacyjnych — szcze
gólnie zaś przy drogach do wysokości 60 cm od chodnika. Tak więc
w ogródkach blisko dróg nie powinno się uprawiać absolutnie żadnych
warzyw, jedynie kwiaty ozdobne.
W glebie znajdują się szkodliwe substancje. Jaki to ma związek z naszym
życiem?
W glebie znajduje się kadm, który absorbowany jest przede wszystkim
przez korzenie roślin spichrzowych tj. marchwi, buraków, ziemniaków,
mniej przez łodygi, liście, a najmniej przez nasiona. Największa
koncentracja kadmu w Ustroniu wystąpiła na stokach przeciwległych
do kierunku emisji z Trzyńca, gdzie skażenie jest 2 i 3 stopnia,
kwalifikując te grunty do uprawy jedynie konopi i lnu.
Jak wygląda w naszym kraju atestacja żywności?
Atestacja jest naszym tematem dyżurnym. Cieszymy się, że na nie
których towarach pojawiają się informacje o zawartości substangi
odżywczych i szkodliwych. Jednak nie ma jeszcze żadnych informacji na
mące i cukrze i nie wiadomo czy są to produkty wolne od zanieczysz
czeń. Największym problemem są przeazotowane warzywa. Przeciętny
mieszkaniec zdaje sobie sprawę z tego faktu i dlatego duże, przeazoto
wane okazy roślin okopowych nie znajdują zbytu na rynku. Nasze
mleko — którego bardzo mało pijemy — jest także zanieczyszczone,
głównie bakteriologicznie.
Czy jest duże zapotrzebowanie na prelekcje o zdrowej żywności, które
pan przeprowadzał w Domach Wczasowych i Szpitalach?
Głód informacji jest ogromny i dlatego musiałem sam pogłębiać swoje
wiadomości. Pytania były tego typu: „ która margaryna jest lepsza?"
Uzyskałem informacje z Szopienic z jakich olei robiona jest margaryna
i wtedy okazało się, że ta tańsza robiona jest z oleju rzepakowego, który
zawiera kwasy erukowe nie chroniące naszego organizmu przed miaż
dżycą. Pytania dotyczyły także rolnictwa biodynamicznego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magdalena Łupinek
piąty rok działa Ośrodek Al
liance Française. W ub. r. za
częła działać The British Cou
n d L
*
*
A. Bober — zawodnik i tre
ner LKJ Ochaby m a w swej
bogatej karierze również pracę
na planie filmowym. W „Poto
pie" dublował D. Olbrychskie
go w trudnych scenach jeździe
ckich.
,
,
,
* *
*
10lecie obchodził Klub
Propozycji w Wiśle, działający
w ramach Koła PZN.

W Skoczowie zaplanowano
budowę w dzielnicy Zawisie,
budynków o obniżonym stan
dardzie. Będą tam mieszkać
rodziny eksmitowane za nie
płacenie czynszów.
*
N o w a organizacja: Towa
rzystwo Przyjaźni PolskoIz
raelskiej działa od ponad pół
roku w Cieszynie. Siedzibę
swą ma w D o m u Narodo
wym.
(nik)

KRONIKA

7 czerwca w Banku Śląskim w Ustroniu przeznaczono do sprzedaży
500 akcji „Vistuli" — po 140 tys. zł za każdą i /00 akcji „Sokołowa"
— po 70 tys. zł za każdą. Wszystkie akcje trafiły do dwóch pierwszych
osób z kolejki, która ustawiła się wczesnym rankiem przed Bankiem.

ir it

ir

8 czerwca zawiązało się w naszym mieście koło Unii Demokratycznej.
Wcześniej w kawiarni „Kuźnik" odbyło się spotkanie z Andrzejem
Celińskim (rozmowę z byłym senatorem zamieścimy w następnym
numerze GU). Ponadto w narodzinach koła uczestniczył Janusz Okrze
sik a przelotem w Ustroniu zjawiła się Grażyna Staniszewska. Koło UD
liczy 7 osób, przewodniczy mu Bogumiła Kaczmarczyk.

ćr * te
Na ślubnym kobiercu stanęli:
5 czerwca 1993 roku
Ewa Macura, Jaworze Dolne i Roman Niedoba, Ustroń
Magdalena Buczek, Ustroń i Sławomir Haratyk, Goleszów
Małgorzata Pasterny, Ustroń i Jacek Rncki, Ustroń
Bożena Mostowik, Ustroń i Czesław Kohut, Ustroń
Sylwia Szpak, Ustroń i Bogusław Urbanek, Kończyce Małe
Mariola Wątła, Skarży sko Kamienna i Marcin Klein Gdynia
ćr *
*
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Helena Homa, lat 80 ul. Wczasowa 23
Ludwika Jurczok, lat 80 ul. 3 Maja 36
Emilia Cieniała, lat 80 ul. Kreta 15

te

Tir

8 czerwca odbyło się Walne Zebranie Spółki Wodnej Młynówki
SkoczowskoUstrońskiej. Wybrano nowe władze, prezesem został
Ryszard Dankiewicz.

4.6.93 r.
W wyniku pościgu zatrzymano
nietrzeźwego kierowcę samocho
du Toyota Corolla, mieszkańca
Ustronia, który nie zatrzymał się
do kontroli drogowej. Wynik ba
dania alkometrem — 2,59 prom.
Kierowcę zatrzymano do wytrze
źwienia.
6.6.93 r.
W godzinach popołudniowych na
ul. Jelenica mieszkaniec Cisowni
cy kierujący samochodem Skoda
będąc w stanie nietrzeźwym
— 2,95 prom., zderzył się z drze
wem. Sporządzono wniosek do
kolegium i zatrzymano prawo jaz
dy.
7.6.93 r.
Ujawniono włamanie do przed
szkola nr 2 w Ustroniu. Sprawca
dokonał kradzieży sprzętu na
kwotę 3 min zł. Postępowanie
wyjaśniające trwa.
7.6.93 r.
W godzinach popołudniowych
został zatrzymany przez miesz
kańcowi doprowadzony na komi

STRAŻ
2.6. — Wraz z zastępcą burmi
strza przeprowadzono kontrolę
porządków na terenie Ustronia.
2.6. — Zlikwidowano ogłosze
nia wywieszone w miejscach do
tego nie wyznaczonych.
4.6. — Podczas kontroli szczytu
Czantorii ukarano mieszkańca
Goleszowa mandatem karnym za
Wisła obchodzi swe 350lecie. W uroczystej sesji historycznej urzą
dzonej z tej okazji 9 czerwca, wziął udział burmistrz Ustronia Kazimierz
Hanus.
Fot. W. Suchta
tr
¿r
W związku z organizowanymi przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
„Spotkaniami z Kulturą Miast Bliźniaczych" w dniach od 18—20
czerwca br. przebywać będzie w Ustroniu delegacja naszego miasta
partnerskiego. NeukirchenVluyn reprezentować będą: burmistrz Kor
nelia Kuhn oraz Franio Terhart.
Z okazji Spotkań z Kulturą w ustrońskim muzeum czynna jest wystawa
prac artystki z NV Marion MAAS. (Malarstwo na jedwabiu).

sariat kierowca Fiata 126p będący
w stanie nietrzeźwym. Wynik ba
dania alkometrem — 1,84 promi
la. Sporządzono wniosek do kole
gium.
8.6.93 r.
O godzinie ósmej rano w miesz
kaniu przy ul. M. CurieSkłodow
skiej ujawniono zwłoki mężczyz
ny. Jego zgon nastąpił przez po
wieszenie. Wykluczono działanie
osób trzecich. Postępowanie wy
jaśniające w toku.
8.6.93 r.
O godzinie 9.20 komisariat został
powiadomiony o pożarze w skle
pie meblowym przy ul. Daszyń
skiego. W wyniku pożaru nad
paleniu uległy meble znajdujące
się w pomieszczeniu sklepowym.
Straty wyceniono na 80—100 mi
lionów złotych. Postępowanie
w sprawie określenia przyczyn po
żaru
prowadzi
komisariat
w Ustroniu.
8.6.93 r.
W godzinach wieczornych zatrzy
mano nietrzeźwego kierującego
samochodem Fiat 126p, miesz
kańca Wisły. Wynik badania al
kometrem — 0,89.
E.T.
prowadzenie działalności handlo
wej bez zezwolenia i lokalizacji.
5.6. — Podczas kontroli bulwa
rów nadwiślańskich, kierowców
nie przestrzegających zakazu par
kowania ukarano mandatami na
łączną sumę 1 700 000 złotych.
7.6. — Wspólnie z Wydziałem
Ochrony Środowiska i Nadzorem
Budowlanym
przeprowadzono
kontrolę gospodarki miasta.
(E.T.)

Ze zbiorów Muzeum
Najstarsze księgi jakie Muzeum posiada zostały darowane
przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w ubie
głym roku. Są to tzw. starodruki to znaczy księgi wydrukowane
przed 1800 rokiem. Jedna z nich to „Pismo Święte Starego
i Nowego Przymierza" wydana w Królewcu w 1779 r. w języku
polskim a druga to pieśni Trzanowskiego z 1799 r. w języku
słowackim. Obie księgi posiadają skórzane okładki i ozdobne
mosiężne okucia. Nie wiadomo dokładnie d o kogo wcześniej
należały, ale na pewno były używane przez kilka pokoleń.

Ci, którzy od nas odeszli:
Elżbieta Nogawczyk, lat 66, ul. Polańska 53

SZUKAMY MATERIAŁÓW
Redakcja „Pamiętnika Ustrońskiego" zbiera materiał do
artykułu poświęconego ustrońskim Żydom.
Byli oni członkami naszej społeczności, zasłużonymi w wielu
dziedzinach życia. Czas, niestety, szczerbi o nich pamięć.
Zamierzamy utrwalić dla potomnych ich postacie i dokonania.
Każdy rodzaj pamiątki — fotografie, wspomnienia, listy itp.
— będzie dla nas cenny.
Prosimy więc o kontakt za pośrednictwem „Gazety Ustroń
skiej" lub tel. 2687.
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ŚWIĘTO LUDOWE
(dokończenie ze str.l)

NA SCENIE PSL

Fot. W. Suchta
przez Wydział Ochrony Środowi
ska i Rolnictwa przy Urzędzie
Miejskim w Ustroniu.
Do akcji przystąpiło 5 szkół.
23 kwietnia Szkoła Podstawowa
nr 1 rozpoczęła akcję oczyszcza
nia rzeki Bładniczki. Wzięło w niej
udział 17 osób. Zebrano 30 kg
papieru, 18 kg. szkła, 90 kg złomu
oraz 10 kg innych zanieczyszczeń,
które — oprócz szkła ze względu
na nietrwałość worków — zbiera
ne były do foliowych worków.
Oprócz tego odkryto 2 nielegalne
wysypiska śmieci.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustro
niuPolanie podobną akcję przep
rowadzała od 4—21 maja. Wzięło
w niej udział 60 osób, które zajęły
się oczyszczaniem prawego brze
gu Wisły od kładki wiszącej na
Jaszowcu aż do osiedla przy ulicy
Złocieni. Zebrano 150 kg odpa
dów.
84 osoby z klas V—VIII ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w Lipowcu,
pod opieką wychowawców, 30
kwielnia przeprowadziły akcję
oczyszczania potoku Lipowiec,
Efekt to 300 kg szkła, 500 kg
złomu oraz 300 kg innych zanie
czyszczeń. Zlokalzowano 2 niele
galne wysypiska śmieci.
5 ton papieru i szkła oraz 2,5 tony
złomu zebrało 80 osób ze Szkoły

Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu
— oczyszczając bulwar Wisły
i ciek Młynówki. Odkryto 3 nie
legalne wysypiska. Należy wspo
mnieć, że szkoła ta od kilku
lat współpracuje z ustrońskim
Wydziałem Ochrony Środo
wiska.
W zbieraniu śmieci nie zawiedli
także uczniowie z ustrońskiej filii
Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika. Akcja została
przeprowadzona w dniach od 19
kwietnia do 12 maja. Klasa II
z nauczycielką, Krystyną Heller
oczyszczała Bładniczkę od Wy
twórni Wód Mineralnych „Czan
toria" aż do kina „Uciecha",
Uczniom służyła pomocą „ZIE
LEŃ MIEJSKA", która wypoży
czyła narzędzia, niezbędne do
przeprowadzenia tej akcji. Odna
leziono 4 nielegalne wysypiska
śmieci i wylot ścieków.
Należy wspomnieć, że przed
przystąpieniem do akcji we
wszystkich szkołach przeprowa
dzono odczyty i pogadanki doty
czące Ochrony
Środowiska.
Urząd Miejski przesłał meldunki
o szkołach, które wzięły udział
w akcji oczyszczania do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego w BielskuBiałej,
M.L.

n
W dniach 27 d o 29 maja br.
w Domu Wypoczynkowym
„Rosomak"
w
Ustroniu
Zawodziu — Polskie Towarzy
stwo Medycyny Ogólnej i Śro
dowiskowej — zorganizowało
konferencję
naukowoszko
leniową. N a konferencji obec
ny był przewodniczący Towa
rzystwa prof. dr hab. Maciej
Latajski.
Sympozjum składało się
z dwóch sesji programowych,
których prowadzącymi byli dr

med. Henryk Sułkowski i dr
Jerzy Baranowski — pierwszej
oraz dr med. Krzysztof Brożek
i dr Halina Nowak — drugiej.
Poświęcone ono było meto
dom homeopatycznego lecze
nia różnych chorób, m. in.
schorzeń dróg żółciowych, gry
py i przeziębień pospolitych
u dzieci, podstawom homeo
patii i zakresowi działania le
ków. Należy wspomnieć, że
homeopatia jest tą dziedziną
medycyny, jaka posługuje się

Z okazji Święta Ludowego na łamach Gazety pojawił się głos prezesa
ustrońskiego PSL Jana Kubienia. I nie to było niespodzianką, gdyż od
dawna Święto Ludowe jest traktowane przez działaczy PSL jako święto
swojej partii. Niespodzianką było to, że prezes PSL wystąpił przy tej
okazji z oficjalnym manifestem politycznym.
Manifest zaczął się zaskakująco, gdyż pierwsze zdanie okazało się
być takim tasiemcem, że dopiero po kilku podejściach zrozumiałem
o co chodzi. I tu okazało się, że PSL jest rozwinięty nie tylko w formie
ale i treści. Bo przecież jak inaczej zinterpretować tak piękne formuły
retoryczne jak niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności,
godności i podmiotowości? Jak traktować etykę chrześcijańską i chrze
ścijański humanizm, które w działaniu PSLu odgrywają ważną rolę.
A jak inaczej widzieć święte dla PSLu drogowskazy Witosa i Mikołaj
czyka? A co powiedzieć o neoagraryżmie, nowej doktrynie ideologicz
nej PSL?
Na te pytania prezes Kubień wydaje się odpowiadać bez wahań. PSL
nie jest partią idącą na łatwiznę. To nie jest partia dla ludzi mało
wymagających. To nie jest partia tych, którzy nie zadają żadnych
pytań. To nie jest partia dla tych, którzy nie pamiętają historii.
Takie to wysokie wymagania stawia swoim członkom PSL. I proszę
sobie wyobrazić, że to mi się spodobało. I mimo, że nie zrozumiałem
czym jest ta nowoczesna ideologia agraryzmu, to zacząłem zastanawiać
się czy aby nie zapisać się do tego PSLu. Doszedłem jednak do drugiej
części manifestu. I tu zimny prysznic. Pan Kubień uderzył mocno. Zła
sytuacja gospodarcza, coraz większa bieda w społeczeństwie, roz
kradanie majątku narodowego, sprzedawanie go za bezcen, pomoc
bratnich krajów, tym razem spoza granicy zachodniej — oto diagnoza
sytuacji według prezesa Kubienia. Nic pozytywnego, żadnych wątp
liwości. Dlatego też PSL żąda powstrzymania degradacji gospodarki,
żąda zmiany budżetu i żąda nowych rozwiązań. Jakich to już pan
Kubień nie mówi. Bo i po co. Tak przecież najwygodniej. Dla będącego
w opozycji PSL schemat jest bardzo prosty. Najpierw skrytykować,
oskarżyć, powiedzieć że się rozkrada i rujnuje—wszystko w niezawod
nej formule „to nie my, to oni". Potem już tylko wystarczy dodać kilka
frazesów o wartościach, nowej ideologii i trzeciej drodze. Sukces
wyborczy murowany. Tylko czy my tego, skądś już nie znamy? No tak,
Tymiński. W przeciwieństwie jednak do PSLu on był znikąd. PSL
znamy lepiej. Przecież teraz PSL mówi to samo co dawny ZSL 4 lata
temu, kiedy wskazywał na komunistów jak na winnych doprowadzenia
kraju na skraj przepaści. Wtedy też było „to nie my, to oni".
Cztery lata to stanowczo za krótko, żeby zapomnieć 45 lat, a nowa
frazeologia używana w różnych manifestach nie zatrze obaw i wątp
liwości.
Paradoksalnie życie dopisało post scriptum do manifestu Jana
Kubienia. Już na drugi dzień po ukazaniu się GU w Sejmie doszło do
konfrontacji, w której PSL wypowiedział się za votum nieufności
wobec rządu. W efekcie już na festynie z okazji Święta Ludowego
prezes Kubień, mógł ogłosić oficjalnie rozpoczęcie kampanii wybor
czej. PSL stawia na wygranie wyborów. Ja stawiam na pamięć
społeczną. A na eksperymenty polityczne typu „trzecia droga PSL"
głosować nie będę.
Lesław Werpachowski
minimalnymi stężeniami le
ków, których działanie zbliżo
ne jest d o przyczyn stymulują
cych
chorobę. W
części
drugiej omówiono — przyjętą
przez Europejską Ligę Prze
ciwreumatyczną — klasyfika
cję nieurazowych chorób na
rządów ruchu. Pracownicy
Klinik Katedry Reumatologii
oraz Śląskiego Szpitala Reu
matologicznego omówili naj
ważniejsze i najczęściej spoty
kane zespoły chorobowe na
rządów ruchu.
Dom Wypoczynkowy „RO
S O M A K " gościł najwybitniej

szych lekarzy, a mianowicie:
prof. dr hab. n. med. Zbig
niewa Gburka, doc. dr hab. n.
med. Tadeusza Gaździka, dr
med. Stanisława Jędrzejeży
ka, dr med. Leszka Tuchols
kiego, dr med. Krystynę Tu
cholską, dr med. Eugeniusza
Zielonkę, dr med. Józefa No
waka, dr med. Danutę Kapoł
kę, oraz dr Eugeniusza Odeb
nala, dr Tadeusza Niwińskiego,
dr Bartłomieja Guta i mgr Ale
ksandra Sochę. Szkolenie za
kończono spotkaniem towa
rzyskim.
M.L.
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4 czerwca na sesji RM dyskutowanie o porządku publicznym
w naszym mieście. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie przed
stawione przez Komisariat Policji w Ustroniu.

Sprawy organizacyjne i kadr
Komisariat Policji w Ustroniu obejmuje swym działaniem całość
administracyjną Miasta Uzdrowiska Ustroń oraz Gminy Goleszów.
Stan etatowy jednostki wynosi 24 funkcjonariuszy zaś atrudnionch jest
faktycznie 22 funkcjonariuszy. Jednostka pracuje systemem całodobo
wym i obsługuje zdarzenia na terenie Ustronia oraz Goleszowa.
Struktura przestępstw i wykroczeń
W 1992 r. stwierdzono 223 przestępstwa z tego 40 na terenie Goleszowa
wobec 213 w 1991 r. wykryto zaś 127 co stanowi 54,3% wykrywalności.
Wśród przestępstw dominują przestępstwa kryminalne (190) z których
wykryto 85 tj. 44,5%, wśród nich przede wszystkim kradzieże z włama
niem na szkodę prywatną i społeczną.
W 1992 nie odnotowano przestępstw gospodarczych, stwierdzono 18
przestępstw wobec 15 przypadków w 1991 r. Wskaźnik wykrywalności
wyniósł w tym przypadku 94,4%.
W kategorii przestępstw drogowych stwierdzono 24 przestępstwa przy
26 przypadkach w 1991 r. Wykrywalność w tej dziedzinie wynosi 100%.
Jeżeli chodzi o zagadnienia prewencji to w 1992 r. funkcjonariusze
Komisariatu Policji ujawnili 300 wykroczeń. Na liczbę tą składa się
sporządzonych 138 wniosków o ukaranie dc kolegium rejonowego,
1411 mandatów na kwotę 161.750 tys. zł. oraz 1451 udzielonych
pouczeń.
W postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Policję dominowa
ła tradycyjnie represja za wykroczenia drogowe — 846 mandatów,
następnie za łamanie przepisów o ochronie przyrody — 104 mandaty,
przepisów o ochronie zdrowia — 97 mandatów, przepisów przeciw
pożarowych — 93 mandaty, porządkowych — 63 mandaty i meldun
kowych — 34 mandaty.
Z przytoczonych powyżej liczb, które zapewne w sposób nie
pełny obrazują stan zagrożenia bezpieczeństwa wynika, iż prze
stępczość utrzymuje się w zasadzie od kilku lat na tym samym po
ziomie. Nieznacznie wzrosła przy tym wykrywalność ogólna prze
stępstw.
Do zjawisk sprzyjających przestępczości zaliczyć należy tradycyjnie już
alkohol. Większość zatrzymanych na gorącym uczynku sprawców
przestępstw była w stanie nietrzeźwym. Także liczba 75 zatrzymanych
praw jazdy świadczy o utrzymującym się na wysokim poziomie
zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym powodowanym przez
nietrzeźwych użytkowników dróg. Do poprawy działania Policji w tym
zakresie przycznił się sfinansowany ze środków budżetu miasta zakup
urządzenia do badania alkoholu w wydychanym powietrzu tzw. al
kometru.
W zakresie przestępczości nieletnich ujawniono 17 czynów przestęp
czych. Można przy tym odnotować niepokojące zjawisko pozostawia
nia nieletnich bez opieki przez rodziców. Bardzo często nieletni
widywani są na dyskotekach w stanie nietrzeźwym w porze późno
wieczorowej. Następnie powracając do domu dokonują niszczenia
znaków drogowych, zakłóceń porządku i ciszy nocnej.
Zwiększonej uwadze poddane zostało zagadnienie przebywających
na naszym terenie obcokrajowców, głównie obywateli dawnego ZSRR.
W tym zakresie przystąpiono między innymi do kontroli mel
dunkowych kwater prywatnych i innych obiektów prowadzących

FoL W. Suchta

Alkohol sprzyja przestępczości...

Fot. W. Suchta

wynajem kwater. Każdy ujawniony przypadek pociąga za sobą skutek
w postaci mandatu karnego lub wniosku do kolegium.
W dni targowe kontroli poddaje się rejon targowiska przy ul. A. Brody.
Działania w tej dziedzinie są koordynowane z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej.
Nierozwiązanym problemem pozostaje ruch na drodze przelotowej
przez miasto w kierunku Wisły. Jej mała przepustowość powoduje duże
zatory komunikacyjne co uwidacznia się szczególnie w sezonie turys
tycznym. W porze nasilenia ruchu, w miarę posiadanych możliwo
ści kadrowych, wystawiany jest tu funkcjonariusz Policji do kie
rownia ruchem lub ściągana pomoc z Wydziału Ruchu Drogowego
z Cieszyna.
Komisariat Policji w Ustroniu, podobnie jak cała Policja w kraju
odczuwa bardzo wyraźnie skutki niedofinansowania. W chwili obecnej
posiada na stanie 2 samochody służbowe tj. radiowóz Nysa i radiowóz
UAZ. Są to pojazdy wieloletnie, poważnie wyeksploatowane, nie
ekonomiczne i zużywające dużo paliwa. Miesięczny limit kilometrów
wynosi 530 km na każdy samochód, dlatego pojazdy te wykorzystywane
są tylko w niezbędnych przpadkach a większość służby patrolowej
wykonywana jest pieszo. Sytuację polepsza nieco dotacja z budżetu
miasta na zakup paliwa ale nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę.
Również posiadany przez Komisariat sprzęt łączności jest wyeks
ploatowany do tego stopnia iż występują trudności przy komunikowa
niu się patrolu z dyżurnym. Zwiększone zagrożenie z utratą życia przez
policjantów powoduje koniczność ich dodatkowego wyposażenia. Dla
tego też ze środków finansowych przyznanych z budżetu miasta dla
Policji dokonano zakupu 2 kamizelek kuloodpornych.
W swojej służbie funkcjonariusze Policji koncentrują się przede wszyst
kim na działaniach prewencyjnych tj. zapobieganiu przestępczości,
pracy wykrywczej czynów już dokonanych, obsługi zgłaszanych inter
wencji, zabezpieczaniu imprez, poprawie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Poszczególni dzielnicowi utrzymują bezpośredni kontakt
z mieszkańcami i przekazują kierownictwu komisariatu otrzymane
sygnały. Cała zaś Policja współpracuje na co dzień z innymi instytucjami
i organami bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Po wysłuchaniu informacji komendanta Piotra Gawłowskiego radi
postanowili dofinansować KP Ustroń kwotą 5 min. zł na zakup paliwa,
co pozwoli policjantom pełnić normalne patrole samochodowe w sezo
nie letnim.

Wielu ustroniaków kończyło wiślańskie LO. Przykro nam, że
w niezamierzony sposób narobiliśmy zamieszania drobną infor
macją o tym, że są kłopoty z rozbudową skrzydła tej szkoły. Jak
nas poinformowano w 1993 roku na budowę L O Kuratorium
Oświaty wyasygnowało 1,5 mld zł. Roboty trwające od 14 lipca
1992 r. prowadzi P B U „ B U D  L A S " ze Skoczowa. W tym roku
planuje się zamknięcie skrzydła w stanie surowym i rozpoczęcie
prac wykończeniowych. Dodajmy jeszcze, że Społeczny Komi
tet Rozbudowy Szkoły przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Wiśle zebrał od sponsorów w tym roku 750 min zł. W roz
mowie z naszą Redakcją wyraźnie podkreślano, że pieniędzy na
tej budowie nie brakowało i wszystko wskazuje na to, że
brakować nie będzie.
(ws)
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Zaginął owczarek niemiecki, czar
ny, podpalany, nosi imię Ajaks.
Ustroń, tel. 2786

Ogłoszenia drobne
Znakowanie samochodów zabez
pieczające przed kradzieżą łącznie
ze znakowaniem tajnopisem oraz
wprowadzeniem do ogólnopol
skiego komputerowego banku
pojazdów
oznakowanych
w Wwie. Ustroń, ul. Stalmacha 7,
tel. 2601.

Sprzedam motor WSK, przebieg
4645 km, ul. Hutnicza 19, tel. 3256.
Sprzedam motorynkę mało uży
waną za 2000000 zł. Tel. 3476.
Sprzedam wannę żeliwną, piec ga
zowy, zlewozmywak aluminiowy.
Tel. 2534.

Bar kawowy „Rena" wznowił
swją działalność. Zapraszamy.

Kawiarnia „Słoneczna" w Jaszo
wcu (koło poczty) znów czynna.
Zapraszamy.

Do wynajęcia dwa pokoje na Za
wodziu, tel. Katowice 584280

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE
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W odpowiedzi na artykuł „Listy do Redakcji" Pani Zyty Kaweckiej,
zawarty w „Gazecie" nr 22/93 z dnia 3—9 czerwca br. — Rada
Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze" w Ustroniu informuje
Szanownych Czytelników, że w piśmie zawarte są fakty niezgodne
z prawdą—noszące znamiona insynuacji i naruszenia dóbr osobistych
członków Rady.
Zgodnie ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami — Rada Nadzor
cza zlecała biegłym księgowym badanie działalności gospodar
czofinansowej Spółdzielni. W protokołach pokontrolnych uwagi i za
rzuty Pani Kaweckiej nie znajdują potwierdzenia.
Wyrażamy ubolewanie, że Redakcja — przed wydrukowaniem listu
— nie zechciała zasięgnąć w tej sprawie informacji bezpośrednio
u członków Rady i u źródła, czyli w odpowiednich dokumentach
i protokołach znajdujących się w Zarządzie Spółdzielni.
Od Redakcji: Ubolewanie Rady Nadzorczej jest dla nas niezrozumiałe,
tym bardziej, że trzy tygodnie temu zaproponowaliśmy władzom SM
„Zacisze" ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w liście czytelni
czki. Nie skorzystano z tej możliwości, a jedynie wystosowano pismo
w którym „Zarząd zwraca się z prośbą i niepublikowanie artykułu Pani
Zyty Kaweckiej".
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Wobec zmian organizacyjnych w szkolnej służbie zdrowia, a co za tym
idzie zwolnienia jej z obowiązku wykonywania szczepień ochronnych dzieci
i młodzieży szkolnej, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Biels
kuBiałej zwraca się z apelem do wszystkich rodziców o przejęcie obowiązku
przestrzegania kalendarza szczepień ochronnych—z pełną odpowiedzialno
ści. Obecnie szczepienia ochronne wykonują przychodnie i ośrodki zdrowia.
W Polsce szczepienia ochronne mają charakter powszechny i obowiąz
kowy, są ujęte w program zwany kalendarzem szczepień, co reguluje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społeczną (Dziennik Ustaw
1976 r. Nr 1, poz. 8) wraz z późniąszymi zmianami. Szczepienia ochronne są
jedyną i najlepszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki nim
wyeliminowano całkowicie zachorowania na ciężką, wręcz śmiertelną choro
bę jaką była ospa prawdziwa. Również dzięki szczepieniom zmalała do
pojedynczych przypadków liczba takich chorób ja: tężec, błonica, krztusiec,
dur wysypkowy, gruźlica, odra. Również dzięki szczepieniom ochronnym
jesteśmy na dobrą drodze do wyeliminowania tak ciężkią choroby wiruso
wą jaką jest choroba HeinegoMedina (poliomyelitis). Tak więc szczepienia
ochronne są jedyną i najlepszą metodą zapobiegawczą, ale tylko wtedy
skuteczną, jeśli są przeprowadzane terminowo i masowo.
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Restauracja z bogatą kartą
G r a zespól „ D o m i n o s
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Pocz. godz. 20.00
Szermerowie"
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Wystawy:

z

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa
— Ekspozycja stała: „Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia"
— „Życie muzyczne Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej K. i B. Heczko — wystawa
i sprzedaż prac plastyków ustrońskich
— 20.6.93 r. o godz. 10.00 otwarcie wystawy malarstwa na jedwabiu
Marion MAAS z NeukirchenVluyn
— wystawa filatelistyczna
Muzeum czynne od poniedziałku do soboty od godz. 9.00—13.00,
wtorek od 9.00—16.00, czynne także w niedzielę po uprzednim zgłosze
niu zainteresowanych.

Galeria grupy plastycznej „Brzimy"
— wystawa i sprzedaż prac plastyków ustrońskich w budynku Cen
tralnej Informacji i Recepcji, Rynek 7.

Koncert
Sposobienie parkingu do sezonu.

Gazeta TJstrnńskn (i

Fot. W. Suchta

23.6.93 r. — godz. 17.00 Koncert końcowy uczniów Ogniska Muzycz
nego w Ustroniu.
Budynek Administracyjny Szpitala Uzdrowiskowego

Ostatnio miałam przyjemność odwiedzić Trójmiasto. T o proste
wsiada się p o południu d o pociągu w Ustroniu, ostatnie
spojrzenie na góry i na drugi dzień rano człowiek uświadamia
sobie że jest na drugim końcu Polski. Z żalem stwierdziłam, że
nie widać na horyzoncie ani Czantorii, ani Równicy. Pierwszy
kontakt z morzem — z gdyńskiego molo. Owszem, ładnie,
zwłaszcza o ósmej rano, kiedy jeszcze nie ma tłumów, a budki
z tandetnymi pamiątkami są jeszcze zamknięte. I tutaj drobna
refleksja — czy pamiątki oferowane w Ustroniu są równie
„gustowne" j a k te znad morza? Dotychczas nie zdawałam sobie
sprawy ale ustrońscy goście mogą podobnie oceniać ozdoby
spod Czantorii j a k my te znad morza. Może by się zainteresować
ustrońskim budkami z napisem „Pamiątki" — może warto,
zwłaszcza, że sezon turystyczny już blisko.
„Złocista plaża" — to już tylko wspomnienie. Kąpiel też
zabroniona. Pozostają wycieczki stateczkami. Nie każdy jednak
rodzi się matrosem, aby znieść huśtawkę na morzu. Dobra rada
dla wszystkich — lepiej wtedy być na pokładzie niż pod nim. Jak
w życiu. Wycieczka p o kanale z Gdańska na Westerplatte
spokojna, tyle tylko, że zapachy jak w sklepie rybnym, ale za to
przewodnik tak zaciągał, że zastanawialiśmy się czy „przipad
kiem nie jest zJaworzinki". N a Westerplatte wrażenia mieszane.
Pamiątki z okresu II wojny zarastają zielskiem i tylko pomnik
prezentuje się wspaniale.

Rozmowa z Andrzejem Madejem, dyrektorem Departamentu
Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej
Kiedy można spodziewać się zakończenia budowy uzdrowiska w Ustro
niu?
Przy tych środkach jakimi aktualnie dysponujemy, trzy lata musimy
poświęcić na zakończanie tej inwestycji. Oceniam, że pochłonie to około
30 mld. złotych.
Możemy więc spodziewać się, że budowa zostanie zakończona w ciągu
trzech lat?
Tak. Już w przyszłym roku chcemy zwiększyć nakłady na Ustroń. Inwe
stycja jest tak zaawansowana, że nie ma sensu jej dalej przedłużać. Każdy
dodatkowy rok realizacji to dodatkowe koszty. Trzeba znaleźć pieniądze,
bowiem zakończenie budowy tego uzdrowiska i tak nas nie ominie.
Czy nie zdarzy się tak, że pieniądze zostaną przydzielone, tylko będą
kłopoty z ich faktycznym otrzymaniem?
Będziemy się starać zakończyć tę inwestycję. Wiem jak trudna panuje
sytuacja w szpitalnictwie i innych gałęziach Służby Zdrowia. Ale
przecież wiemy też, że w ustrońskim sanatorium leczą się pacjenci
z ciężkim przypadkami pozawałowymi, po operacjach serca, przypadki
pourazowe. Musimy zrobić wszystko, by to sanatorium świadczyło
usługi na takim poziomie, jak to zostało zaprojektowane.
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Kolejny etap — to Malbork. Wszystko pięknie i wspaniale
gdybyśmy nie musieli przelatywać przez sale wystawowe jak
torpedy bo — i tu ciekawostka — w zamku kręcono kolejny
odcinek reklamy „Ojciec prać".
N a deser Oliwa i koncert organowy. Całe 20 minut dla gawiedzi.
Dobre i to, bo dla kontrastu podróż powrotna w towarzystwie
„szalikowców" jadących na mecz Polska—Anglia. Straszne.
Życzę piłkarzom Kuźni Ustroń j a k najlepiej, ale żeby nie musieli
się potykać z Legią, Lechem czy Śląskiem. T a k będzie lepiej dla
nas wszystkich w Ustroniu. I na koniec — wierzcie mi warto
wyjechać na parę dni, aby móc przeżyć radość o poranku na
peronie stacji UstrońZdrój.
Anna Dobranowska
Jaka jest, pana zdaniem, przyszłość uzdrowisk polskich?
Myślę, że w najbliższych latach, wraz z poprawą sytuacji gospodarczej,
poprawi się również sytuacja w uzdrowiskach. Muszę powiedzieć, że
w Ministerstwie nie ma wypracowanego kierunku rozwoju przed
siębiorstw uzdrowiskowych. Wiadomo, że gospodarka dąży w kierunku
prywatyzacji. Natomiast w przypadku uzdrowisk ten kierunek nie jest
tak jasny. Sądzę jednak, że zostanie on wkrótce wypracowany i któreś
uzdrowisko zostanie jako pierwsze sprywatyzowane. W oparciu o to
będzie postępować prywatyzacja kolejnych uzdrowisk. Na pewno
minister będzie się starał utrzymać bazę sanatoryjną. Dziś nawet lobby
lekarskie przekonuje się, że długi proces leczenia uzdrowiskowego jest
skuteczny.
Czy nie obawia się pan, że sprywatyzowane uzdrowiska stracą swój
charakter?
Nie sądzę, by była to prywatyzacja całościowa. Będzie dotyczyć raczej
części hotelowej, pomocniczej, gospodarczej, natomiast serce uzdrowi
ska, którym jest zakład przyrodoleczniczy, na pewno pozostanie w gestii
państwa. Przecież pozbawiając się kontroli nad eksploatacją surowców
moglibyśmy stanąć przed faktem nieodwracalnego zniszczenia złóż.
W Ustroniu są wody mineralne nadające się do kuracji, lecz nie ma
pieniędzy na ich eksploatację. Czy widzi pan szansę wykorzystania ich,
gdyby miasto włączyło się w sfinansowanie odwiertu?
Oczywiście, jeżeli jest kilka źródeł finansowania, to łatwiej takie zadanie
wykonać. Ministerstwo zostaje wtedy jakby zmuszone do współfinan
sowania takiego przedsięwzięcia, tym bardziej, że poszerza to gamę
zabiegów.
Jaki procent budżetu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
przeznacza się na inwestycje w uzdrowiskach?
Na inwestycje w służbie zdrowia przeznacza się 3,1 biliona złotych,
w tym na uzdrowiska 85 miliardów.
Jak podoba się panu Ustroń?
Jest bardzo ładnie położony, ma dobre połączenie z Katowicami,
Warszawą i dysponuje zupełnie nową bazą. Gdy rozmawiam z przygod
nymi kuracjuszami, twierdzą że leczyć chcą się tylko w Ustroniu. Tu po
prostu spełnione są te standardy, do których wszyscy już przywykliśmy.
A jakie widzi pan mankamenty naszego miasta?
Przez środek miasta płynie Wisła mająca swe źródła kilkanaście
kilometrów dalej, a stopień zanieczyszczenia jest taki, że trudno wpuścić
dziecko do wody. Z tym problemem trzeba się uporać jak najprędzej.
Dziękuję panu za rozmowę
Rozmawiał: Wojsław Suchta
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Roztomily Jyndrysie!
Byliście, Jyndrysie, już w tym roku kómpać sie w rzyce?Bo
mycie, jako to prawióm: na Boże Ciało hóp do wody śmiało.
Terozki sóm taki hyce, że rod by sie człowiek kapkę we wodzie
łoszlómpoł. Nó, ale jak sie chcymy kómpać, to muszymy sie
starać, coby woda w rzyce była czysto. Chyba żeście, Jyndrysie,
słyszeli, jako bryniocy sie chwolóm, że ustróniocy jeżdżóm sie
kómpać do Brynicy, bo u nich woda je czyściejszo. Tak dalij ni
może być, bo pumału wszyscy kómpielorze i letnikorze zacznóm
do Brynnej jeździć, a nie do Ustrónio. Na dyć se przeca nimogymy
takij gańby dać zrobić.
Jak żeście, Jyndrysie, byli kómpać sie w rzyce, to isto żeście se
potym siedli do ciynio, coby se kapkę porozmyślać i łoddychnóć.
W ciyniu sie lepiej rozmyślo, bo słoneczko tak w głowę nie grzeje.
A rozmyślać je o czym, aż tego je za moc. Słyszeliście, Jyndrysie,
co sie to w tej naszej roztomiłej łojczyżnie wyprawio? Dyć o mały
figiel by ta najważniejsza w Polsce Hanka z tego wysokiego stołka
zleciała. Jyny, że pón prezidynt sie na to nie zgodzili i sami
rozgonili tych wszyckich, co te Hanke chcieli zciepać. Tóż se
Hanka jeszcze na tym stołku pobydzie aż do wyborów, kiere
majóm być na jesiyń. Nale, dziwejcie sie, to ci sumeryja! Cie
kawe, o czym też bydóm terozki w telewizyji abo w radiju
łopowiadać, jak pón prezidynt tych wszyckich módroków roz
gonili do chałupy?
Nó, ale trzej a by sie było, Jyndrysie ku tym wyborom kapkę
przirychtować. Sóm żeście też, Jyndrysie, słószny i módry chłop,
tóż dobre by było, co byście sie też do tego, jako to nazywajóm,
parlamyntu, dostali. Jyny byście musieli jakómsikej swojóm
partyje założyć. Nó, ale terozki h> Polsce już je telkownych
roztomaitych partyji, że jak bydzie jedna wiyncyj, to nic takigo sie
ni stanie. Ta Waszo par ty ja by sie mógła nazywać P.T.C.M.J.R.,
co sie tłómaczy — Partyja Tych Co Majóm Jyndrysa Radzi. Ta
party ja by mógła domogać sie porzóndku i świyżego luftu — nie
jyny na polu abo w lesie, ale wszyndzi, tam w tych, jako to
nazywajóm, organach władzy, też. Coby sie tam na wyrchu fórt
nie żrali jedyn z drugim i coby wszyscy do kupy zaczyli myśleć,
jako te Polskę podźwignóć. Myślym, Jyndrysie, że jakbyście to
w „Ustróńskij" i w jinszych gazetach roztrómbili, że takóm
partyje zakłodocie, to by sie do nij nie jyny pół Ustrónio, ale ajipól
Polski zapisało. Jyny kiery by potym w „Ustróńskij" drzistołpo
naszymu? Bo Wy, Jyndrysie już byście na to nimieli potym kiedy.

W środę 9 czerwca piłkarze juniorów KS „Kuźnia Ustroń,"
podobnie jak w poprzednim sezonie, wyjechali na między
narodowy turniej piłkarski do Niemiec. Coroczne wyjazdy do
zaprzyjaźnionego NeukirchenVluyn stały się tradycją klubu.
W zeszłym roku nasi juniorzy grając m. in. z takimi drużynami
jak „Fortuna" Düsseldorf czy „Bayer" Uerdingen zajęli w ogól
nej klasyfikacji czwarte miejsce. W tym roku również mają
zamiar walczyć o jedno z lepszych miejsc. Do Neukirchen Vluyn
wyjechała drużyna w składzie: Zbigniew Bohucki — bramkarz
(Bohusz), Tomasz Bujok (Ospa), Piotr Popławski (Popława),
Sebastian Cholewa (Ószapin) — 13, Krzysztof Frajfelt (Faja),
Mariusz Legierski (Legia) — 1, Bartek Kukuczka, Andrzej
Bukowczan (Burek) — 9, Szymon Korzeń (Cebula) — 5,
Andrzej Krzystek (Hanys) — 5, Rafał Greń — 3, Sebastian
Gamrot (Plastuś), Łukasz Dziadek (Dziadolo), Krzysztof Pry
mus (Pryma), Adam Puzon, Aleksander Pawłowski (Gaweł)
—1
W nawiasie podane jest piłkarskie pseudo, potem liczba
bramek zdobytych w sezonie 1993 (do dnia 5 czerwca).
Trenerem drużyny jest Tadeusz Sikora a kierownikiem sekcji
Józef Wałaski. Piłkarze trenują na stadionie KS „Kuźnia
Ustroń" i w hali sportowej przy ulicy Daszyńskiego. Treningi
odbywają się dwa razy w tygodniu. W każdą sobotę rozgrywają
mecz z którąś z drużyn naszego regionu. W tym roku (do 5. 6)
zdobyli 37 bramek, mają na koncie 17 punktów, zajmują
9 miejsce. Poprzedni sezon był lepszy. Awansowali wtedy z Ligi
„A" do ligi wojewódzkiej. Drużyna gra więc teraz „na wyższym
szczeblu".
Rotacja zawodników w drużynie jest dość duża, ponieważ
zawodnicy po ukończeniu 18 lat odchodzą. W zeszłym roku
odeszło 9, m. in. znani wszystkim kibicom „Bobesz", „Słoniu"
i Krystian Wawrzyczek. Grają teraz w drużynie seniorów. Inni
także kontynuują piłkarską karierę: Mariusz Sankiewicz wstąpił
do Szkoły Piłkarskiej „Gwarek" w Zabrzu, Marcin Legierski do
GKSu Katowice. Odeszli najlepsi, na szczęście i teraz asów
w drużynie nie brakuje. Wystarczy spojrzeć na ilość zdobytych
bramek. Do najtrudniejszych i zarazem najciekawszych spotkań
sezonu juniorzy zaliczają mecz z KS „Wadowice", w którym
grało dwóch reprezentantów Polski.
(E T)

Hanka z Manhatanu

Poziomo: 1) do towarzystwa 6) kwaśna zaprawa 8) rodzaj zupy
9) miara długości 11) szczególna rzecz 14) polski szlachcic 15)
stolica Ghany 16) dodatek do paszportu 17) traktor z Czech 18)
lipcowa solenizantka 21) wulkan sycylijski 23) pobiera nauki
24) mocny argument 25) dopływ Warty
Pionowo: 1) piwo Anglika 3) miara pow. gruntu 4) stolica
Rumunii 5) bada istotę nowotworów 6) jedna z patrzałek 7)
pierwsza kobieta 9) określa wielkość 10) despota 12) np.
goździk 13) mara senna 19) zła zagrywka tenisowa 20) piłka
poza boiskiem 21) skrót od ekologii 22) prawy dopływ Warty

100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

Rozwiązanie (przysłowie) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
czekamy do 5 lipca br.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 20
ZOFIJA KŁOSY ROZWIJA

Nagrodę wylosowała Krystyna Bujok z Ustronia, ul. Różana
48. Zapraszamy do Redakcji.
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