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Rozmowa  z  Danutą  Kłus, 
specjalistą  chorób  wewnętrznych,  reumatologiem 

Kt o  jest  narażony  na  osteoporozę? 
Wbrew  powszechnej  opinii  nie  tylko  kobiety  w  okresie  meno
pauzy.  Istnieją  tak  zwane  czynniki  ryzyka,  które  sprzyjają  po
wstawaniu  tego schorzenia. Zaliczamy do nich  czynniki  genetycz
ne  i środowiskowe.  Genetyczne  to  skłonności  rodzinne  do  tego 
schorzenia  związane  z  metabolizmem  witaminy  D  i  kolagenu. 
Mówi  się:  Jeś li  chcesz  leczyć  córkę,  przyprowadź  matkę".  Śro
dowiskowe  to  styl  życia   nałogi,  nieprawidłowe  nawyki  żywie
niowe, pośpiech,  stres, schorzenia  towarzyszące  takie jak:  choro
by wątroby, nerek, zespoły  złego wchłaniania,  a także  zażywanie 
niektórych  leków,  na  przykład  przeciw  padaczkowych,  przeciw 
krzepi iwych,  sterydów. 

Wpły w  może  mieć  też  miejsce  zamieszkania. 
W  naszym  rejonie jesteśmy  narażeni  na  zaburzenia  hormonalne, 
głównie  choroby  tarczycy.  Mieszkamy  na  terenie  tak  zwanego 
wola  endemicznego,  gdzie  występują  niedobory  jodu.  Cierpi  na 
nie  ponad  30%  ludzi. 
W  tej   chwil i  mówi  się  dużo  o  wadach  postawy  u  młodzieży, 
czy  ma  to  jaki ś  związek  z  osteoporozą? 
Część  młodziezy  cierpi  na wady  postawy,  skoliozę,  płaskostopie 
związane  z utajoną  postacią  krzywicy.  To wynik  zaniedbań.  Od
powiednia  dieta  bogata  w  wapń,  aktywność  ruchowa,  sport,  po
daż witamin  i minerałów  wpływają na tak zwaną  szczytową  masę 
kostną. Zapotrzebowanie  dobowe  na wapń w okresie skoku  wzro
stowego  dochodzi  do  1 , 5 2  gramów  dziennie.  Przekładając  to 
na język  bardziej zrozumiały   powinniśmy  pić około  1 litra  mle
ka  dziennie  w  różnej  postaci  lub  spożywać  jego  równoważniki  
sery żółte, białe. Wskazane są też ryby oraz cztery, pięć razy  dzien
nie jarzyny.  Solimy  mało,  zastępując  sól  przyprawami  ziołowy
mi.  Jeżeli  nie  tolerujemy  mleka,  wapń  musi  być  dostarczony  w 
tabletce. Musi, ponieważ jest niezbędny do funkcjonowania układu 
kostnego,  mięśniowo    nerwowego  i  układu  krzepnięcia.  Gdy 
obniża  się  poziom  wapnia  w  surowicy,  organizm  zabiera  go  z 
magazynu  jakim jest  kość. 

Jeżeli  młody  człowiek  mało  się  rusza,  nie  pij e  odpowiedniej 
ilości  mleka,  jest  skazany  na  osteoporozę? 
Nie,  ponieważ  kościec  buduje  się  przez  całe  życie.  W  ciągu  70 
lat  jest  wymieniany  około  8  razy.  Wynika  z  tego,  że  w  każdym 
momencie życia można tej chorobie zapobiegać stosując odpowied
nią dietę, zwiększając aktywność  fizyczną, rezygnując z  używek. 
O  osteoporozie  mówi  się ostatnio  bardzo  dużo.  Skąd  to  zain
teresowanie? 
Od  kilkunastu  lat obserwuje się rozwój zainteresowania  osteopo
rozą.  Wpłynęły  na  to względy  ekonomiczne   narastające  koszty 
leczenia  powikłań  osteoporozy  i demograficzne   wzrost  popula
cji  ludzi starszych. Schorzenie  to ma zasięg ogólnoświatowy,  czę
ściej jednak  występuje w krajach północnych,  krajach  większego 
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Fot.  W.  Suchta 
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NAJLEPSI W POWIECIE 
Po raz pierwszy  rozegrano  Powiatowy  Turniej  Bezpieczeństwa 

w  Ruchu  Drogowym.  Do  tej  pory  turnieje  BRD  na  tym  szczeblu 
miały  rangę  rejonowych.  Uczestników  finału  powiatowego  go
ściła  Szkoła  Podstawowa  nr  2  w  Ustroniu.  Turnieje  BRD  mają 
już  swoją  tradycję, a  ich oprawa  z roku  na  rok jest  coraz  bardziej 
okazała.  Duża  zasługa  w  tym  organizatorów  z  SP2,  w  której 
murach  turniej jest  rozgrywany  nie  po  raz  pierwszy. 

Przed  przystąpieniem do  rywalizacji  najlepszych drużyn  szkol
nych, wyłonionych  w eliminacjach  gminnych,  ogłoszono  wyniki 
konkursu  plastycznego  „Policjant  w  oczach  dziecka".  Komisja 
konkursowa  pod  przewodnictwem  Dobiesława  Kaczmarka  wy
brała  najlepsze prace  spośród  278  nadesłanych.  Wśród  najmłod
szych,  czyli  w  kategorii  klas  1 pierwszą  nagrodę  otrzymała  Iza
bela  Ziółkowska  z SP4  w Cieszynie,  w kategorii  klas  IIII I  naj
wyżej oceniono  pracę Janusza  Borkowskiego  również z SP4  w 
Cieszynie.  W  kategoriach  klas  IVVII I  najwyższe noty  otrzymali 
uczniowie  z  SP2  w  Ustroniu:  pierwszą  nagrodę  zdobyła  Patry
cja  Francuz,  drugą  Miria m  Mańczyk.  W kategorii makiet  przed
stawiających konkretne  sytuacje drogowe,  komisja  zdecydowała 
o  następującej  kolejności:  1.  Paweł  Molin ,  2.  Sara  i  Martyn a 
Tomiczek,  3. Michał  Pilch,  4.  Anna  Michalak   wszyscy  SP2. 

Następnie przystąpiono do pierwszej konkurencji Turnieju  BRD 
czyli  rozwiązywania  testów. Na starcie stanęło  12 drużyn,  niestety 
nie dojechała drużyna z SP2 w Cieszynie. Jak  twierdzą  policjanci, 
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Specjalny   świąteczny  numer  gazety 

ukaże  się w  środę 31  marca, 

Jeszcze  do  piątku ,  26  marca, 

wgodz.  od  8.00  do  16.00, 

przyjmowane  będą  życzenia  i  reklamy. 



Badanie  aparatem  densytometrycznym.  Fot.  W.  Suchta 

nym oznaczamy  markery gospodarki  mineralnej, co poszerza  dia
gnostykę  i pozwala  na  bardzo  precyzyjne ustalenie  leczenia.  Po
radnia  konsultacyjna przeznaczona jest  dla pacjentów  Szpitala,  a 
mieszkańcy  Ustronia  mogą  z  niej  korzystać  odpłatnie,  w  ponie
działki  od  14 do  16. Pracownia  densytometryczna  czynna jest  od 
8  do  17  w  Zakładzie  Przyrodoleczniczym.  Badanie  kosztuje  50 
zł,  można  sobie  tę  opłatę  odpisać  od  podatku. 
Mimo ,  że  jak  pani  powiedziała,  osteoporoza  dotyczy  nie  tyl 
ko  kobiet,  to  jednak  głównie  one  narażone  są  na  tę  chorobę. 
Co  powinny  robić  dziewczęta  i młode  kobiety,  by  świadomie 
jej   zapobiegać? 
Przede wszystkim  nie palić.  Moda  na niepalenie  powinna  stać  się 
obowiązującą  dla  całej  młodzieży.  W  końcu  wychowujemy  się 
wzajemnie, więc można  wpływać  nawet  na swoją sympatię.  Uni
kać  stresów.  Przed  kilku  laty  badania  lekkoatletek,  głównie  bie
gaczek  długodystansowych,  wykazały  u  15% z nich  zmniejszoną 
masę  kostną.  Długotrwały  stres  związany  z  wysiłkiem  i  napię
ciem  nerwowym  powoduje zaburzenia  na osi  centralnego  układu 
nerwowego  i gonad.  W  pewnym  momencie  zaczynają  się  poja
wiać zaburzenia  miesiączkowania,  zaburzenia  czynności  hormo
nalnej  i wtedy  należy  się  zgłosić  do  poradni  ginekologicznej. 
Podsumowując,  jak  możemy  zapobiegać  osteoporozie? 
To co możemy  zrobić od  zaraz, to rzucić palenie,  zmniejszyć  spo
życie alkoholu, dopuszczalna jest  tylko  lampka czerwonego  wina. 
Powinniśmy  się więcej  ruszać,  niech  to  będzie  godzina  dziennie 
spaceru,  lekkiej gimnastyki.  Jeżeli jest  uprawiana na świeżym  po
wietrzu,  to  dodatkowo  jeszcze  korzystamy  z  promieni  słonecz
nych,  które  wpływają  na  wytwarzanie  witaminy  D^  w  skórze. 
Jesteśmy  krajem, gdzie  tylko  dwa,  trzy  miesiące możemy  korzy
stać ze słońca,  opalajmy się  latem.  Oczywiście  nie mówię  o  wie
logodzinnym  smażeniu  się  na  słońcu,  15  minut  dziennie  to  wy
starczająca dawka  dla osób starszych. Jeśli  zaś dotyczą  nas  czyn
niki  ryzyka wymienione  wcześniej powinniśmy  sprawdzić  gęstość 
masy  kostnej. Wykrycie jej obniżenia  pozwala  na wyprzedzenie  i 
niedopuszczenie  do  rozwoju  groźnych  powikłań  związanych  z 
przewlekłym  bólem,  kalectwem  lub  przedwczesnym  zgonem. 
Uświadomienie  sobie  złych  nawyków, dużo ruchu, więcej zajęć z 
wychowania  fizycznego dla młodzieży,  wyłapywanie  wad  posta
wy  i odpowiednia  dieta  uchronią  nas  przed  osteoporozą. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała: Monik a  Niemiec 
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dobrobytu  i  ułatwień  technicznych.  Urządzenia,  które  stały  się 
dostępne  dla całego  niemal  społeczeństwa,  takie jak  samochody, 
windy,  pralki  automatyczne,  roboty  kuchenne,  stale  ograniczają 
naszą  aktywność  fizyczną, która jest  konieczna  do  prawidłowego 
funkcjonowania układu  ruchu. 
Czy  Polaków  również  ten  problem  dotyczy?  Jak  wygląda 
przeciwdziałanie  osteoporozie  w  naszym  kraju ? 
Polska jest już  krajem  o zbliżonym  standardzie  życia  do  państw 
zachodnich,  a  w  przyszłości  standard  ten  jeszcze  się  podniesie. 
Wyrazem  inicjatyw  polskich  w  prewencji  osteoporozy  jest  po
wstanie  Polskiej Fundacji  Osteoporozy,  która jest  członkiem  Eu
ropejskiej  i  Międzynarodowej  Federacji  Chorób  Szkieletu.  Co
rocznie  odbywają  się  kursy  zrozumienia,  diagnostyki  i  leczenia 
osteoporozy,  a także zjazdy  i sympozja poświęcone  tej  tematyce. 
Jestem  członkiem  PFO  i we  wrześniu  1995  roku  na  odbywają
cym  się  w  Ustroniu  XV  Ogólnopolskim  Zjeździe  Balneologicz
nym  przedstawiłam  swoje  pierwsze  obserwacje  na  temat  profi
laktyki  i leczenia osteoporozy  w warunkach  uzdrowiskowych.  W 
osteoporozie  łamliwość  kości  osiąga  taki  stopień,  że już  normal
na aktywność  fizyczna może  powodować  złamania  lub  wywoły
wać ból. Chcemy  poszerzyć  świadomość  społeczeństwa  uwypu
klając zagrożenia jakie  łączą się z osteoporozą  i możliwości  prze
ciwdziałania  im. Co ważne osteoporoza  przebiega  rzutami,  może 
j ą  spowodować  każde  unieruchomienie. 
Od  kiedy  funkcjonuj e  w  Ustroniu  Poradnia  Diagnostyki  i 
Leczenia  Osteoporozy? 

Poradnia zajmująca się problematyką  osteoporozy  została  zorga
nizowana  w  Szpitalu  Sanatoryjnym  w  1994  roku.  Od  kilku  lat 
wykonujemy badania densytometryczne  na dobrej klasy  aparacie 
firmy  Lunar.  Dane  przetwarza  program  komputerowy,  a  na  wy
druku  możemy  odczytać jaka jest  gęstość  mineralna  kości  poda
wana  w  gramach  na  centymetr  kwadratowy.  Wyniki  porównuje
my  ze wskaźnikami,  które  odnoszą  się do  szczytowej masy  kost
nej  i do grupy  wiekowej  danej osoby.  W  laboratorium  analitycz

Danuta  Klus.  Fot.  M.  Niemiec 

W  Zespole  Szkół  Ekonomicz
no  Gastronomicznych  w  Cie
szynie, noszącym  imię  Macie
rzy  Ziemi  Cieszyńskiej,  rok
roczn ie  o rgan izowany  j est 
Dzień  Patrona.  Daje  to  okazję 
do  przypomnienia  historii  i 
pokazania obecnego oblicza tej 
zasłużonej  placówki  szkolnej. 

Na stiychu kościoła p. w. Wszyst
kich Świętych w Górkach Małych 
żyjątrzy kolonie nietoperzy, łącz
nie ok. 350  sztuk.  Mają zwyczaj 
opuszczać świątynię jesienią  i po
wracać w marcu. 

W  sąsiedniej  Wiśle  mieszka 
Andrzej  Trepka    publicysta, 
populaiyzator  różnych  dziedzin 
wiedzy  i  pisarz.  Jego  domeną 
jest przyroda. Wydał kilka  ksią
żek, m.  in. „Dziwne, groźne,  ta
jemnicze",  w  których  odsłania 
tajemnice świata zwierząt. 

Baza hotelowa wgminie Skoczów 
nie jest zbyt  imponująca. W  mie
ście  można  skorzystać  z  hotelu 
mającego 80 miejsc, latem ożywa
ją ośrodek wypoczynkowy  i cam
ping w Ochabach. 

10lecie  obchodziło  Towarzy
stwo PolskoAustriackie w Cie
szynie.  Skupia  blisko 40  osób. 
Założycielem  był nieżyjący już 
prof.  Edmund  Rosner.  Organi
zowane  są  koncerty,  wystawy, 
prelekcje, wykłady  i spotkania 
oraz wycieczki.  Wiele  korzyści 

przynosi  współpraca  z  Konsu
latem  Generalnym  Austrii  w 
Krakowie. 

Władysław Cienciała  prowadzi 
w  Pruchnej  15,5hektarowy 
sad,  jeden  z  największych  na 
południu  Polski.  Posiada  cer
tyfikat  integrowanej  produkcji 
owoców,  co oznacza,  że  stosu
j e  tylko nawozy ulegające samo 
rozkładowi. Owoce z jego sadu 
nie  zawierają  szkodliwych  pe
stycydów czy związków  azoto
wych.  (nik ) 
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Święta  Wielkanocne  tuż,  tuż.  Najpewnie jszym  sygnałem  do 

rozpoczęcia  przygotowań  są już  od  lat wystawy  sklepowe,  na  któ
rycn  zasiadają  zające,  rozkwitają  żonkile,  a  pisklęta  wykluwają 
się z kolorowych ja jek. Tradycją  stają się też kiermasze  na  ustroń
skim  Rynku,  teraz  pełne  wikl inowych  koszyków,  pisanek,  świą
tecznych  pocztówek  i kurczaczków.  Mieszkańcy  miasta  chętnie 
zaopatrują  się  na  straganach  przy  Ratuszu. 

Sezon  świąteczny  jeszcze  nie  zaczął  się  dla  domów  wczaso
wych.  Stali  bywalcy  dawno j uż  zarezerowowali  miejsca  w  swo
ich  ulubionych  hotelach  i pensjonatach,  a ci, którzy  sporadycznie 
spędzają  Wielkanoc  poza  domem  jeszcze  nieśmiało  „badają 
grunt".  Jak  powiedział  nam  Henryk  Kró l  z  Centralnej  Informa
cji  Turystycznej  prawdziwy  „boom"  nastąpi  w  przyszłym  tygo
dniu.  Osoby  dzwoniące  do  CIT  najczęściej  pytają  o  możl iwość 
spędzenia  świąt  w  obiektach  o  wysokim  standardzie,  chcąc  ten 
wyjątkowy  okres  roku  spędzić  spokojnie  i  komfortowo.  Mniej 
dbają  o  koszt  pobytu. 

Ni e  myśląc  na  razie  o  wiośnie,  do  CIT  z  prośbą  o  informację 
zwracają  się  jeszcze  amatorzy  białego  szaleństwa  i  dowiadują 
się,  że  dobre  warunki  narciarskie  są jeszcze  na  Poniwcu. 

W  niedzielę,  28  lutego,  w Zakopanem  ustrońska  reprezentacja 
narciarska  wzięła  udział  w  obchodach  50  urodzin  Koziołka  Ma
tołka.  Przy  tej  okazji  odbyły  się  nieoficjalne  mistrzostwa  Polski 
dzieci  w  slalomie  gigancie,  w  których  startowało  800  młodych 
narciarzy  w  sześciu  grupach  wiekowych  od  3 do  9  lat.  Zawodni
cy  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Beskidy",  podopieczni 
trenera  Mieczysława  Wójc ika,  po  raz kolejny  stanęli  na  podium. 
Ewa  Czyż  pokonała  wszystkie  swoje  rywalki    dziewczynki  z 
rocznika  1993    i zajęła  pierwsze  miejsce,  a  Małgorzata  Bożek 
ustąpiła tylko jednej z koleżanek  urodzonych  w  1990 roku  i sklasy
fikowana  została  na  drugim  miejscu.  Krzysztof  Kania  zajął piąte 
miejsce wśród  chłopców  z rocznika  1990.  Wyjazd do zimowej  sto
licy  kraju  i pobyt  u podnóża  Tatr  sponsorowała  firma  „Ustronian
ka", a na  miejscu  kibicował  dzieciom jej  właściciel  Michał  Bożek. 

Zdążyl iśmy już  przyzwyczaić  się do widoku  siatek  umieszczo
nych  wzdłuż  ul.  3  Maja  w  okolicach  Nadleśnictwa,  mających 
uchronić  żaby  przed  zetknięciem  z kołami  naszych  samochodów. 
Okazuje  się jednak,  że  przyzwyczai ły  się  do  nich  również  płazy. 
Niektóre  pokonują  przeszkodę  bez  trudu.  Fot.  W.  Suchta 

KRONIKA  POLICYJNA 
11/12.03.99  r. 
W  nocy  w łamano  się  do  po
mieszczeń  pralni  j e d n e go  z 
bloków  na  os.  Centrum  i  skra
dz iono  rower  górski  wartości 
1000  zł. 
12.03.99  r. 
Około  godz. 9.40,  po  otrzyma
niu  informacji  te le fon icznej, 
funkc jonar iusze  Komisar iatu 
Policji  w  Ustroniu,  w  bezpo
średnim  pościgu  zatrzymali  ko
bietę  i  mężczyznę,  którzy  już 
wcześniej  usiłowali  na  terenie 
naszego  miasta  wprowadzić  w 
obieg  fałszywe banknoty  o  no
minale  50  zł.  Ustalono,  że  ta 
sama  para  wcześniej  wprowa
dziła  do  obiegu  10  banknotów 
p i ę ć d z i e s i ę c i o z ł o t o w y ch  w 
Górkach  Wie lk ich.  Łączn ie 
odzyskano  18 banknotów.  Sąd 
Powiatowy  w  Cieszynie  po
traktował  oszustów  z  całą  su
rowością  i  zastosował  wobec 
nich  środek  zapobiegawczy  w 
postaci  tymczasowego  areszto
wania.  Policja dziękuje  osobie, 
która przyczyniła  się do  zatrzy
mania  kolporterów. 
13.03.99  r. 

O  godz.  15.30  na  ul.  Lipow

STRAŻ  MIEJSKA 
12.03.99  r. 
Kontro lowano  prawid łowość 
plakatowania  na terenie  miasta. 
Jedna  z  fir m  nie  dopełni ła  for
malności  i  ukarano  j ą  manda
tem  w  wys.  40  zł. 
12.03.99  r. 
Jedna  z  osób  handlujących  na 
targowisku  lekceważąc znak  za
kazu  ruchu  zaparkowała  swój 
samochód  na  trawniku  obok 
„Sezamu". Funkcjonariusze  SM 
założyli  blokadę  na  koła.  Gdy 
właściciel  pojazdu  j ą  zobaczył 
wpadł we wściekłość,  próbował 
j a  zerwać,  kopał  w  nią.  W  tym 
czasie wykonano  kilk a zdjęć tej 
sceny.  Winny,  mieszkaniec  Wi
sły, odmówił zapłacenia  manda
tu,  w  związku  z  czym  sprawę 
sk ierowano  do  ko leg ium  do 
spraw  wykroczeń. 
13.03.99  r. 

W  jednym  z  ustrońskich  par
ków znaleziono  porzuconą  tor
bę,  w  której  między  innymi 
z n a j d o w a ły  się  dokumenty. 
Przekazano  j ą  na  policję. 
13.03.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  osób 
prowadzących  handel  obwoźny 
na  terenie  miasta.  Wszyscy  po
siadali  stosowne  dokumenty. 
14.03.99  r. 
W  okolicach  bloku  nr  5  na  os. 
Manhatan  zauważono,  że  trzy 
samochody  stoją  w  mie jscu, 
gdzie obowiązuje zakaz  zatrzy
mywania  się  i postoju.  Kierow

SKięj  Kierująca  SKoaą  Kooieia 
wymusiła  pierwszeństwo  prze
jazdu  i  doprowadzi ła  do  koli
zji z mieszkańcem  Cieszyna  ja
dącym  oplem. 
14.03.99  r. 

O  godz.  14.00  na  skrzyżowa
niu  ulic Katowickiej z  Cieszyń
ską  k ie ru jący  f ia tem  126  p 
mieszkaniec  Puław  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i do
prowadził  do  kolizj i  z  miesz
kańcem  Bielska    Białej  jadą
cym  renaultem  megane. 
14.03.99  r. 
O  godz.  18.45  zgłoszono  wła
manie do poloneza  zaparkowa
nego  w  Ustroniu  Polanie,  na
leżącego  do  mieszkańca  Ryb
nika.  Sprawca  wszedł  do  środ
ka po wybiciu  szyby. Skradł  ga
śnicę,  akumulator  i  narzędzia. 
Zatrzymano  2  podejrzanych,  z 
których  jeden  przyznał  się  do 
popełnienia  włamania. 
16.03.99  r. 

0  godz.  18.00 powiadomiono  o 
kradzieży  fiata  126  p  zaparko
wanego  w  Ustroniu  Nierodzi
miu. Złodzieja zatrzymano  i od
zyskano  warty  2  000  zł  samo
chód.  W  tym  wypadku  sprawa 
będzie  traktowana jako  krótko
trwałe  użycie  pojazdu.  (MP) 

ca stojącej tam również  taksów
ki odmówił zapłacenia  mandatu 
1  sprawa  zostanie  przekazana 
do  kolegium.  Taksówkarz  nie 
był  tym  zachwycony  i  stwier
dził,  że  podczas,  gdy  służby 
m ie j sk ie  karzą  s p o k o j n y ch 
obywateli,  w bloku  obok  odby
wa  się  zebranie  mafii  prusz
kowskiej.  Wspólnie  z  policją 
sprawdzono  osoby  znajdujące 
się we wskazanym  mieszkaniu. 
Okazało  się, że żadna z nich  nie 
jest  zameldowana  w  tym  loka
lu,  a  właściciel  od  dłuższego 
czasu  p rzebywa  za  gran icą. 
Sprawę  przejęła  policja. 
15.03.99  r. 

Otrzymano  zgłoszenie,  że  na 
j e d n ąz posesji przy  ul.  Wiślań
skiej wpadły  dwa zdziczałe  psy 
podobne  do wilczurów  i zagry
zły  4  kury.  Zdarzen ie  miało 
miejsce  na  pograniczu  Ustro
nia  i Wisły  więc  skontaktowa
no  się ze  służbami  z  sąsiednie
go  miasta,  a ci  poinformowali, 
że  godzinę  wcześniej  podobne 
sytuacje miały  miejsce na  tere
nie  Wisły.  W  re jon ie  Wisły 
Obłaźca  przeprowadzono  ak
cję  wspólnie  z  myśl iwym.  Psy 
zostały  zastrzelone. 
16.03.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową  na  terenie  Lipowca. 
17.03.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową w Polanie   na ul.  Pa
piernia,  Wczasowej  i  Polań
skiej.  (mn) 
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Zwycięska  drużyna.  Fot.  W.  Suchta 

pytania  w  tych  testach  wymagają  sporej  wiedzy,  a  niejeden  do
świadczony  kierowca  miałby  kłopoty  w  uzyskaniu  takiej  liczby 
punktów  jak  najlepsi  uczniowie  turnieju.  Gdy  ogłoszono  wyniki 
okazało  się,  że naj lepiej z pytaniami  testu  poradzili  sobie  zawod
nicy  drużyny  z  SP2  w  Ustroniu,  którzy  zgromadzili  420  punk
tów.  Prawie  bezbłędnie  napisał  swą  pracę  Marci n  Sobek,  drugi 
w  drużynie  z  Ustronia  był  Marek  Dymski.  Pozostali  również 
wypadli  bardzo dobrze. Z niewielką  stratą  zajmował i drugie  miej
sce  najgroźniejsi  rywale  ustroniaków    drużyna  z  Drogomyśla. 
Zgromadzili  oni  400  pkt.  Kolejne  miejsca  zajęły  szkoły  z  Pogó
rza    375  pkt.,  Wisły    350  pkt.,  Brennej    335  pkt.  Wszystko 
miało  się więc  rozstrzygnąć  na  torze  przeszkód,  który  zawodnicy 
pokonują na  rowerach.  Startujący prezentowali  zróżnicowany  sto
pień  przygotowania    niektórzy  otrzymywali  nawet  po  80  pkt. 
karnych,  w  dwóch  natomiast  przypadkach    Dawidowi  Czako
nowi  z  Drogomyśla  i Dawidowi  Pietrzykowi  z Pogórza  tor  prze
szkód  udało  się  przejechać  bezbłędnie.  Bardzo  dobrze  jechali 
wszyscy  zawodnicy  z  Drogomyśla,  trochę  słabiej  z  Ustronia. 

—  Nazbierałem  8  punktów  karnych,  bo  się  zdenerwowa
łem.  Wszyscy  na  mnie  patrzyli ,  robil i  mi  zdjęcia,  a  na  doda
tek  na widowni  był ojciec.  To wszystko  strasznie  mnie  speszy
ło — t łumaczył  się  M.  Dymski. 

— Bardzo  dobrze  się startowało,  ale  najgorszy  był  tor   prze
szkód  — twierdził  R.  Wińczyk.  Chłopcy  obawiali  się,  czy  kilk a 
błędów  popełnionych  na  torze  nie  przesądzi  o  zwycięstwie  Dro
gomyśla.  Do  końca  nie  było  wiadomo,  kto  zwycięży.  W  końcu 
znane  są  wyniki   Ustroń  zdobywa  305  pkt.,  Drogomyśl  302  pkt. 
Drużyna z SP2  wygrywa  różnicą  3 punktów, co w praktyce  ozna
cza jedną  drobną  podpórkę  na torze przeszkód. Na  kolejnych  miej
scach  znalazły  się  szkolne  drużyny  z:  3.  Pogórza    254  pkt.,  4. 
Dębowca   236  pkt., 5. Zebrzydowic   227 pkt. Zawodników  skla
sy f ikowano  również  indywidualn ie.  Wyniki :  1.  Marci n  So
bek    Ustroń    109  pkt.,  2.  Mikoła j   Krukowsk i    Drogomyśl  
103  pkt.,  3.  Dawid  Czakon    Drogomyśl    100  pkt.,  4.  Tadeusz 

Fot.  W.  Suchta 

Gazeta Ustrońska  4 

Orawski    Drogomyśl    99  pkt.,  5.  Robert  Winczyk    Ustroń  
98  pkt.,  5.  Marci n  Szeja    Ustroń   98  pkt.,  7. Marek  Dymski  
Ustroń   97  pkt. 

—  Cieszymy  się,  że  po  raz  pierwszy  udało  się  nam  wygrać 
mówi  opiekunka  ustrońskiej drużyny  Ewa Gruszczyk. — W  ostat
nich  latach  zawsze  zajmowal iśmy  drugie  miejsce  za  Drogomy
ślem.  Podobnie  było w turniejach  wojewódzkich.  To  zwycięstwo 
kosztowało  nas  jednak  wiele  pracy.  Dużo  jeździ l iśmy  po  torze 
przeszkód  na  sali  gimnastycznej.  Oprócz  tego  spotykaliśmy  się, 
by  lepiej poznawać  przepisy  ruchu  drogowego.  Praktycznie  chłop
cy  muszą  znać  cały  Kodeks  Drogowy,  wszystkie  znaki.  Bardzo 
dużo  pomógł  nam  Ireneusz  Korzonek  z  policji  drogowej.  Przy
jeżdżał wiele  razy, tłumaczył, przede wszystkim  interpretację  prze
pisów  i znaków  drogowych,  czyli  to  co  najtrudniejsze. Naj lepiej 
wiedzą  o tym  kierowcy,  którym  często  się wydaje, że dobrze  zna
j ą  przepisy  i  znaki,  a  okazuje  się,  że  interpretacja  jest  zupełnie 
inna.  Drużyna,  która  dzisiaj  wygrała  startuje  w  tym  składzie  już 
trzeci  rok.  Dlatego  czasem  musiałam  ich  trochę  dopingować  do 
pracy,  ale  przed  samym  turniejem  zmobil izowali  się  i już  sami 
prosili  o  zajęcia.  Teraz  czeka  nas  start  w  turnieju  wojewódzkim. 
Jeszcze nie wiemy  dokładnie jak  to będzie wyglądało, gdyż  mamy 
nowe  województwo. 

Bardzo  dobrze  przygotowany  tegoroczny  Powiatowy  Turniej 
BRD,  podobnie jak  w  latach  ubiegłych,  prowadził  Ireneusz  Ko
rzonek  z  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Komendy  Powiatowej 
Policji  w  Cieszynie,  komisji  sędziowskiej  przewodniczył  Józef 

Fot. W.  Suchta 

Brózda.  Zmaganiom  zawodników  przyglądał  się  komendant 
ustrońskiej  policji  Zbigniew  Kowalski ,  który  powiedział  nam: 

Trzeba  sobie  zdać  sprawę  z tego,  że  każda  sytuacja, w  której 
młodzi  ludzie poznają zasady  ruchu  drogowego  niewątpliwie  musi 
w  przyszłości  procentować.  Nie  wyobrażam  sobie,  by  mogło  być 
inaczej.  W  końcu  czegoś  się  te  dzieci  uczą.  Przecież  w  takim 
konkursie  nie  można  startować  bez  odpowiedniego  przygotowa
nia.  Dlatego  cześć  i chwała  wszystkim,  którzy  się  do  tego  przy
czyniają. Ci  młodzi  ludzie  poznali  w jak imś  stopniu  Kodeks  Dro
gowy,  a  w  naj lepszych  drużynach  wyniki  były  wręcz  rewelacyj
ne.  Natomiast  sztuka jazdy  na  rowerze,  prawie  że  akrobatyczna, 
też  się  na  pewno  przyda.  Ubolewać  jedynie  trzeba  nad  tym,  że 
młodzi  ludzie  nie  mają  gdzie  jeździć  na  rowerach,  bo  ścieżek 
rowerowych  nie jest  za wiele. Generalnie  rzecz biorąc,  chciałoby 
się,  by naśladowców  dziś  startujących chłopców  było jak  najwię
cej.  Widzimy  przecież  na  co  dzień,  że  rowerzystów  nie brak.  Jest 
to  ostatnio  bardzo  popularne  narzędzie  rozrywki  i rekreacji.  Nie 
ukrywam,  że  bardzo  się  cieszę  z  tego,  że  Ustroń  wygrał  Turniej 
Powiatowy  i mam  nadzieję, że  będzie  to bodziec  dla  pozostałych 
szkół, by w tym Turnieju osiągać jak  najlepsze wyniki. Jako  ustroń
ska policja moglibyśmy  pomagać.  Widzimy  możliwość  współpra
cy,  aczkolwiek  wolałbym  żeby  robili  to  specjaliści,  czyli  funk
cjonariusze  ruchu  drogowego.  Jest  specjalna komórka  w  Komen
dzie  Powiatowej,  która  się  właśnie  tym  zajmuje. Trudno  zresztą 
byłoby  znaleźć  kogoś,  kto  robiłby  to  tak  wyśmienicie  jak  I.  Ko
rzonek.  Pamiętajmy  też,  że  tak  dobre  przygotowanie  młodzieży 
to  przede  wszystkim  zasługa  ich  opiekunów.  To  oni  poświęcają 
czas  tym  młodym  ludziom  i widzą  w  tym  szczytny  cel. 

Wojsław  Suchta 

NAJLEPSI W POWIECIE 
(cd. ze str. 1) 



Sprawozdanie  przedstawił  prezes  Paweł  Dustor.  Fot. W.  Suchta 

6  marca  odbyło  się  doroczne  zebranie  sprawozdawcze  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej Ustroń  Centrum. Zebranie otworzył  prezes Paweł  Du
stor,  który  przywitał  przybyłych  gości:  starostę powiatu  cieszyńskiego 
Andrzej a  Georga,  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Rudolfa 
Krużołka ,  zastępcę  burmistrza  Ireneusza  Szarca,  kierownika  Biura 
Spraw  Obywatelskich  Starostwa  Powiatowego  Zdzisława  Kaczorow
skiego,  prezesa  Zarządu  Miejskiego  OSP  Tadeusza  Dudę.  sekretarza 
ZM  OSP  Czesława  Gluzę,  delegacje  z  innych  ustrońskich  jednostek 
OSP.  Obrady  prowadził  wiceprezes ZM  OSP Józef  Balcar. 

Sprawozdanie z rocznej działalności  przedstawił  P. Dustor. Strażacy z 
Centrum  brali  udział w 20 zbiórkach,  w tym  11 było praktycznymi  ćwi
czeniami, m.in. gaszenia pożaru  lasu, pożaru tartaku, pożaru DW  „Elek
tron"'. Tradycyjnie uczestniczono  w Dożynkach,  pokazach  strażackich, 
międzygminnych  zawodach.  Trzy  razy  gaszono  pożary  w  Ustroniu,  a 
cztery  razy  wyjeżdżano  na  akcje  poza  naszym  miastem.  Brano  także 
udział w likwidowaniu  miejscowych zagrożeń. W ubiegłym  roku w jed
nostce dokonano przeglądu sprzętu  i ten przestarzały zlikwidowano.  Ku
powano równocześnie niezbędne wyposażenie.  Dobrze wypadł przegląd 
sprzętu silnikowego przeprowadzony przez komendanta miejskiego OSP. 
Wykonano  także  niezbędne  prace  w  strażnicy,  jak  remont  kuchni  czy 
malowanie  szaf.  P  Dustor  zaznaczył,  że  ostatnio  OSP  Centrum  pozy
skała nowego  druha,  którym  został  starosta A.  Georg. 

Sprawozdanie  finansowe przedstawił  Zbigniew  Dustor,  a  sprawoz
danie Komisji Rewizyjnej Stanisław  Fołtyn.  KR wnioskowała o udzie
lenie  absolutorium  Zarządowi  za  1998  rok.  W  głosowaniu  druhowie 
jednogłośnie  udzielili  absolutorium  Zarządowi  jednostki. 

Zarząd  był  na  tyle  miły,  że  przyją ł  mnie  w  poczet  druhów  tej 
jednostki  — dziękował  w swym wystąpieniu A. Georg.  Starosta  stwier
dził  też, że w porównaniu  z  innymi, jednostka jest  dobrze  wyposażona. 
Problemem  pozostają  warunki  lokalowe.  Strażnica jest  stara  i wymaga 
remontu. 

O zamierzeniach  Zarządu Miejskiego mówił T. Duda. Dziękował  dru
hom za pracę. Oczywiście najważniejszą sprawą dla jednostki OSP Cen
trum  jest  remont  strażnicy. 

— Mam  nadzieję,  że  do  tego  remontu  włączy  się  również  powiat 
— zwracał  się do starosty T. Duda. Podkreślił  też. że raz w roku  ustroń
scy  strażacy  wykonują  przynamniej  jedno  duże  zadanie.  W  tym  roku 
powinien  być to  remont  strażnicy  w  centrum. 

W  imieniu  burmistrz a  dziękuję za cały ubiegły  rok  wypełniony 
waszą  pracą — mówił  I. Szarzeć, który poinformował  również, że wła
dze miasta będą  się starały  wspierać działania  strażaków. Zastępca  bur
mistrza stwierdził,  że na zebraniu  strażackim  nie wypada gościowi  „lać 
wody",  więc  ograniczył  się  do  stwierdzenia,  że  niczego  na  wyrost  nie 
można  obiecywać,  ale  też  władze  miasta  zrobią  wszystko  co  możliwe, 
by ruch  strażacki  w Ustroniu  nadal  się rozwijał. 

W wielu  wypowiedziach  oficjalnych  i tych  mniej oficjalnych  wracano 
do konieczności  remontu strażnicy. Wszyscy zgodnie twierdzili, że remont 
jest bezwzględnie konieczny. T. Duda dodał, że OSP Centrum jest najstar
szą  jednostką  w Ustroniu  i to zobowiązuje wszystkich  do  pomocy. 

Na zakończenie  P. Dustor przedstawił  plan działania  jednostki  na  ten 
rok. Zamierzenia dotyczą głównie pozyskania nowych członków,  remontu 
strażnicy, zakupu mundurów dla strażaków, a także remontu  ogrodzenia 
wokół strażnicy. Planuje się również prowadzenie szerokiej akcji propa
gandowej.  Wojsław  Suchta 

Ukazał  się drugi  tom  niezwykle  cennej dla historii  naszej  miej
scowości  publikacji  pt. „Wybór  źródeł do dziejów Ustronia".  Jego 
autorem  jest  dr  Krzysztof  Nowak  z  Cieszyna    młody  historyk 
regionalny  o  sporym  dorobku  naukowym.  Wydawnictwo  to  po
święcone  pamięci  Józefa  Pilcha,  obejmuje materiał  źródłowy  od 
1771  r.  do  końca  II   wojny  światowej.  Zaprezentowano  w  nim 
173  dokumenty,  zamieszczone  na  158  stronach,  z  tego  jedynie 
kilk a  w  języku  niemieckim,  co  wydatnie  świadczy  o  polskości 
dawnych  mieszkańców  Ustronia,  skoro już  w  1870  r. pisano  pro
tokoły  z  posiedzeń  Wydziału  Gminnego  w języku  polskim  i  nie
mieckim.  Wykorzystano  nie tylko zachowane  archiwalia,  ale  rów
nież  artykuły  prasowe,  których  duża  ilość  ukazywała  się  w  Cie
szynie  i  okolicy.  W  wydawnictwie  tym  zamieszczono  również 
dokumenty  zna jdu jące  się  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
Należy  zaznaczyć,  że  cenna  inicjatywa  zebrania  i  spopularyzo
wania  miejscowych  materiałów  historycznych  należy  do  Urzędu 
Miejskiego  w  Ustroniu,  który  w  całości  sf inansował  to  ambitne 
przedsięwzięcie.  Wraz  z  trzecim  tomem,  który  obejmuje  historię 
powojenną  i ukaże  się na początku  kwietnia,  to  trzytomowe  dzie
ł o  będzie  zbiorem  najważniejszych,  zachowanych  dokumentów, 
obejmujących dzieje  naszej  miejscowości  od  założenia  osady  do 
czasów  obecnych.  Zachęcam  do  nabycia  drugiego  tomu  „Wybo
ru źródeł  do dziejów  Ustronia",  informując, że mimo  naukowego 
charakteru  publikacji, jest  to książka, która  z pewnością  zaintere
suje  wszystkich  miłośników  przeszłości  Ustronia,  a  ze  względu 
na  to,  że  zawiera  wiele  f ragmentów  artykułów  prasowych  i  pa
miętników,  podana  jest  w  przystępnej  formie.  Jest  to  niewątpli
wie  pożyteczna  i przyjemna  lektura. 

Wszystkim  zainteresowanym  zakupem  wydawnictwa  przekazuję 
informację,  że  jest  ono  do  nabycia  w  Bibliotece  Miejskiej  i  Mu
zeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  w cenie  5 zł.  Lidi a  Szkaradnik 

Kościół  katolicki  w  Ustroniu  Lipowcu.  Graf ika,  piórko. 
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PROWINCJA 
KONTRA EUROPA 
W  czwartek,  11 marca,  odbył  się w hotelu  „Muflon "  odczyt 

doktora  hab.  Joachima  Liszki  pod tytułem  „Główne  instytucje 
Unii  Europejskiej".  Jednak  tematowi,  który  anonsował  tytuł  J. 
Liszka poświęcił  tylko ostatnią  część spotkania, wcześniej  przed
stawił problem  stosunku  Europejczyka do idei  wspólnej  Europy, 
a  także  interesujący  szkic  historyczny  dający  przegląd  różnych 
form  wspólnoty  obywateli  Starego  Kontynentu.  Dla ludzi  żyją
cych na przełomie  XX  i XX I  wieku, w dobie  znoszenia  granic po 
prawie  pięćdziesięcioletnim  podziale na Wschód  i Zachód,  Unia 
Europejska często wydaje się nowym  wynalazkiem.  Tymczasem, 
jak dowodził J. Liszka do jej poprzedników  zaliczyć można  choć
by  Imperium  Rzymskie,  średniowieczną  Europę  chrześcijańską, 
państwo Napoleona  Bonaparte  i wreszcie  tragiczną  wersję  Euro
py według Adolfa Hitlera. Część wykładu  poświęcił  także dr Lisz
ka  samemu  Stowarzyszeniu  Dom  Europejski,  które w bieżącym 
roku  obchodzić  będzie  jubileusz  10   lecia  działalności.  Człon
kowie  Stowarzyszenia  byli  też  wśród  niedużej  liczby  słuchaczy. 
Nie  zrażony  niską  frekwencją  prelegent  wyjaśniał,  że tak samo 
jak  w naszym  kraju, tak w wielu  zachodnich,  już  należących do 
struktur  europejskich,  zrozumienie  idei  wspólnoty,  jest  bardzo 
słabe. 

— Świadomość  europejska  Polaka  niczym  nie różni  się od 
świadomości  Greka,  Hiszpana  Włocha  czy Niemca — mówił 
J. Liszka.—  Przeciętny  obywatel  kraj u  należącego ju ż do  Unii 
Europejskiej ,  na pytanie, co sądzi o tej   wspólnocie,  machnie 
ręką  i powie,  że co tam  Europa,  trzeba  się  zainteresować, co 
ten  nasz  rząd  wyrabi a  i jakiego  burmistrz a  wybraliśmy. To 
co z pewnością  zrobi  wrażenie,  to wspólna  waluta,  czyli pie
niądz,  któr y  będzie  dźwięczał w kieszeni.  Zainteresowanie tą 
kwestią  łączyć się  będzie  też z obawami.  Elit y  polityczne,  biz
nesmeni  myślą  o wspólnej   Europie,  w domach  się o tym nie 
mówi.  Podobnie  jak  u nas  i w tej   kwestii  nie  mamy  jak o na
ród  nic do nadrobienia. 

Początki  Domu  Europejskiego  w Ustroniu  wiążą  się  z  wyda
rzeniem  europejskim, ale o znaczeniu  globalnym. Z 10 na  11 li 
stopada  1989  roku  zburzono  Mur  Berliński, a tym  samym  padła 
symboliczna granica pomiędzy  zachodnią, a środkowo  wschod
nią  Europą.  Tak się złożyło,  że przedstawiciele  Berlina  z  racji 
swoich  kontaktów  z przedstawicielami  Wspólnoty  Europejskiej 
byli  obecni  na seminarium  Międzynarodowej  Federacji  Domów 
Europejskich,  która  odbywała  się w naszym  mieście.  11 listopa
da, w czasie  kolejnego  posiedzenia  plenarnego,  zapadła  decyzja 
o utworzeniu  Stowarzyszenia.  Przez  10 lat ponad  1000 osób  sko
rzystało z ofert  Domów  Europejskich  za granicą  i wyjechało na 
seminaria.  Była  to głównie  młodzież,  ale  nie  tylko,  między  inny
mi wyjeżdżali też przedstawiciele  związków zawodowych.  Dzia
łalność  Stowarzyszenia  to także  organizacja co najmniej  dwóch 
międzynarodowych  seminariów  rocznie. Dr Liszka  tak  wspomi
na  początki: 

— W pierwszym  okresie  działalności,  od 1989  roku  do po
łowy  lat 90.,  byliśmy  obok  Budapesztu  jedynym  Domem Eu

Niektórzy  mówią  Kraków  koło  Ustronia. 

6  Gazeta  Ustrońska 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

ropejskim  w krajac h  postkomunistycznych.  Byliśmy  trakto 
wani  jak rodzynki ,  na zasadzie  wyjątku .  Byłem  przez  dwie 
kadencje członkiem  Zarządu  Międzynarodowej   Federacji  Do
mów  Europejskich,  teraz oddałem  pałeczkę koledze z Wałbrzy 
cha.  Mówiąc  nie całkiem  serio,  pociesza  mnie  fakt ,  że  jego 
status  nie jest ju ż  tak  poważny.  Jest jednym ze 120  członków 
Zarządu,  j a byłem  jednym  z 40.  Obecnie  Polacy  traktowan i 
są  ju ż „normalnie "   i z  jednej   strony  należało  by się z  tego 
cieszyć,  z drugiej   jednak  „normalne "   traktowani e  oznacza 
większa  partycypację  w kosztach  wyjazdów.  Już płacimy za 
przejazdy,  pewnie  niedługo  będziemy  ponosić  koszty  uczest
nictwa.  Efekt  jest  taki , że nasze  oferty  wyjazdów  zagranicz
nych są mniej   atrakcyjne. 

Od  lat Dom Europejski  w  Ustroniu  współpracuje  z  kilkoma 
stałymi  partnerami.  Do nich  zalicza  się również  Centrum  Euro
pejskie w Miśni.  Początki  tych  kontaktów  były  bardzo  interesu
jące. Już w  lipcu  1990 roku trzydzieści  osób z Ustronia, wśród  nich 
między  innymi przedstawiciele  władz miasta Zygmunt  Białas  i An
drzej  Georg  oraz  członkowie  zespołu  góralskiego,  wyjechało do 
Miśni.  Ustroniacy  promowali  region,  Polskęjednocześnie  radząc 
zachodnim  sąsiadom, jeszcze  obywatelom  NRD, jak  organizować 
Dom  Europejski. Żywe  kontakty  utrzymywane są do  dziś. 

Członkowie  ustrońskiego  Stowarzyszenia  mając  dziesięciolet
nie doświadczenie  i łączność z wieloma  ośrodkami  na  Zachodzie 
pragną  także służyć  pomocą  w organizacji  Domów  Europejskich 
na  Wschodzie.  Współpraca  z  konsulatem  Ukrainy  może  przy
nieść konkretne  efekty. 

Większość  Domów  Europejskich  ma swoje siedziby w małych 
miastach.  Powstanie  organizacji  pozarządowej  o  tym  profilu w 
dużym  mieście,  ośrodku  uniwersyteckim  na Zachodzie na nikim 
nie  robi  wrażenia.  Kontakty,  które  utrzymuje z Zachodem  War
szawa,  Kraków,  Gdańsk  są czymś  oczywistym.  Trudniej  przy
chodzi  się z pojęciem  wspólnej  Europy  do ludzi  mieszkających 
na  prowincji.  Z jednej  strony  funkcjonowanie  Domów  Europej
skich w małych  ośrodkach  ma cel  edukacyjny, z drugiej  promuje 
j e  na arenie  międzynarodowej.  J.  Liszka  stwierdził,  że na  taką 
reklamę, jaką  Dom  Europejski zrobił Ustroniowi w pewnych  krę
gach,  brakło by miastu  funduszy. Żałuje jednak,  że fakt jego ist
nienia, jest  tak słabo wykorzystywany  przez kolejne władze.  Pod
czas wykładu  przytoczył  anegdotę,  której bohater  współpracując 
z tutejszym  Domem  Europejskim określał położenie  Krakowa  bio
rąc za punkt  wyjścia  Ustroń. 

Rozmawiałem  ju ż  z przewodniczącym  RM Emilem Fo
brem,  burmistrzem  Janem  Szwarcem  i zobaczymy  co z  tego 
wyniknie .  Poprzednia  władza  nie  była  zainteresowana  wspó
łpracą z naszym Stowarzyszeniem.  Nas nie interesują  podziały 
polityczne,  wyznaniowe,  rodzinne,  często  występujące w ma
łych  społecznościach.  Prowadzimy  swoją  działalność  bez 
względu  na to,  czy  klima t  nam  sprzyja.  Najlepsza  władza to 
taka,  któr a  pozwala  działać  i potraf i  się cieszyć z  aktywności 
na  swoim  terenie. 

Prof.  Liszka  zapewnia,  że jeżeli  zgłosi  się do  Stowarzyszenia 
osoba  znająca jeden  z języków  zachodnich  na poziomie  dobrego 
liceum,  w ciągu  roku  wyjedzie na szkolenie  czy  sympozjum do 
jednego z zaprzyjaźnionych  ośrodków  Europy.  Reszta  zależy iuż 
od  chęci  i indywidualnych  zdolności  nawiązywania  kontaktów. 

Monik a  Niemiec 



SRODOWISKO: PRZYSZŁOSCITERAZNIEJSZOSC 
Ustawodawstwo  ochronne 
Już w  500  roku  p.n.e.  prawo  ustanowione  w  Atenach  wymaga

ło składowania  odpadów  w wyznaczonych  miejscach  poza  mura
mi  miasta.  W  starożytnym  Rzymie  obowiązywało  prawo  zabra
niające wyrzucania śmieci  do rzeki  Tybr.  W XVI I   wiecznej  Szwe
cji  ustanowiono  prawo  zakazujące  „wyrębu  i  palenia"  w  celu 
oczyszczania  gruntów.  Kto  złamał  prawo  skazywany  był na  bani
cję  do  Nowego  Świata.  Pierwsze  obserwacje  dotyczące  niebez
piecznego  wpływu  trucizn  na  zdrowie  (związane  z  wykonywa
nym  zawodem)  poczynił  w  1775  r.  londyński  lekarz  Perciva!  Pott 
(zaobserwował  wpływ  sadzy  na raka moszny).  W Newport  (USA) 
w  1639  r.  ustalono  okresy  ochronne  dla  polowań  na  jelenie.  W 
każdym  stanie  USA  przed  końcem  XI X  wieku  ustanowiono  pra
wo  chroniące  zwierzynę  i  ryby. 

Dobrobyt  dzięki  chemii 
W  czasie  i  po  II  wojnie  światowej  rozwój  chemii  umożliwił 

produkcję  nawozów  i środków  ochrony  roślin,  pozwalających  na 
gwałtowny  wzrost  plonów.  Ponadto  nowe  wysokowydajne  od
miany  zbóż  (szczególnie  ryżu  i  pszenicy)  zrewolucjonizowały 
światowe  rolnictwo,  tak,  że  nawet  azjatyckie  kraje  stały  się  sa
mowystarczalne  w produkcji  żywności. 

Ze  wzrostem  światowej  produkcji  zbóż  (w  latach  19501985), 
więcej  niż  dwukrotnie  zwiększyły  się  nakłady  energetyczne  na 
rolnictwo  (tab.  1). 

Tabela  1. Zależność pomiędzy  światową  produkcją  zbóż a nakładem 
energii  dla  rolnictwa w  latach  1950    1985 (wg  Brown  i Postel  1987). 

Rok  Produkcja  zbóż  Wkład  eneigii  Ilość  zboża  na 
(w  min  ton)  (w mld  litrów  ropy)  tonę ropy (kg/litr) 

1950  624  43.88  14,22 
1960  842  86.65  9.72 
1970  1093  154.22  7.09 
1980  1423  255.81  5,56 
1985  1667  302,55  5,51 

Całkowity 
2,67  razy wzrost  2,67  razy  6,89  razy  2,59  razy 

Z  ekspansją  ekonomiczną  poprawił  się  także  stan  zdrowotny 
populacji  ludzkiej  (np.  zwalczenie  malarii  dzięki  pestycydom). 
Przyszły  wzrost  produkcj i,  np.  pszenicy,  możl iwy  tylko  przez 
zwiększenie  areału  lub  inżynierii  genetycznej. 

Sygnały  ostrzegawcze 
Poświęcenie  środowiska  w  imię  gospodarki  jest  polityką  krót

kowzroczną.  Należy  więc  przywrócić  równowagę  pomiędzy  roz
wojem  gospodarczym,  a ochroną  zasobów  naturalnych.  W  końcu 

Z  inicjatywy  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskie
go  wykonano  tabliczki  z  opisem  ciekawszych  drzew  i  krzewów 
rosnących  w  ustrońskich  parkach.  Podano  na  nich  polską  i  łaciń
ską  nazwę  rośliny,  a  także  informację  o j ej  charakterystycznych 
cechach,  okresie  kwitnienia  i  rodzaju  owoców.  Tabliczki  mają 
jednoli tą  szatę  graf iczną,  na  wszystkich  widnieje  herb  miasta. 
Przymocowane  są  do  solidnych  drewnianych  palików,  ale  istnie
j e  obawa,  czy  nie  staną  się obiektem  zainteresowań  dla  bezmyśl
nych  wandali.  Fot.  M.  Niemiec 

Fot.W.  Suchta 

lat 70. amerykańska administracja prezydenta Cartera poleciła  opra
cowanie  raportu  pt.:  „Global  2000",  na  który  mało  zwracano  uwa
gę. Dalsze  intensyfikowanie upraw prowadzić będzie do erozji gleb, 
pustynnienia  (wyrąb lasów w celu pozyskania gleb uprawnych).  Po
wstawanie  dziury  ozonowej  i efekt cieplarniany  (wzrost  ilości  CG> 
w  atmosferze)  grozi  poważnymi  następstwami  gospodarczymi  i 
zdrowotnymi.  Są  to  następstwa  przeludnienia  naszej  planety  (10 
miliardów  w 2025  r.)  i krótkowzroczności  wielu  decydentów. 

Lasy znikają nie  tylko przez wyrąb  i wypalanie,  ale także  wsku
tek skażenia  powietrza  (np. kwaśne  deszcze),  będące  następstwem 
nadmiernej  eksploatacji  kopalnych  nośników  energii. Z  zanikiem 
lasów  zostaje  zaburzony  światowy  bilans   następuje  ogrze
wanie  powierzchni  Ziemi  i zmiany  w strukturze opadów  oraz  wy
mieranie  niektórych  gatunków  flory  i  fauny  (porównanie  z  di
nozaurami)  spowodowany  działaniem  człowieka.  Przykładowo 
populacja  Ameryki  Północnej  stanowi  ok.  5%  ludności  Ziemi,  a 
konsumuje  3 5%  światowych  zasobów  naturalnych.  Same  USA 
wnoszą  21%  do  zanieczyszczenia  światowej  atmosfery w  postaci 
gazów  wywołujących  efekt  cieplarniany. 

Wzrost  centrów  wielkomiejskich  powoduje  zmiany  hydrolo
giczne.  Produkcja  przemysłowa,  transport  i produkcja energii  po
wodują  skażenie  powietrza  i wody  z wszystkimi  tego  konsekwen
cjami.  Istotny staje się problem  śmieci  domowych,  odpadów  prze
mysłowych  i  toksycznych,  zanieczyszczających  przede  wszyst
kim  wody. 

Zaopatrzenie  w  energię 
Energia  jest  niezbędna  dla  transportu,  napędu  urządzeń  me

chanicznych,  wytwarzania  żywności.  Szacunkowe  rezerwy  (przy 
tempie  produkcj i z  1986  r.) wynoszą  poczynając od  1986  r.   ropa 
naftowa: 40  lat,  gaz  naturalny:  60  lat,  węgiel:  390  lat. 

Energia jądrowa  nie  zanieczyszcza  atmosfery, ale  istnieje  moż
liwość  radioaktywnego  skażenia  środowiska  (reaktory  jądrowe, 
składowanie  odpadów  i katastrofy  jądrowe). 

Wyzwania  dla  społeczeństw 
Wymienia  się  8 najbardziej zasadniczych  zagadnień:  efekt  cie

plarniany,  skażenie  oceanów,  ochrona  naturalnego  życia  przyro
dy  i siedliska  naturalnego,  recykling  (wtórne  wykorzystanie  od
padów),  ochrona  lasów  tropikalnych,  kwaśne  deszcze,  Antarkty
ka,  toksyny. 

Innymi  ważnymi  zagadnieniami  są:  wyczerpywanie  zapasów 
ozonu  stratosferycznego,  smog  fotochemiczny,  ochrona  energii, 
erozja  gleb  i  stale  rosnąca  populacja,  od  której  zależeć  będzie 
sukces  lub  f iasko  próby  oczyszczenia  światowego  środowiska  i 
ochrony  bogactw  naturalnych.  Gustaw  Michn a 

OGŁOSZENI E  O  PRZETARG U 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  5 w  Ustroniu  Lipowcu 

ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie: 

W Y M I A N Y  POKRYCI A  DACH U 
O R A Z  W Y M I A N Y  RYNIE N  NA  BUDYNK U  SZKOŁ Y 

Zainteresowani  zgłoszą  się  po  odbiór 

specyfikacji  istotnych  warunkó w  zamówienia 
w  sekretariacie  szkoły  w  godz.  od  8.00  do  15.00. 

Termin  zgłoszenia  do  przetaku  upływa  18 czerwca  1999  roku. 
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JAK PISAĆ 
KSIĄŻKI 

Rzadką  okazję  spotkania  z 
p i s a r z em  m ie li  u c z n i o w ie 
dwóch  ustrońskich  szkół  pod
stawowych.  Z ósmymi  klasami 
SP3  w  Polanie  i SP2  spotkał 
się Tadeusz  Dytk o  autor  kilk u 
już  książek, w Ustroniu  najbar
dziej  znany  z  książki  o  Janie 
C h o l e w ie  „ N a  s k r z y d ł a ch 
R A F " .  T.  D y t ko  a k t u a l n ie 
mieszka w  Krakowie.  W  Ustro
niu  się  urodził,  tu  uczył  się  w 
szkole podstawowej  i średniej, 
nic  więc  dziwnego,  że  chętnie 
wraca  w  swe  rodzinne  strony. 

W  Polanie  T. Dytko  opowia
dał  głównie  o  swej  pracy  nad 
książką o J. Cholewie.  Spotka
ło  się  to  z  zainteresowaniem 
młodzieży, gdyż to właśnie  dru
żyna  harcerska  z tamtej  szkoły 
chce  przyjąć  imię  bohaterskie
go  pilota  RAF  Jana  Cholewy. 
T. Dytko  to  także  autor  książki 
o  Roberc ie  Korzen iowsk im. 
„ T r ó j k o r o n o w a n y ",  bo  taki 
właśnie  tytuł nosi,  to  opowieść 
o najlepszym polskim  sportow
cu  1998  r.  T.  Dytko  zdradził 
młodzieży  parę  szczegółów  z 
pracy nad  książką, mówił  o  za
letach  i wadach  mistrza,  o jego 
n ieprzec ię tnej  in te l igencji  i 
harcie  ducha. 

Nieco  inny  charakter  miało 
spotkanie  w  SP2.  Tu  zebrały 
się  wszystkie  ósme  klasy,  a  T. 
Dytko sporo  miejsca  poświęcił 
swemu  warsztatowi  pisarskie
mu.  Mówi ł  o  tym  co  każdego 
przeciętnego  czytelnika  może 
zainteresować   o  pieniądzach, 
których  p isarstwo  wcale  nie 
p rzynosi  w ie le,  o  tematach 
książek, których  dobieranie  nie 
jest  rzeczą  prostą, o  gromadze
niu  mater ia łów,  co  wymaga 

cierpl iwości  i  systematyczno
ści.  Wiele  było  oczywiście  o 
wyśmien i tym  chodz iarzu  R. 
Korzeniowskim.  Zostały  nawet 
przeprowadzone  konkursy  wie
dzy  o  mist rzu,  a  nagrodami 
by ły  ks i ążk i.  N i e  z a b r a k ło 
wspomnień  o  pobycie  R.  Ko
rzeniowskiego  w  naszym  mie
śc ie.  A u t or  j a ko  r o d o w i ty 
ustroń  iak  zaznaczył  w  swej 
książce  to  wydarzenie,  mimo 
zdziwienia  R.  Korzeniowskie
go.  Jest  też  zdjęcie ze  stadionu 
Kuźni,  gdzie  R.  Korzeniowski 
spotkał  się  z  młodzieżą. 

Te dwa  spotkania  odbyły  się 
z  in ic jatywy  Gazety  Ustroń
skiej.  Po  prostu  wykorzystal i
śmy  z n a j o m o ść  z  p isarzem. 
Może  więc  jeszcze  warto  do
dać,  że  T.  Dytko  za  swe  spo
tkania  nie wziął ani  grosza  ho
norar ium,  co  w ięce j,  l icząc 
czas  który  poświęcił  młodzie
ży,  przejazd  z  Krakowa,  a  do
datkowo  rozdane  książki,  tro
chę  w  takie  spotkania  musiał 
zainwestować.  Jak  sam  twier
dz i,  spo tkan ia  z  m łodz ieżą 
traktuje jako  swój  obowiązek, 
szczególnie  z młodzieżą  Ustro
nia,  gdzie  ma  okazję  spotkać 
się z dziećmi  swych  znajomych 
z  dziecinnych  lat.  (ws) 

Podczas spotkania autor podpisywał swoje książki.  Fot. W.  Suchta 
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Pawilon,  w  którym  odbywały  się  targi.  Fot.  G.  Winiarska 

TURYSTYCZNY BERLIN 
Od  6    10 marca  miasto  Uzdrowisko  Ustroń  było  uczestnikiem 

największych  światowych  targów  turystycznych  ITB  w  Berlinie. 
Ogółem  w  targach  brało  udział  7.434  wystawców  ze  189  krajów 
Europy,  Azj i ,  Afryki ,  Ameryki  i Australii.  Powierzchnia  wysta
wiennicza  terenów  targowych  to  160.000  m2,  z  czego  1.246  nr 
zajmowała  Polska.  W  hali  narodowej  Polski  było  40  stoisk  i  112 
wystawców.  Oferty  turystyczne  miasta  Ustronia  prezentowane 
były  na  stoisku  województwa  śląskiego  oraz  na  stoisku  Urzędu 
Kultury  Fizycznej  i  Turystyki  pod  nazwą  „Turystyka  aktywna, 
konferencje  i zjazdy,  turystyka  transgraniczna".  Targi  odwiedzi
ł o  6.136  akredytowanych  dziennikarzy  z  87  krajów.  W  pierw
szym  dniu  targów  odbyło  się  uroczyste  otwarcie.  Wszystkich 
wystawców  zgromadzonych  w  sali  kongresowej  na  ok.  6.000 
miejsc powitał  burmistrz miasta  Berlina Eberhard  Diepgen.  Prze
mówienia  na  temat  gospodarki  turystycznej  i jej  znaczenia  mimo 
różnic  walutowych  w  świecie  i  konf l iktów  międzynarodowych 
wygłosi li  Francesco  Frangiall i   generalny  sekretarz  Światowej 
Organizacji  Turystycznej  (World  Tourism  Organization)  i  Fede
ric o  Mayor    dyrektor  generalny  UNESCO.  Niemiecki  minister 
ds.  ekonomiki  i technologii  dr  Werner   Mulle r   dokonał  uroczy
stego  otwarcia  targów,  podczas  którego  odbył  się  także  występ 
niemieckich  orkiestr  dętych  w  700osobowym  składzie.  Szcze
gólną  rolę odegrała  podczas  ceremonii  Polska,  będąc  organizato
rem  bankietu  dla wszystkich  wystawców,  na którym  prezentowa
no  polską  kuchnię.  Podczas  bankietu  wystąpil i:  Zbigniew  Wo
decki,  grupa  Just5  i Alex  Band.  Obecny  na  targach  był  wicepre
zes  UKFiT  w Warszawie Gwidon  Wójcik .  Międzynarodowe  Tar
gi Turystyczne  przebiegały  w optymistycznym  nastroju na  dalszy 
rozwój  turystyki  i przyjazd do naszego  kraju gości  zagranicznych. 
Odwiedzający  nasze  stoisko  goście  najczęściej  pytali  o  oferty 
wypoczynkowe  w  obiektach  o  wysokim  standardzie  oraz  możli
wość korzystania  z zabiegów  leczniczych. Oprócz  Ustronia z  ziemi 
cieszyńskiej  udział  wzięły  miasto  Cieszyn  i  Wisła  oraz  gmina 
Brenna.  W  2000  roku  targi  w  Berlinie  odbywać  się będą  od  11  do 
15  marca.  Grażyna  Winiarsk a 

Poszczególne  regiony w różny sposób  reklamowały  swoje atrakcje. 
Fot.  G.  Winiarska 



USTALENIA  KUMISJ I 
Tematyka  inauguracyjnego posiedzenia  nowo  powołanej  Komi

sji ds. rozwoju turystyki w naszym mieście, jakie odbyło się w dniu 
11 bm. koncentrowała  się wokół zagadnień czystości  i estetyki  mia
sta oraz koordynacji  działań  promocyjnych  miasta  i uzdrowiska. 

Zgodnie  stwierdzono,  że czystość  jest  podstawowym  warun
kiem  powodzenia  i nie ma  większego  sensu  inwestowanie w ko
lejne  urządzenia  infrastruktury  turystycznej,  jeśli  miasto  nasze 
będzie  brudne  i  zaniedbane.  Dla przybywających  do  naszego 
miasta    uzdrowiska  po raz pierwszy  gości  pierwsze  wrażenie 
często zostaje utrwalone w świadomości  i nawet  najbardziej uda
ny pobyt  nie będzie w stanie go przesłonić.  A jakie jest  to  pierw
sze  wrażenie?  My,  stali  mieszkańcy  przyzwyczajeni  do  takiego 
widoku  nie  zawsze  widzimy  to, co widzą  inni. A widzą  oni  cho
ciażby przepełnione, nie wywożone  kubły na śmieci  (bulwary  nad 
Wisłą),  połamane  płoty  (np.  posesja  naprzeciw  Domu  Kultury), 
rozpadające się szopki  i domy,  bałagan  na podwórkach,  niestrzy
żone  i podeptane  zieleńce,  zniszczone  elewacje  budynków,  dzi
kie wysypiska  gruzu  i śmieci  (teren  koło kortów), a także  zapada
jące  się chodniki  i dziury  w jezdni.  Społeczeństwo  nasze,  coraz 
częściej  podróżujące po  świecie,  ma możliwość  porównania  wy
pracowanych  przez  lata,  dopieszczonych  rozwiązań  w tym  za
kresie,  słyszy o metodach  egzekwowania  czystości od mieszkań
ców w  innych  krajach i dziwi  się, dlaczego nie można tego  zasto
sować  u nas.  Uważamy,  że egzekwowanie  utrzymania  czystości 
nie  wymaga  dużych  nakładów.  1 chociaż  często  przywołuje się 
argument,  że nasze  społeczeństwo  jest  w stosunku  do tzw. „za
chodu" jak  gdyby  w tyle, to chyba jesteśmy w stanie podjąć dzia
łania  organizacyjne, by stan  czystości  naszych  obejść  uległ  zna
czącej poprawie.  Można  by w tym celu wykorzystać  służby  miej
skie  np. Straż Miejską, która w skrajnych przypadkach  mogłaby 
karać  za nieprzestrzeganie  czystości,  a częściej  mogła  by zwra
cać  uwagę  i wyznaczać  terminy  usuwania  zaniedbań.  Niektórzy 
ustroniacy  pamiętają akcje „Posesja" organizowane w „niesłusz
nym" systemie. Chyba warto niektóre  rozwiązania z tamtego  okre
su zastosować na nowo. 

Przybywający do naszego miasta widzi w pierwszym  rzędzie  bu
dynki,  ich architekturę, wygląd, elewacje. Centrum  naszego  miasta, 

W  1997 r. w woj.  bielskim  wycięto   jak  podaje  Rocznik  Staty
styczny 474,7  dam3(dekametrów)  drzewa.  Fot.W.Suchta 

JESZCZE O BIELSKI M 
31 grudnia  1998 r. żegnaliśmy  województwo bielskie.  Ostatnio 

ukazał się wydany przez Wojewódzki  Urząd Statystyczny w Biel
skuBiałej  „Rocznik  statystyczny  województwa  bielskiego". 
Warto  więc  przytoczyć  prezentowane  w nim  dane  o  wojewódz
twie,  które  przeszło do historii: 

Długość  granic  województwa   424  km, z Czechami  i Słowa
c j ą  150  km, z woj.  katowickim    160  km, z woj.  krakowskim  
84  km, z woj.  nowosądeckim   30 km  granicy. 

Powierzchnia   3704  km2   1,2%  powierzchni  kraju. 
Ludność   924  tys.  2,4%  ludności  kraju, w tym  kobiety  474,2 

tys., 249 mieszkańców na km2, na 100 mężczyzn  przypadało 105 
kobiet. 

Zatrudnieni e   207,9  tys.  2,3%  zatrudnionych  w kraju. 
Udział w produkcj i  krajowej   kauczuki  syntetyczne  i lateksy 

Fot. W.  Suchta 

niektóre  domy  przy głównej  ulicy nie zachwycają, są stare  i zanie
dbane.  Ale  wrażenie  byłoby  trochę  inne, gdyby  elewacje  tych do
mów  były  odnawiane  i czyste.  Jeśli  nie pomoże  nakaz  administra
cyjny, to może miasto wyasygnuje środki na remont elewacji, a ob
ciążona zostanie hipoteka takiej posesji? (niechlubnym  przykładem 
jest  tu  leżący w samym  centrum  budynek  „Beskidu"). 

Inną  ważną  sprawą,  od której  bezpośrednio  zależy,  czy nasi 
goście  będą  dobrze  wspominać  nasze  miasto,  jest  czystość na
szych  rzek, a ta z kolei wiąże się z systemem  odprowadzania  ście
ków.  Powszechnie  wiadomo,  że ścieki  z większości  posesji od
prowadzane  są do  zbiorników  bezodpływowych.  Chyba  nie  jest 
zbyt  dużym  problemem  nakazanie  odpowiednim  służbom kon
trolowanie  częstotliwości  wywozu  nieczystości.  A gdzie  są od
prowadzane  ścieki  z dzikich  kampingów  przy  ul. Nadrzecznej? 
W  tych  ściekach,  wpływających  do rzeki  Wisły  kąpią  się  nasze 
dzieci  i nasi  goście, a Sanepid  co roku  informuje, że rzeka  Wisła 
w centrum  Ustronia jest  niezdatna  do kąpieli. Jest  propozycja, by 
ogłosić  hasło  „czysta  Wisła" jako  obowiązujące dla  wszystkich, 
od  których  czystość  rzeki  będzie  zależała.  Proponujemy, by  była 
to  część  akcji  promocyjnej  naszego  miasta.  Al e  to będzie  m.in. 
tematem  następnego  posiedzenia  komisji. 

Rudolf  Krużołek 

 99,1 %,  maszyny elektryczne  wirujące  21,8%,  tkaniny  wełnia
ne i wełnopodobne  20,1 %,  samochody  osobowe  17,8%,  skóry 
  15,3%,  odlewy  żeliwne    13,9%,  tworzywa  sztuczne    12,6%, 
piwo   11,3%,  energia  elektryczna   1%. 

Użytk i  roln e    169.279 ha   1% użytków  rolnych  kraju. 
Powierzchnia  lasów    137.500 ha   1,6%  lasów  kraju. 
Lini e  kolejowe   396 km   1,8%  lini i w kraju. 
Drogi   4596  km  2,4%  dróg w kraju. 
Samochody  osobowe  204,8  tys.  2,4%  samochodów  osobo

wych w kraju. 
Samochody  ciężarowe   29,4  tys.  2%  samochodów  ciężaro

wych w kraju. 
Szkoły   podstawowe   423,  licea   46,  zawodowe   264. 
Kultur a   biblioteki   240,  muzea    18, kina  17. 
Ochrona  zdrowia   szpitale    12,  przychodnie    134,  apteki  

181,  lekarze    1890,  pielęgniarki    5122. 
Bezrobocie   mężczyźni   7252,  kobiety   21192. 
Na  terenie  województwa  znajdował się jeden  park  narodowy 

Babiogórski  o powierzchni  2552 ha, 27 rezerwatów o powierzch
ni  1248  ha, w tym  trzy  ścisłe o powierzchni  36 ha. 

Klub y  sportowe    142,  członków    14528. 
Ciekawsze  dane  zawarte  w  roczniku  dotyczące  Ustronia za

mieścimy  w jednym  z najbliższych  numerów  GU.  (ws) 

OPTYK 
N

Ustroń,  ul.  Sanatoryjna 1 
(obok  apteki) 

czynny  od  poniedziałku  do piątku 9°°   1600 

as" ekskluzywne  oprawy  okularowe  renomowanych  fir m 
światowych 
bezpłatny  dobór  szkieł od czwartku  do soboty  900   1200 

^  profesjonalne okulary  ochronne do pracy  przy 
komputerze  oraz  przeciwsłoneczne 
lupy  powiększające  i mikroskopowe  \ l f K l 7 

Gazeta Ustrońska  9 



Ogłoszenia  drobne 
Wideorejestracja  SVHS i VHS. 
Tel.  8544357. 

DYWANOCZYSZCZENIE . 
Tel.  8543839. 

Sprzedam  długą  suknię  komunijną z 
dodatkami.  Tel.  8542622. 

Bramy  i  ogrodzenia  kute.  STEIN 
METAL .  Tel.  0 603376276  lub 
tcl.  grzecznościowy  8541769. 

Ocieplanie 48 zł/m2 z materiałami,  ty n
kowanie,  murowanie  i remonty. 
Tel.  (032)  4226606. 

Malowanie,  kafelkowanie, gładź  szpa
chlowa.  Grzegorz  Tomaszko. 
Tel.  8545402. 

Ścinka  drzew,  wycinka  sadów. 
Tel.  8553719. 

Bramy  przesuwane  i skrzydłowe  (au
tomatyka).  Kompleksowe  wykonywa
nie  ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatko
wych  wraz z podmurówką,  balustrady 
ozdobne,  kraty.  M E T A L  P L O T  
Ogrodzenia. Cieślar Marek,  Ustroń, ul. 
Dominikańska  24a. 
Tel.  8545106,  0601516854. 

USŁUGI  FOTOGRAFICZNE.  Impre
zy  okolicznościowe,  fotografia  kolo
rowa  i czarno  biała,  portret,  fotogra
fia  nietypowa.  Tel.  8547393  po" 16 
lub  0603243216. 

Przyjmę  handlowca  z  samochodem 
dostawczym,  combi. 
Tel.  0604482872. 

Prace budowlane,  instalacyjne,  dekar
skie,  malowanie  dachów.  Pracownika 
przyjmę.  Tel.  8544498. 

Poszukujemy  pani  do  prowadzenia 
domu  w pełnym  wymiarze  godzin. 
Wiek  4050  lat,  niepaląca,  lubiąca 
dzieci.  Tel.  8541325. 

Sprzedam  fiata  126  p,  1993  r.   gru
dzień.  Tel.  8541723,  0604219238. 

ZAKŁA D 
DOSKONALENI A 
ZAWODOWEGO 
w  Katowicac h 

zaprasza na kursy; 
 p r a wo  jazdy  kat.  A, B 
»»obsługa  komputera 

programy  Word,  Exel 
m  sanitarne 

z  c.o. 
»»SEP  (elektryczny) 
»»bhp 
»»przewóz  materiałów 

niebezpiecznych 
i  inne 

ZDZ USTROŃ 
UL. STAWOWA 3 
TEL. 8543300 
FAX  8544505 

GABINE T  LEKARSK I 

MARE K  WANTULO K 

SCHORZENIA : 

dróg  moczowych,  prostaty 

męskich  narządów  płciowych 

wymiana  cewników 

REFUNDACJ A  RECEPT 

Ś R O DA  16u n  I T " 

Ustroń,  ul.  Źródlan a  14 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  8542357. 

Firma  kamieniarska  w  Ustroniu  przy 
ul.  Źródlanej  25  zatrudni  pracowni
ków.  Tel.  8545471. 

PRZYSZŁOSC DZIELNICY 
We wtorek,  7 kwietnia,  o godz.  16.00 odbędzie  się w Urzędzie  Miej

skim (sala nr 23) spotkanie z mieszkańcami  ul. Jelenica w sprawie przy
szłościowego  rozwoju  tej dzielnicy  miasta. 

Urząd  Miejski  w Ustroniu  podaje do wiadomości,  że wszelkie  infor
macje związane z organizacją gimnazjów podane są do publicznej  wia
domości  na tablicy ogłoszeń  Urzędu  (parter). Te same  informacje znaj
dują się także na tablicach  ogłoszeń  wszystkich  szkół  podstawowych. 

.. i ploty.  Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS  CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko   wystawa  i sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

—  Instrumenty  dęte  XX  wieku z kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
— Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  1 7,  od  środy  do  piątku 9 14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skaliekiej" 
ul. 3 Maj a  68,  tel.  8542996 

—  Druki  bibliofilski e z kolekcji  Marii  Skaliekiej. 
Oddział  czynny: we wtorki  9   18. w środy, czwartki  9 14, w piątki, soboty  9  1 3. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tcl.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9  16, w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Stara  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

SPORT 
27.3  13.00 

KIN O  „ZDRÓJ ' 

1925.3 

2631.3 

17.00 
18.45 
18.45 
20.45 

Liga Okręgowa.  Mecz pitki  nożnej. 
Kuźnia  Ustroń   Ceramed  Komorowice. 

ul. Sanatoryjna 7 (baseny),  tel/fax  8541640 
Książe  Egiptu 
Joe  Black 
Ulotna  nadzieja 
Szeregowiec  Rayan 

O G N I E M  I   M I E C Z E M 
26.3  19.00,22.15  30.3  19.00 
27.3  12 .00 ,19 .00 ,22 .15  31.3  19.00 
28.3  19.00  1.4  12.00,  15.30, 
29.3  19.00  19.00,22.15 

Nocne  Kin o  Premier   Filmowych 
253  22.00  Halloween   20  lat później 

Tgeni  P Z U  W A R T A  P O L O N I A  Tinne 
Maria Nowak  E N E R G O A S E K U R A C J A  zaprasza 
wtorek  9001530  oraz codziennie po 1700 

środa (tylko nieparzyste dni  mca)  9001500  w  sob.  9001300 

piątek  8001300  ul.  Dominikańska  26 
Filia  LO,  Rynek,  tel.  8543378  tel.  8543204 

Do  27  marca  apteka  „Manhatan "   na  os.  Manhatan. 
Od  27  marca  do 2  kwietnia  apteka  „E lba "   przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

UBEZPIECZENI A  ˇ ^ N  g S g ^ 
Fundusze Emerytalne  tei.  8543000 

Wiosenne  zaloty...  Fot.  W.  Suchta 
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WYKWINTNE  DANIA 
NA KAŻDĄ  KIESZEŃ 

Rozmowa  ze Zbigniewem  Kiełkowskim , 
właścicielem  Hotelu  „Colonia " 

Architektur a  hotelu  „Colonia "   jest  bardzo  interesująca  i od
mienna  od pozostałych  hoteli  na Jaszowcu.  Czy przeprowa
dzając  remont  starał  się  pan  zachować  ten styl? 
Wykonując generalny  remont  chcieliśmy  zachować  niepowtarzal
ny styl  budynku, jednego z pierwszych  domów  wypoczynkowych 
w  tej  dzielnicy.  Architektura  lat 30.  stworzyła  nam  możliwości 
interesującej aranżacji  wnętrz  i staramy  się to wykorzystać. My
ślę,  że j uż  teraz  całość  wygląda  atrakcyjnie, a gdy  wprowadzimy 
wszystkie  planowane  zmiany, będzie to naprawdę  „architektonicz
na  perełka" na Jaszowcu. 
Czy  podczas  remontu  nie  było  problemów  związanych  z  wie
kiem  budynku. 
Po kupieniu  domu  wypoczynkowego  od huty  „Pokój",  doprowa
dzenie  go do odpowiedniego  stanu  wymagało  dużego  nakładu 
środków.  Na szczęście  budynek jest  bardzo  solidnie  wykonany  i 
nie mieliśmy  kłopotów  z modernizacją  zapewniającą  odpowied
ni  standard  hotelu.  Jako  ciekawostkę  podam, że przyjmowal iśmy 
gości  już  w czasie  prac  remontowych,  które jednak  prowadzone 
były w sposób  tak dyskretny,  że nikomu  nie przeszkadzały. 
Zarzuca  się czasem  właścicielom  obiektów  hotelowych,  że 
mniej   troszczą  się o otoczenie  budynku .  Co pan o tym  sądzi? 
Uważam,  że otoczenie  hotelu jest  integralną  częścią  obiektu  i musi 
być  tak  samo  starannie  zaplanowane  i zrealizowane.  Teren  wokół 
Hotelu  „Colonia"  jest  dość  duży,  a  przez  dekoracyjne  drzewa  i 
krzewy  chcemy  mu  nadać odpowiedni  kształt. W tej chwili  ogrod
nicy  przystępują  do pracy  i  myślę,  że wiosną,  latem  i  jesienią 
goście  będą  mogli  docenić  uroki  naszego  ogrodu. 
Kt o  najczęściej   przyjeżdża  do Hotelu  „Colonia" ? 
Odwiedzają  nas osoby z całej  Polski  i wiele  zza  granicy,  głównie 
Niemcy  polskiego  pochodzenia,  ale  także  obywatele  innych  kra
j ów  Europy  Zachodniej.  Bywają u nas osobistości  ze świata  poli
tyki  i biznesu.  Mieliśmy  na przykład  ękazję  gościć  przedstawi
cieli  polskiego  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Na
turalnych  i Leśnictwa  oraz  panią  wiceminister  ochrony  środowi
ska  Finlandii.  Konferencje, szkolenia  i sympozja organizują u  nas 
znane  firmy. Naszym  atutem jest  połączenie wysokiego  poziomu 

2  usług  z przystępną  ceną.  Standard  naszego  hotelu  spełnia  euro
te  pejskie  kryteria, w każdym  pokoju  jest  łazienka,  telewizor,  tele
p  fon. Jeśli  chodzi  o wyżywienie,  to szczególnie  staramy  się  wyjść 

Stylowy  wystrój  recepcji  Hotelu  „Colonia".  Fot. W. Suchta 

naprzeciw  potrzebom  gości.  Mogą  oni  korzystać  z  restauracji 
wtedy,  kiedy  najbardziej  im to odpowiada,  nie wyznaczamy go
dzin  przeznaczonych  na śniadanie,  czy  kolacje. Osoby  korzysta
jące z usług hotelowych  zamawiają  dania z karty  i nie ma  podzia
łu na dania  restauracyjne  i  hotelowe. 
Czy z Restauracji  „Colonia "   mogą  korzystać  także  mieszkań
cy  Ustronia? 
Oczywiście  i chciałbym  serdecznie  zaprosić  do nas wszystkich, 
którzy  cenią  dobrą  kuchnię.  Stworzyliśmy  miejsce,  gdzie  można 
zjeść wykwintną  kolację w eleganckim  wnętrzu. Oprócz dań,  które 
są oferowane w większości  restauracji,  polecamy  potrawy  szcze
gólnie  atrakcyjne, które są prawdziwą  ucztą  dla podniebienia.  Or
ganizujemy  także  wesela,  bankiety,  przyjęcia z okazji  uroczysto
ści  rodzinnych,  wszystko w przystępnych  cenach,  można  powie
dzieć:  „na  każdą  kieszeń". 
Restauracja  „Colonia "  zaprasza  czytelników  „Gazety  Ustroń
skiej"  do wzięcia  udziału  w konkursi e  kul inarnym . 
Chciel ibyśmy  propagować  smaczne,  oryginalne,  wykwintne da
nia,  takie,  które  cieszą  się  uznaniem  naszych  gości.  W związku z 
tym,  co tydzień  na łamach  „Gazety  Ustrońskiej",  drukować bę
dziemy  autorskie  przepisy.  Czytelnicy  mogą  skorzystać z naszych 
pomysłów,  a jednocześnie  wziąć  udział  w konkursie  z  nagroda
mi. Na zakończenie  tego  cyklu  planujemy  wydanie  mini  książki 
kucharskiej  Restauracji  „Colonia",  a  otrzymają  ją  osoby,  które 
zbiorą  komplet  przepisów.  Zapraszamy  do udziału w konkursie i 
oczywiście  do naszej  Restauracji. 
Dziękuj ę  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

GOŁYMI  RĘKAM I 
— Zaatakował  nagle  przy  przenoszeniu  z samochodu  do  sa

mochodu.  Trzymałem  go za łańcuch  i wtedy  mnie  pogryzł 
opowiada  Zbigniew  Kisiała,  funkcjonar iusz  straży  miejskiej, 
który  w  niedzielę    14 marca    został  pogryziony  przez  psa w 
czasie  próby  przewiezienia  go do schroniska. 

Przypomnijmy, że pies prawdopodobnie  zerwał  się sprzed  budy, 
bo  do skórzanego  paska  na  szyi  miał  przymocowany  łańcuch, 
wałęsał  się na ul. M. Konopnickiej. 

—  Niestety  nie  udało  się go złapać, a szkoda,  bo wtedy  moż
na  by wykonać  badania  i nie musiałbym  otrzymywać  zastrzy
ków.  Nie  zamierzałem  iść z tym do lekarza,  ale  koledzy  pora
dzil i  mi,  żeby  jednak  się zgłosić.  Gdy  znalazłem  się na  pogo
towi u w Cieszynie,  to ju ż  nie  miałem  wyboru ,  lekarze  powie
dzieli,  że muszę  brać  zastrzyki.  Najpier w  przeciw  tężcowi, a 
potem  przeciw  wściekliźnie.  Pełna  seria  to 24,  ale  prawdopo
dobnie  po piątym  przejdę  badania  i być może  wystarczy  6. 
Ostatni  i tak  otrzymam  w połowie  czerwca.  Do  tego  czasu nie 
wolno  mi się wysilać.  Zastrzyk i  wykonuj e  się w jedno  i drugi e 
rami ę  i w okolicy  pępka.  Na szczęście  nie są ju ż tak bolesne 
ja k  kiedyś. 

Łapiąc  bezpańskie  psy, strażnicy  posługują  się najczęściej. .. 
gołymi  rękami,  czasem  używają  służbowego  paska.  Z.  Kisiała 
konstruuje właśnie przyrząd pomocny w takich akcjach, który  pod
patrzył  u pomagającego  ustrońskiej  SM fachowca.  Ma on utrzy
mać  psa w bezpiecznej  odległości.  (mn) 

 Sport  Hotel  "COLONIA" 

Szef  Kuchni  poleca: 
(F a

30 dkg schabu  100 ml  wody 
10 dkg mąki  20 ml  pieprzu 
10 dkg cebuli  50 g cukru 

Schab  rozbić  tak, aby  powstał  cieniutki  płat.  Kapustę  zasmażaną 
ułożyć na środku  mięsa  i zwinąć w półksiężyc.  Smażyć na gorą
cym  oleju 5  7 minut  aż BESKIDEK  będzie  miał  kolor  złocisty. 
Dodać  pieczarki.  Podawać ze smażonymi  ziemniakami  z dodat
kiem  majeranku. ZbieTA] p r z e p i s y ! 

Życzę Smacznego! 

WESELA  BANKIETY  KONFERENCJE 
Sport Hotel Colonia, ul. Wczasowa 9, Ustroń Jaszowiec, tel. 8542111 

Zarząd  Klub u  Sportowego  „Kuźnia "  w Ustroniu 
ogłasza nabór  do szkółki piłkarskie j   dzieci 

urodzonych w 1989 roku i młodszych.  ^ 
Chętni  proszeni  są o zgłoszenie się 

w  stroju  sportowym,  w sali  gimnastycznej 
Technikum  Mechanicznego  ; 

w  Ustroniu  w dniu  27.03.  99 r. o godz.  10.00. 
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Chłopcy  z  SP 2 przegrali jednym  małym  punktem.  Fot.  W.  Suchta 

JEDNY M  PUNKTEM 
Przez  dwa  dni  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2 

walczyli  młodzi  siatkarze  o tytuł  naj lepszej drużyny  powiatu  cie
szyńskiego.  W  minisiatkówkę  grały  dziewczęta  i chłopcy  uczęsz
czający  najwyżej  do  szóstej  klasy.  17  marca  grały  dziewczęta. 
Naj lepszą  okazała  się  drużyna  Szkoły  Podstawowej  nr  1 ze  Sko
czowa.  Reprezentujące Ustroń  dziewczęta  z  SP2  zajęły  czwarte 
miejsce. Grały  w składzie:  Martyn a  Tomiczek,  Magdalena  Sze
Ia,  Małgorzata  Kozik ,  Dari a  Olszowska,  Iwona  Dyrda,  Mag
dalena  Janota,  Natalia  Kubala ,  Justyna  Trybalska,  Luiz a 
Haratyk ,  Dari a  Niemiec,  Dorota  Milaniuk ,  Paulina  Rąpel,  a 
przygotowywał  j e  Zbigniew  Gruszczyk. 

Następnego  dnia grali  chłopcy.  Bardzo  dobrze,  choć  pechowo, 
zagrała  drużyna  SP2  w  Ustroniu  w  składzie:  Łukasz  Sikora, 
Konra d  Cholewa,  Grzegorz  Chlebek,  Micha ł  Pilch,  Tomasz 
Lasoń,  Mateusz  Malina ,  Paweł  Kral ,  Paweł  Wantulok ,  Sła
womir   Plinta,  Tomasz  Kubicjus ,  Łukasz  Madusiok,  Mateusz 
Darmstaetter.  Drużynę przygotowywał  Sławomir   Krakowczyk . 
Runda eliminacyjna toczyła  się w dwóch  grupach. Zwycięzcy  grup 
grali  o  pierwsze  miejsce,  drużyny  drugie  o  miejsce  trzecie.  Po 
rozgrywkach  grupowych  okazało  się,  że  drużyna  SP1  w  Sko
czowie  i  SP2  w  Ustroniu  mają  tyle  samo  punktów.  Policzono 
stosunek  setów  i ten  też  okazał  się  taki  sam.  W  końcu  pol iczono 
tzw.  „małe  punkty"  i tu  się  okazało,  że  o jeden  mały  punkt  lepsi 
są chłopcy  ze  Skoczowa.  Oni  też wygrali  cały  turniej.  Ustroniacy 
pewnie  zajęli  miejsce  trzecie.  (ws) 

ŻEGNAJ  PUCHARZE 
W  najbliższą  sobotę  27  marca  rozgrywki  rozpoczną  piłkarze 

lig i  okręgowej.  O  godzinie  13,  a  nie jak  wcześniej  planowano  o 
14,  na  stadionie  Kuźni  ustrońscy  piłkarze  zagrają  z  Ceramedem 
Komorowice,  liderem  po  rundzie  jesiennej.  Wcześniej  piłkarze 
Kuźni  rozegrali  dwa  sparingi  z drużyną  Wisły.  Grano  również  w 
Pucharze  Polski,  niestety  bez  powodzenia.  Na  bocznym  boisku 
Kuźni  lepsi  okazali  się  piłkarze  Cukrownika  Chybie,  którzy  wy
grywając 2:0  awansowali  do  dalszych  rozgrywek. 

Przed  rozpoczęciem  rundy  wiosennej  powiedzieli  nam:  prezes 
K S  Kuźnia  Ustroń  Zbigniew  Hołubowicz:  —  Nie  ukrywam,  że 
jak  w  latach  ubiegłych,  wiosną  sytuacja  f inansowa jest  dość  cięż
ka. Liczymy jednak  na naszych  dotychczasowych  sponsorów.  Za
mierzamy  też  rozpocząć  działalność  gospodarczą.  Nie  ukrywam, 
że  obawiamy  się  pierwszego  meczu,  ale  chyba  powalczymy.  Na 
razie  z  Ceramedem  mamy  dodatnie  konto.  Zespół  jest  zmobil i
zowany,  a dawno  nie obserwowaliśmy  takiego  zaangażowania  na 
treningach.  Obecnie  do pierwszej  drużyny  wprowadzil iśmy  czte
rech juniorów  i na pewno  w przyszłości  będą  to cenni  dla  zespołu 
zawodnicy. 

Kierownik  drużyny  Zdzisław  Żebrowski:  — Na  razie  zgrywa 
się  atak  i  tu  są  największe  problemy.  Pierwszy  mecz  na  pewno 
będziemy  chcieli  wygrać.  Większych  problemów  w drużynie  nie 
ma.  Te,  które  się  pojawiają  staramy  się  rozwiązywać  na  bieżąco. 
Generalnie,  mimo  trudności  finansowych, zawodnicy  mają  wszyst
ko co jest  konieczne  do wystartowania w  rozgrywkach  i do  uczest
niczenia  w  treningach.  (ws) 

Kibice  liczą  na  ciekawe  mecze  i bramki.  Fot.  W.  Suchta 

POZIOMO :  1) organizacja  ratowników  górskich,  4)  morski 
w Szczecinie, 6) legenda grecka, 8) statek Noego, 9) krople na 
trawie,  10)  powrót  choroby,  11)  rozkaz  dla  psa,  12)  rzadkie 
imię  kobiece,  13) kraina w Grecji,  14) pociecha  dziadka,  15) 
roślina o pięknych  kwiatach.  16) zielony owoc egzotyczny,  17) 
ptak  australijski,  18) żaglowiec  holenderski,  19) pitka  za  bo
iskiem, 20) przerwa w  nauce. 
PIONOWO :  1) szatnia artystów. 2) do barszczu, 3) grupa ak
torów, 4) opieka  nad  imprezą, 5) droga kupiecka, 6) wyspa  na 
Małych  Antylach,  7)  ciecz  łatwopalna,  11) chroniona  roślina 
górska,  13) pieśń  kozacka  (wspak),  17) niemiecki  zachód. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowiedzi  mija 
5  kwietnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z nr  9 
ODWIL Ż 

Nagrodę 30 zł otrzymuje a   z Ustronia, 
ul. Nadrzeczna  33. Zapraszamy  do  redakcji. 
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