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VII SESJA RADY MIEJSKIEJ

USPOKOIĆ TEMAT
W czwartek, 25 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej.
Obrady prowadził jej przewodniczący Emil Fober.
Przyjęto protokół z poprzedniej sesji przedstawiony przez
Rudolfa Krużołka.
LECZNICTWO UZDROWISKOWE
Punkt 4 porządku obrad brzmiał: „Funkcjonowanie lecznictwa
uzdrowiskowego w nowych warunkach społeczno  gospodar
czych kraju". O przedstawienie tego zagadnienia poproszono
Karola Grzybowskiego  Naczelnego Lekarza Uzdrowiskowe
go, który na początku podkreślił wysoki standard zaplecza lecz
niczo  uzdrowiskowego, przy dużo gorszym warunków nocle
gowych. Powiedział też, że na dzień dzisiejszy w lecznictwie
uzdrowiskowym w Ustroniu zatrudnionych jest ponad 1000 osób.
W Ustroniu na niecałe 16 000 mieszkańców, liczba leka
rzy dochodzi do setki, pielęgniarek jest kilkaset, kilkudziesię
ciu fizjoterapeutów i do tego dochodzi jeszcze wiele osób sta
nowiących dodatkowy personel.
Dalej K. Grzybowski przedstawił różnice w funkcjonowaniu
lecznictwa uzdrowiskowego przed wprowadzeniem reformy służ
by zdrowia, który opierał się na systemie nakazowo rozdzielczym,
a obecną sytuacją, kiedy to sanatoria same muszą zabiegać o pod
pisanie kontraktów z Kasami Chorych i innymi instytucjami.
Znajdujemy się obecnie w sytuacji kryzysowej, aczkol
wiek nie jest to kryzys dogłębny i ostateczny. Jest pewne za
łamanie koniunktury spowodowane zmianą formy organiza
cyjnej i sposobu finansowania — mówił K. Grzybowski.
Przez działające w dzielnicy uzdrowiskowej ośrodki sanato
ryjne przewija się rocznie 22  24 tys. kuracjuszy. Dodatkowo
wiele osób mieszkających w hotelach i innych obiektach tury
stycznych korzysta z zabiegów w systemie ambulatoryjnym. K.
Grzybowski zwrócił się do władz miasta z prośbą o umożliwie
nie rozwoju drobnych punktów handlowo  usługowych, oferują
cych kuracjuszom produkty i usługi potrzebne człowiekowi na
co dzień, a co za tym idzie przyczynienie się do wzrostu zatrud
nienia w strefie uzdrowiskowej. Pomoc może się też przejawiać
w zwróceniu większej uwagi na estetykę miasta i rozwój infra
struktury. Pełną„Informację o aktualnym stanie lecznictwa uzdro
wiskowego" drukujemy na str. 2.
O pytania na temat wysłuchanej informacji poproszono rad
nych. Bronisław Brandys chciał się dowiedzieć, w jakim stop
niu osoby przebywające w innych sanatoriach korzystają z zabie
gów w Domu Zdrojowym. K. Grzybowski odpowiadał, że sana
toria mają swoje węzły zabiegowe, co jest konieczne, gdyż kura
cjuszom zależy na tym, by mogli prosto z pokoju udać się na
zabiegi. Do Domu Zdrojowego kierowani są jedynie na kąpiele
borowinowe, zawijania borowinowe, kąpiele solankowe, korzy

Wiosenny spacer.

Fot. W. Suchta

Wiele kontrowersji budzi ostatnio kwestia wzywania pogoto
wia ratunkowego. W telewizji podawane są bulwersujące infor
macje o tym, że z obawy przed koniecznością zapłacenia za wi
zytę, nie wezwano karetki do ciężko chorego itp. W broszurze
wydanej przez Centrum Informacyjne Rządu sprawa wezwania
karetki przedstawiona jest bardzo lakonicznie. Czytamy tam:
„Kasa Chorych w całości zapłaci za wszystkie świadczenia, któ
re służą zapobieganiu chorobom i przywracaniu zdrowia. Należą
do nich: (...) pomoc doraźna w przypadkach zagrożenia życia,
czyli na przykład uzasadnione i tym samym opłacane przez Kasę,
jest wezwanie pogotowia do zawału serca, ale nie do przeziębie
nia (...)". Na pogotowiu w Wiśle poinformowano nas, że nie od
mawia się osobom proszącym o przyjazd karetki, ale później mogą
wystąpić pewne kłopoty. Od 1 kwietnia zasady funkcjonowania
Pogotowia znów trochę się zmieniły. Obszerny dotyczący tego
tematu zamieścimy w następnym numerze Gazety Ustrońskiej.

NAPAD NA RÓWNICY
W niedzielę 28 marca doszło do brutalnego napadu rabunko
wego na właściciela „Czarciego Kopyta" na Równicy. Gdy po
godz. 22 wracał do domu, czekali tam już na niego zamaskowani
napastnicy. Błyskawicznie go obezwładnili, pobili i skuli kajdan
kami. Łupem bandytów padło około 10.000 zł. Gdy na miejscu
zjawiła się policja sprawcy już zdążyli spokojnie się ulotnić, pies
podjął trop, ale go utracił. Obrabowany i pobity właściciel „Czar
ciego Kopyta" znalazł się w szpitalu. Śledztwo w toku.
(ws)

stają też z b a s e n ó w rehabilitacyjnych. Stanowi to mały procent i

w znacznej mierze ich potrzeby zaspokajane są w ramach obiek
tu, w którym są zakwaterowani. Ilona Winter zapytała, czy w
związku z trudną sytuacją są jakieś zwolnienia w Przedsiębior
stwie „Uzdrowisko Ustroń". Jego dyrektor poinformował, że
zwalniano pracowników tylko na własny wniosek, choć prawdą
jest, że od sierpnia ubiegłego roku nikogo nie zatrudniono.
(cd. na str. 4)

SPOTKANIE Z POSŁEM
W poniedziałek, 12 kwietnia 1999 r. o godz. 17.00
odbędzie się spotkanie z
posłem Antonim Kobieiuszem. Poseł zaprasza na
nie wszystkich mieszkańców Ustronia.

Na mocy ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
z 1966 r. i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
w Ustroniu powołane zostały następujące zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego: Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy wchodzą
cy w skład Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń" S.A.,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Róża" będące obecnie spółką pry
watną, Sanatorium Uzdrowiskowe „Malwa"  spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością, Sanatorium Uzdrowiskowe „Złocień"
prowadzone przez Federację Związku Zawodowego Książki, Pra
sy, Radia i Telewizji, Sanatorium „Elektron" prowadzone przez
Energetykę Beskidzką S.A. w Bielsku  Białej, Sanatorium „Wil
ga" prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Katowicach, Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy i Przy
chodnia Uzdrowiskowa wchodzące w skład Przedsiębiorstwa
Uzdrowiskowego „Ustroń" S.A. Ponadto w dzielnicy leczniczo 
rehabilitacyjnej działają: Śląski Szpital Reumatologiczny oraz
Oddział Zamiejscowy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji
„Repty" w Tarnowskich Górach.
Na mocy przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia i Opie
ki Społecznej na podstawie ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym do dnia 31.12.1998 r. sanatoria uzdrowiskowe
prowadzone przez różnych gestorów zawierały umowy z Mini
sterstwem Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie leczenia pa
cjentów, których koszty były pokrywane z budżetu centralnego
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zaś Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe w całości jako przedsiębiorstwo własne Minister
stwa Zdrowia i Opieki Społecznej było finansowane z tegoż źródła.
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wprowa
dziła szereg modyfikacji co do trybu i sposobu kierowania pa
cjentów na leczenie oraz odpłatności za powyższe usługi. Przede
wszystkim zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, poza wpisem do
miejscowego rejestru zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
muszą posiadać stosowne świadectwa kwalifikujące je do kate
gorii zakładów opieki zdrowotnej po myśli ustawy z 1991 r. i
uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę. Wpis
następuje po spełnieniu określonych warunków techniczno  lo
kalowych, wyposażeniu aparaturowym oraz zapewnieniu odpo
wiedniej ilości kwalifikowanej kadry pracowników medycznych.
W następnym porządku, po przejęciu finansowania lecznictwa
uzdrowiskowego przez Regionalne Kasy Chorych, zawierane są
stosowne umowy określające ilość i rodzaj kontraktowanych
usług. Wszystkie sanatoria zajmujące się lecznictwem uzdrowi
skowym w naszym mieście zostały wpisane do rejestru Wojewo
dy, a tym samym uzyskały uprawnienia.
Śląski Szpital Reumatologiczny i Oddział Zamiejscowy Gór
nośląskiego Centrum Rehabilitacji działają w oparciu o statut sa
modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Różnica w
stosunku do poprzedniego trybu polega na tym, że dotychczas dzia
łające w każdym województwie Komisje Lecznictwa Uzdrowisko
wego zostały zlikwidowane, a całość spraw związanych z kierowa
niem do szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych przejęły odpowied
nie wydziały Regionalnych Kas Chorych. W roku bieżącym zawie
ranie umów z kasami było poprzedzane składaniem ofert oraz pro
wadzeniem rokowań dotyczących zakresu usług i odpłatności.
Przyjęty tryb był bardziej skomplikowany, gdyż wymagał licz
nych kontaktów z Kasami Chorych wielokrotnie powtarzanych.
Nie wszystkie Kasy Chorych zawarły umowy z sanatoriami. Naj
Zespół Szkół Gastronomiczno
 Hotelarskich w Wiśle utrzy
muje szereg ciekawych kontak
tów zagranicznych. Młodzież
miała dotąd okazję poznać
Francję, Szwajcarię, Niemcy,
Czechy i Anglię.
Dom Dziecka w Cieszynie ob
chodził niedawno jubileusz stu
lecia istnienia. Z tej okazji
wmurowano tablicę pamiątko
wą. Placówka daje szansę nor
malnego rozwoju dla blisko 40
dziewcząt i chłopców z całego
Podbeskidzia.
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Od 1989 r. w zaolziańskich
parafiach pracują księża i za
konnicy z Polski. Można ich
spotkać w Trzyńcu, Górnej
Lomnej, Jabłonkowie, Sta
rym Boguminie i Czeskim
Cieszynie.

częściej umowy zawierało od 5 do 6 Regionalnych Kas z po
szczególnymi jednostkami w znacznie mniejszej ilości kontrak
towanych usług w stosunku do roku ubiegłego.
Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy zawarł umowy z 12 Kasa
mi Chorych na ilość świadczeń równą poprzedniemu roku. Od
było się to kosztem warunków cenowych. Poszczególne ośrodki
wobec braku zapełnienia miejsc, czynią usilne starania o zdoby
cie kontraktów z innymi instytucjami, i tak np. Sanatorium „Róża",
Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy, Śląski Szpital Reumatolo
giczny oraz Oddział Zamiejscowy „Repty" posiadają umowy z
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na prowadzenie rehabilita
cji w ramach programu prewencji rentowej. Na ogół wszystkie
sanatoria uzdrowiskowe posiadają umowy z biurami podróży,
które zapewniają wykorzystanie części miejsc. Głównym nato
miast kierunkiem jest pozyskanie kuracjuszy prywatnych. Jest to
przedsięwzięcie bardzo trudne z uwagi na nadmiar podaży usług
w stosunku do możliwości finansowych naszego społeczeństwa.
Pozyskiwaniu kuracjuszy z zagranicy stoją na przeszkodzie,
skromne w stosunku do wymagań warunki, jakie możemy poten
cjalnemu klientowi zaoferować. Jeśli mowa o wymaganiach, nie
ograniczają się one wyłącznie do jakości procedur medycznych
albowiem nie ustępują one standardom europejskim, a niejedno
krotnie je przewyższają
Natomiast istotnym czynnikiem stojącym na przeszkodzie jest
bariera językowa personelu leczącego, niski standard zakwatero
wania oraz niedostateczny ład przestrzenny i nie dość uporządko
wane otoczenie, w którym działają zakłady lecznictwa uzdrowisko
wego. Na podstawie wypowiedzi dyrektorów Regionalnych Kas
Chorych i Ministra Pełnomocnika ds. Ubezpieczeń Społecznych,
pod koniec bieżącego roku Kasy Chorych będą organizowały kon
kursy ofert na leczenie uzdrowiskowe w roku 2000. Możliwość za
warcia kontraktów będzie uzależniona od wyników leczniczych i
standardu usług spełnianych przez sanatoria w bieżącym roku. Na
leży liczyć się z dalszymi ograniczeniami w przyszłym roku i w
związku z tym jedynie te podmioty, które prawidłowo wywiążą się
z kontraktów tegorocznych będą miały szansę w roku następnym.
W roku 1999 Kasy kontraktowały wyłącznie usługi stacjonar
ne, z braku przygotowania odpowiedniego programu dla lecznic
twa ambulatoryjnego. Będący w opracowaniu kolejny projekt no
welizacji ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
ma określić szczegółowe warunki leczenia.
Sumując można stwierdzić, że:
1. Obsada kadrowa lekarska, pielęgniarska i fizjoterapeutycz
na we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, zarówno publicz
nych jak i niepublicznych, nie doznała uszczerbku w sensie ilo
ściowym, a co do kwalifikacji można zauważyć prawidłowy roz
wój zawodowy, gdyż zwiększa się ilość osób pozyskująca wyższe
stopnie specjalizacji.
2. Regres ilości kontraktowanych usług przez Kasy Chorych
większość zakładów usiłuje równoważyć akwizycją pacjentów
prywatnych lub kierowanych przez inne instytucje, przykłado
wo: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organizacje użyteczności
publicznej dofinansowane przez Wojewódzkie Ośrodki Zatrud
nienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Wymagane jest polepszenie otoczenia i poprawa czystości
dzielnicy leczniczo  rehabilitacyjnej.
Naczelny Lekarz Uzdrowiskowy Karol Grzybowski
Nowy budynek szkoły w Cie
szynie  Pastwiskach został
oddany do użytku w 1955 r. a
zatem w 2000 r. będzie okazja
do obchodów jubileuszu 45
lecia. Tradycje szkolnictwa w
tej dzielnicy Cieszyna sięgają
czasów Austryji.
Istebniański artysta  grafik Jan
Wałach wciąż odkrywany jest na
nowo. Co roku organizowane są
wystawy jego prac. Ostatnio
taką ekspozycję przygotowano
w Zabrzu, pokazując kilkadzie

siąt drzeworytów z różnych
okresów twórczości artysty.
W Istebnej na powierzchni 1,2
ha utworzony został tzw. pro
mocyjny kompleks leśny świer
ka. Nasiona tych drzew, nie
zwykle cenione w Europie, tra
fiają do banku genetycznego.
« «
Przy Szkole Podstawowej nr 8
działa Koło Miłośników Sko
czowa, do którego należy kil
kunastu uczniów. Robią gazet
ki i wystawy.
(nik)

W j m l i

fltarfNl
W związku z przedstawionymi przez Śląską Kasę Chorych
wymaganiami, od 1 kwietnia do Przychodni Rejonowej w Ustro
niu, przy ul. Mickiewicza, należy zgłaszać się z książeczkami
„rumowskimi" (Rejestr Usług Medycznych). Osoby, które jesz
cze nie mają książeczki, na najbliższą wizytę w przychodni zgło
szą się z dowodem osobistym i odbiorą dokument. Do niego le
karz ogólny będzie wpisywał wszystkie skierowania do specjali
stów i do szpitala. Nowe wymagania nie zwalniająjednak ewen
tualnych pacjentów z posiadania dokumentu zaświadczającego o
prawie do korzystania z bezpłatnego leczenia. Udając się więc
do lekarza trzeba zabrać książeczkę RUM i legitymację ubezpie
czeniową (z pieczątką, obecnie uaktualnianą co trzy miesiące),
odcinkiem renty, emerytury itp.

Początek wiosny to dla wielu mieszkańców przede wszystkim
okres porządków. Należy do nich również przycinanie wiszących
nad drogami konarów drzew, które mogłyby zagrażać bezpieczeń
stwu. Na ul. Granicznej robiono to sprzętem specjalistycznym,
na kilkadziesiąt minut wstrzymano też ruch samochodowy, a
wszystkiemu z zainteresowaniem przyglądały się dzieci z oko
licznych domów.
Fot. W. Suchta
Nowożeńcy
Danuta Syc, Ustroń i Adam Cieślar, Wisła
Daria Wołyńska, Ustroń i Artur Bubik, Wisła

Wypalanie...

STRAŻ

Fot. W. Suchta

Jak wszystkim wiadomo wypalanie traw jest surowo zakazane.
Nic sobie z tego nie robi miejscowa chuliganeria. Czterech chłop
ców z os. Centrum w sobotę 27 marca podapliło trawę na łące
między ul. Brody a ul. Konopnicką. Wysuszona trawa zaczęła się
palić, szczęśliwie szybko pojawili się mieszkańcy w wiaderkami
i po kilku chwilach pożar ugasili. Chłopców nie udało się ziden
tyfikować, a wszyscy mieli szczery zamiar poinformować o
wszystkim ich rodziców.
Ci, którzy od nas odeszli:
Andrzej Cieślar, lat 42, os. Centrum 8/12
Helena Dołeżałek, lat 84, ul. 3 Maja 5

25.03.99 r.
W nocy po przepiłowaniu kra
ty zabezpieczającej okno i wy
pchnięciu go włamano się do
baru „Plaża". Rabusie skradli
papierosy i alkohol. W wyniku
podjętych czynności ustalono
sprawców włamania i odzyska
no część skradzionego mienia.
25.03.99 r.
O godz. 14.46 w Ustroniu Nie
rodzimiu na skrzyżowaniu ulic
Katowickiej z Zabytkową kie
rująca oplem corsą mieszkan
ka Wisły wymusiła pierwszeń
stwo i doprowadziła do kolizji
z fordem fiestą.
25.03.99 r.
O godz. 14.50 na ul. Wczaso
wej kierujący skodą felicjąstra
cił panowanie nad pojazdem,
zjechał z drogi i wpadł do po
toku Jaszowiec.
25/26.03.99 r.
Z zamkniętego garażu przy domu
wczasowym skradziono audi na
szkodę obywatela Niemiec.
26.03.99 r.
O godz. 11.10 na skrzyżowa
niu ulic Katowickiej z Domi
nikańską kierujący polonezem
mieszkaniec Ustronia wymusił
pierwszeństwo przejazdu i do
prowadził do kolizji z renaul
tem megane.
26.03.99 r.
O godz. 11.30 na skrzyżowa
niu ulicy Katowickiej z A. Bro
dy kierujący oplem kadettem
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24.03.99 r.
Kontrola porządkowa przy ul.
9 Listopada. W jednym przy
padku nakazano uporządkowa
nie terenu wokół sklepu.
25.03.99 r.
Dalsze wiosenne kontrole po
rządkowe na ul. Pięknej i ul.Gra
żyńskiego. Interweniowano na
ul. Choinkowej, gdzie palono
śmieci. Po przyjeździe strażni
ków właściciel posesji zastoso
wał się do polecenia natychmia
stowego ugaszenia ognia.
26.3.99 r.
Stwierdzono za ośrodkiem
„Bartek" wyciek fekaliów ze
studzienki. Okazało się, że jest
to awaria sieci kanalizacyjnej.
Poinformowano natychmiast
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
i wyciek zlikwidowano.

mieszkaniec Ustronia wymusił
pierwszeństwo przejazdu i do
prowadził do kolizji z merce
desem.
26.03.99 r.
W godzinach popołudniuwych
dokonano włamania na teren bu
dowy SP1. Rabusie skradli elek
tronarzędzia na szkodę firmy wy
konującej prace budowlane.
27.03.99 r.
O godz. 9.30 na ul. 3 Maja kieru
jący autobusem mieszkaniec Wi
sły najechał na tył fiata 125 p.
27.03.99 r.
O godz. 17.00 na ul. 3 Maja
kierujący VW transporterem
najechał na tył forda transita.
27.03.99 r.
O godz. 21.00 na skrzyżowa
niu ul. Wiślańskiej z Wczaso
wą kierujący fiatem 126 p
mieszkaniec Daleszyc, znajdu
jąc się w stanie nietrzeźwym
(2,05 prom.) wymusił pierw
szeństwo i doprowadził do ko
lizji z kierowcą dużego fiata.
28.03.99 r.
O godz. 22.30 dokonano napa
du rabunkowego na właściciela
koliby „Pod Czarcim Kopytem".
31.03.99 r.
Około godz. 3.30 trzech zama
skowanych mężczym napadło
na portiera strzegącego terenu
tartaku w Ustroniu. Po skrępo
waniu go dokonali penetracji po
mieszczeń i włamali się do kasy
pancernej. W wyniku podjętych
czynności odzyskano część
skradzionego mienia.
(MP)
27.3.99 r.
Interweniowano na ul. Skalica,
gdzie nocą wyrywano, gięto i
malowano znaki drogowe. Nie
stety nie udało się ustalić
sprawców.
31.03.99 r.
Kontrolowano stan techniczny
znaków drogowych na ul. Wcza
sowej. Stwierdzono też znacz
ne zaśmiecenie Parku Lazarów,
o czym poinformowano Zakład
Usług Komunalnych.
Straż miejska prosi parkują
cych samochody na os. Man
hatan, by w dniach wywozu
śmieci nie blokowali dojaz
du śmieciarkom i pozosta
wiali swe samochody w inych
miejscach. Pomimo oznaczeń
zakazu postoju, strażnicy bar
dzo często muszą tam inter
weniować.
(ws)

zaprasza wszystkich, którym nie obojętny
jest los niepełnosprawnych w naszym
mieście, na zebranie otwarte
do Sali Sesyjnej Urzęd u Miasta,
w e wtorek, 20 kwietnia o godz. 16.00.

Gazeta Ustrońska

3

USPOKOIĆ TEMAT
(cd. ze str. 1)
Na następne pytanie I. Winter, w jaki sposób Uzdrowisko stara
się pozyskać klientów, odpowiedział, że pieniądze na reklamę są
bardzo ograniczone. Od czasu do czasu pojawiają się materiały
promocyjne w Dzienniku Zachodnim, Trybunie Śląskiej, Gaze
cie Wyborczej, udaje się też z rzadka „wcisnąć" darmową rekla
mę do telewizji. Przedsiębiorstwo bierze udział w targach tury
stycznych w kraju i za granicą, przekazuje foldery i ulotki do biur
turystycznych. B. Brandys stwierdził, że mieszkańcy Ustronia są
za mało zorientowani w możliwościach korzystania z zabiegów.
K. Grzybowski wyjaśnił, że w ubiegłym roku wydano 2800 skie
rowań na leczenie ambulatoryjne, z czego 2600 mieszkańcom
naszego regionu. Obecnie liczba ta wynosi „0". Podpisano jedy
nie kontrakt z cieszyńskim Zakładem Opieki Zdrowotnej na za
biegi rehabilitacyjne. R. Krużołek zwrócił uwagę, że konieczna
jest koordynacja reklamy. Wspólna akcja promocyjna obiektów
sanatoryjnych miałaby większy wydźwięk i zmniejszyłaby kosz
ty. Zasugerował, że takim koordynatorem może być Komisja ds.
Turystyki, która dysponowałaby pełną informacją na temat wszyst
kich obiektów. Podkreślił, że najważniejszą sprawąjest poprawa
wizerunku miasta.
Tomasz Dyrda zapytał o zasadność przekształcenia Przedsię
biorstwa Państwowego „Uzdrowisko Ustroń" w spółkę. K. Grzy
bowski odpowiadał, że wymagała tego ustawa o komercjalizacji.
Akcjonariuszem i jedynym udziałowcem w spółce jest Skarb Pań
stwa. Różnice w zarządzaniu wynikające z przekształcenia, to:
większa odpowiedzialność finansowa i prawna dyrekcji, zlikwi
dowanie statusu przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i za
przestanie wyrównywania strat przez ministerstwo, konieczność
samowystarczalności.
Burmistrz Jan Szwarc pytał, czy były czynione starania o pod
pisanie kontraktów na leczenie ambulatoryjne mieszkańców mia
sta. Odpowiedź brzmiała, że tak, ale Kasy Chorych nie mają pie
niędzy i powołując się na solidaryzm zapisany w nowej ustawie o
służbie zdrowia stwierdzają, że mieszkańcy miejscowości uzdro
wiskowych, nie będą mieli przywileju korzystania z zabiegów.
Jeszcze są czynione starania.
Stanisław Malina poprosił o przedstawienie sytuacji w Ślą
skim Szpitalu Reumatologiczno  Rehabilitacyjnym i możliwości
korzystania z niego mieszkańców Ustronia. Dyrektor Szpitala
Mieczysław Błachut powiedział, że podpisano kontrakty z kil
koma regionalnymi Kasami Chorych, jedną branżową oraz z Za
kładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodał, że nic nie stoi na prze
szkodzie, żeby mieszkańcy Ustronia korzystali ze Szpitala, labo
ratorium analitycznego i poradni reumatologicznej tam funkcjo
nującej. Jednak dostanie się do Szpitala jest trudne z powodu
bardzo długiego okresu oczekiwania. W tej chwili zakończono
rejestrację, gdyż zapisy doszły już do marca 2001 roku. Koniecz
na jest weryfikacja zarejestrowanych, dlatego okres oczekiwania
może się zmniejszyć. M. Błachut zadeklarował chęć współpracy z
miastem, która mogłaby polegać na preferencyjnych cenach usług
dla mieszkańców. W zamian zwraca się z prośbą o negocjowanie
cen odprowadzania ścieków oraz przeanalizowania zasadności wy
sokich cen wody, której Szpital zużywa bardzo dużo. Jeśli chodzi o
zatrudnienie, to zwolnienia były sporadyczne, ale w tej chwili nie
może złożyć deklaracji, że wszyscy będą pracować do końca roku
O krótkie wypowiedzi poproszono także obecnych na sesji sze
fów innych sanatoriów. Wynikało z nich, że sanatoria podpisały
kontrakty z kilkoma regionalnymi Kasami Chorych, niektóre rów
nież z branżowymi i ZUSem. Sytuację określili jako trudną, ale
starają się pozyskiwać klientów. Przychylają się do koncepcji
wspólnej promocji. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Ośrodku
Leczniczo  Rehabilitacyjnym „Kos" dla niewidomych, a wynika
to z bardzo trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych w kraju.
Niewidomi lub słabo widzący nie są w stanie pokryć kosztów
pobytu, który nie jest wysoki, bo wynosi 49 zł za nocleg i wyży
wienie. Zwrócono się z ofertami do 398 powiatowych ośrodków
pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Polski oraz od
działów związku niewidomych. Jeśli to środowisko nie pomoże,
to będzie źle. Obecnie ze 165 miejsc wykorzystanych jest 20%.
W „Kosie" pracuje 36 osób, na razie udaje się uniknąć zwolnień.
Na temat sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego zabrał głos rów
nież E. Fober:
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— Co raz trudniej zdobyć pieniądze. Ratujemy się wszyscy
zdobywaniem klienta pełnopłatnego i zagranicznego, które
go wymagania są coraz większe. Decyzję o ewentualnym po
bycie u nas podejmuje na podstawie tego, jakie jest miasto.
Podkreślił także, że obecnie dzielnica leczniczo  uzdrowisko
wa nie jest już pustynią, że zagospodarowano duże tereny.
PRAŻAKÓWKA
Kolejnym tematem sesji była sprawa zagospodarowania po
mieszczeń Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka". Ze strony
Urzędu Miejskiego referowała go Danuta Koenig  naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która wyjaśniła,
że umowa z dotychczasowym dzierżawcą wygasła, a Zarząd Mia
sta nie przychylił się do prośby o jej przedłużenie. Kawiarnia w
wyniku przetargu ma być oddana w długoletnią dzierżawę z za
strzeżeniem charakteru prowadzonej tam działalności. Do wyre
montowania sali widowiskowej, w zamierzeniach wielofunkcyj
nej, przystosowanej zarówno do imprez kulturalnych, jak i sym
pozjów, konieczne będzie pozyskanie sponsorów. Jednak najważ
niejszą kwestią jest obecnie remont dachu i wymiana okien przed
zimą. Na konserwację dachu przeznaczone zostaną pieniądze z
rezerwy budżetowej, na wymianę okien i zabezpieczenie sali wi
dowiskowej nie ma środków w budżecie. Irena Wińczyk  dy
rektor MDK  poruszyła natomiast kwestię uniezależnienia się
od kotłowni Zakładów Kuźniczych. Jest to ważne, ponieważ na
razie nie można odciąć dostępu ciepła do sali widowiskowej, która
nieużytkowana nie może być ogrzewana, tak, żeby jednocześnie
zapewnić normalne funkcjonowanie pomieszczeń użytkowanych
w innej części MDK. Andrzej Siemiński  naczelnik Wydziału
Techniczno  Inwestycyjnego UM  powiedział, że kompleksowa
regeneracja dachu kosztowałaby bardzo dużo i jest to zabieg nie
opłacalny, natomiast wymiana to suma 200 000 zł. W tej chwili
miasto stać jedynie na konserwację za 35 000 zł. Wymiana ko
tłowni to koszt rzędu 100 000 zł, więc na razie można jedynie
usprawnić korzystanie z niej za pomocą odpowiedniego systemu
rozdzielników, co kosztować będzie 15 000 zł.
E. Fober ocenił stan sali widowiskowej jako nienajgorszy. Trze
ba na pewno wymienić instalację elektryczną i posadzkę, która
nadawałaby się i do tańca i do konferencji. Zwrócił też uwagę na
konieczność zastosowania w przyszłości nowoczesnego i oszczęd
nościowego systemu ogrzewania. Poinformował, że odbyły się
j u ż pierwsze r o z m o w y ze sponsorami i jest szansa, że w przy

szłym roku będzie mógł tam zaśpiewać.
Odczytano również pismo zawierające propozycje zagospoda
rowania „Prażakówki" skierowane do Rady przez Towarzystwo
Miłośników Ustronia, Stowarzyszenie Dom Europejski, Funda
cję FUDEU i Studium Europejskie. Pismo drukujemy na str. 9.
Z funkcjonowaniem MDK związana była uchwała mówiąca o
wyrażeniu zgody na dzierżawę kawiarni na okres powyżej 3 lat.
Radni zainteresowani byli w jaki sposób narzucony zostanie typ
prowadzonej działalności, czy wiadomo, kto jest zainteresowany
dzierżawą i czy umowa podpisana zostanie na 10 lat, czy więcej.
Odpowiadano, że kawiarnia ma spełniać funkcję kulturalną, nie
będzie mogła być czynna dłużej niż do godz. 24, a wszystkie
warunki sprecyzowane zostaną w umowie; trudno mówić na ra
zie o zainteresowanych, bo nie ogłoszono jeszcze przetargu; umo
wa podpisana będzie na 10 lat, a gdy miasto będzie zadowolone z
działalności kawiarni, jest możliwość przedłużenia umowy.
Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
PARCELE
Natomiast jednogłośnie podjęto uchwałę o zbyciu parcel w
okolicach dawnego „Meprozetu" w drodze przetargu, które mia
sto nabyło korzystając z prawa pierwokupu.
Trzech radnych wstrzymało się przy głosowaniu nad uchwałą
o bezprzetargowym zbyciu działki przy ul. Kasztanowej na rzecz
Jana Koteli, który był jej dotychczasowym dzierżawcą. Działka
nie kwalifikowała się do zbycia w trybie bezprzetargowym, ale
Zarząd Miasta podjął decyzję o jej podziale, żeby takie kryteria
spełniła. Przez działkę przebiega linia wysokiego napięcia, przez
co teren jest nie atrakcyjny i trudno przypuszczać by znaleźli się
chętni do jej zakupu w razie rozpisania przetargu.
ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Wiele kontrowersji wzbudziła kolejna uchwała o przystąpieniu
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego. Celem tego opracowania byłaby między innymi zmia
na statusu terenów położonych przy ul. Jelenica z rolniczych na
(dok. na sir. 5)

USPOKOIĆ TEMAT
(dok. ze str. 4)
przemysłowo  usługowe. Koszt tego opracowania pokryć ma
wnioskodawca  zainteresowana zmianą zapisu Wytwórnia Natu
ralnych Wód Mineralnych „Ustronianka'1. W tych okolicach pro
wadzi działalność również Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Je
lenica", która już dawno zaprzestała produkcji rolniczej, dlatego
zmiana zakwalifikowania terenów pozwoliłaby na uregulowanie
prawne. Prowadzeniu w tej okolicy produkcji sprzeciwiają się
natomiast mieszkańcy ul. Jelenica. Jacek Kamiński postulował,
żeby głosowanie nad tą uchwałą przesunąć, gdyż 7 kwietnia ma
odbyć się spotkanie mieszkańców w sprawie rozwoju tej dzielni
cy, które mogłoby mieć wpływ na całą sprawę.
— Starajmy się uspokoić temat Jelenicy — mówił E. Fober,
— skrzywdzonych ludzi wynagrodzić, miastu dać, co należy i
funkcjonować zgodnie z przepisami prawa. Chyba nikt dzi
siaj sobie nie wyobraża, że Rada Miejska podejmie decyzję o
likwidacji zakładów „Ustronianki".
J. Szwarc podkreślał, że przy opracowywaniu planu zagospo
darowania, osoba zainteresowana będzie musiała spełnić wszyst
kie wymagania prawne, a także konsultować się ze środowiskiem.
Dodał także, że zakład nie jest uciążliwy dla środowiska.
W imieniu mieszkańców ul. Jelenica na sesji występowała Le
sława Pioskowik, która na początku powiedziała, że nikt, kto nie
mieszka w tamtym rejonie, nie może się wypowiadać na temat
uciążliwości zakładu. Zwróciła uwagę, że może nie sam zakład,
ale transport ciężkimi pojazdami, realnie zagraża mieszkańcom.
Droga, którą jeżdżą te samochody ma 4,5 m szerokości, nie ma
tam chodnika i zimą nie majak się poruszać między tirami. Poza
tym w terenie górzystym bardzo dokuczliwy jest hałas. Cały czas
też podkreślała, że zakład działa nielegalnie, co potwierdza pismo
wojewody, które było odpowiedzią na interwencje mieszkańców.
L. Pioskowik wnioskowała wykonanie badań, które stwierdziły
by, czy zakład jest uciążliwy dla środowiska.
W tej sprawie wypowiedział się radny Andrzej Gluza  pre
zes RSP „Jelenica". Przypomniał, że kilkanaście lat temu zlikwi
dowano tam hodowlę kur i świń, do czego przyczyniły się inter
wencje mieszkańców wyrażane nie tylko słowem, ale również przy
pomocy kamieni. Wtedy uciążliwy był transport i smród. Skład
celny RSP „Jelenica", który tam działa obecnie, to po prostu maga
zyn. Dojeżdża do niego 10 samochodów na miesiąc, wyposażony
jest w kotłownię gazową, posiada kolektory sanitarne.
Na temat uciążliwości wypowiedziała się Marzena Szczotka
podając przykład osób mieszkających przy dwupasmówce. S.
Malina dodał, że prawie 400 osób zatrudnionych w „Ustronian
ce" to również mieszkańcy miasta i wyborcy, którzy po likwida
cji zakładu straciliby pracę.
Sporną kwestię zakładu przy ul. Jelenica starano się rozwiązać
kompromisowo. Właściciel „Ustronianki" przy opracowaniu planu
będzie brał pod uwagę opinie mieszkańców, spotka się z nimi na
zebraniu, a przy pomocy innych zainteresowanych firm: RSP „Je
lenica" i „Global", zbudowany zostanie chodnik za sumę 1 mld
zł. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowe
go planu zagospodarowania.
GIMNAZJA
Następnie podjęto uchwałę o założeniu Gimnazjum nr 1 i Gim
nazjum nr 2 i nadaniu im statutów. D. Koenig wyjaśniała, że sta
tuty zostały opracowane na podstawie wzoru przygotowanego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem ustroń
skich warunków. Statuty zawierają zapisy formalne, nazwy, cele,
organy, organizacje działające w gimnazjach, zadania nauczycie
li, innych pracowników szkoły oraz uczniów.
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany zapisu w podjętej na po
przedniej sesji uchwale o likwidacji Zakładu Usług Komunal
nych i Mieszkaniowych i utworzeniu spółki z ograniczoną odpo
wiedzialnością. Spółka została już zarejestrowana, ale żeby mo
gła rozpocząć normalne funkcjonowanie konieczne jest dopełnie
nie kilku formalności, między innymi nadanie jej numeru RE
GON. Uchwała ma przesunąć rozpoczęcie działalności na 1 maja.
J. Kamiński pytał, czy jest już opracowany regulamin, oszacowa
ne zyski, plan działania. Odpowiadano, że Rada Nadzorcza i Za
rząd pracują nad tym i radni będą poinformowani po zakończe
niu prac. T. Dyrda chciał wiedzieć jaki był tryb powołania Rady i

Zarządu Przedsiębiorstwa i kto ustala pensje. I Szarzeć odpowia
dał, że regulują to przepisy prawa handlowego, w myśl których
powołuje zgromadzenie wspólników, w tym przypadku Zarząd
Miasta. Również ZM ustali płace dla członków RN, a ta z kolei
dla Zarządu. Zarobki będą jawne i zostaną przedstawione rad
nym. Pytano również, co stało się z kwotą 500 000 zł, która w
budżecie została zarezerwowana na ZUKiM. Odpowiadano, że
pieniądze zostały wydane głównie na akcję zimową, inną działal
ność służb miejskich oraz zieleni miejskiej. Jeśli po przeprowa
dzeniu szczegółowego rozliczenia zostanąjakieś pieniądze, o ich
wydaniu zadecyduje Rada. Uchwała została podjęta.
Z przekształceniem ZUKiM związana była też uchwała o zmia
nie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego przez utwo
rzenie Wydziału Mieszkaniowego. I. Szarzeć wyjaśniał, że bę
dzie to najlepsza forma działania jednostki zajmującej się mie
niem komunalnym, która nie weszła w skład nowo powołanej
spółki komunalnej. Pozwoli to na poczynienie pewnych oszczęd
ności, gdyż na przykład finanse i kadry, będą prowadzone w ra
mach istniejących już wydziałów UM. Związane z tym ewentual
ne zmiany w budżecie zostaną uchwalone na jednej z kolejnych
sesji RM. Radnych interesowały zmiany w liczbie zatrudnionych
w związku z przekształceniem ZUKiM. Odpowiadano, że Wy
dział Mieszkaniowy będzie tworzyć 7  8 osób, w tym także za
rządzający targowiskiem miejskim. Część osób przejmie spółka,
2 lub 3 mogą być zwolnione. Przy okazji poruszono również spra
wę zwolnień w UM. J. Szwarc powiedział, że umowę o pracę
wypowiedziano sześciu osobom, z których jedna najprawdopo
dobniej kierować będzie stacją przeładunkową, inne też otrzy
mały propozycje pracy. W tej chwili trudno jeszcze powiedzieć
jaki będzie końcowy bilans.
ZMIANA W BUDŻECIE
Konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie
po stronie dochodów przedstawiła naczelnik Wydziału Finanso
wego Maria Komadowska. Zmiana wynika ze zwiększenia sub
wencji państwowej dla Ustronia o 333 zł.
— Nie wiedzieliśmy, na co przeznaczyć tak dużą kwotę 
mówiła M. Komadowska— więc przekazana została do rezer
wy budżetowej.
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 kwietnia.
Monika Niemiec

Fot. W. Suchta
Żeby na stole wielkanocnym nie zabrakło tradycyjnych potraw
polskich, Fundacja św. Antoniego w Ustroniu przygotowała dla
rodzin wielodzietnych ubogich, paczki żywnościowe. Obdarowa
nych zostało 50 osób.
Po świętach wyjedzie kolejny transport z pomocą humanitarną
dla Polaków zamieszkujących na Białorusi.
Wszystkim Ofiarodawcom wspierająym akcję Fundacji serdecz
nie dziękujemy.

Chcemy Państwa zaprosić na pokaz

SPRZĘTU DO MASAŻU
Możecie się Państwo
wymasować i zmierzyć
sobie ciśnienie krwi

PP Uzdrowisko Ustroń
ul. Sanatoryjna 5
przy Klubie Kuracjuszy

w godz. od 10.00 do 17.30

y
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Uroczyście żegnano prezesa OSP Nierodzim Juliusza Pindóra pod
czas zebrania strażaków, które odbyło się 21 marca w Nierodzimiu. Ofi
cjalne pożegnanie ustępującego prezesa, miało zupełnie inny charakter
niż robocza część zebrania, w której zastanawiano się nad problemami
jednostki. Podkreślano zasługi Juliusza Pindóra na przestrzeni całych
55 lat, w których z jednostką w Nierodzimiu związał się na dobre i złe.
Niestety stan zdrowia nie pozwala obecnie J. Pindórowi w pełni anga
żować się w pracę strażaków z Nierodzimia, czego wymaga funkcja pre
zesa. Dlatego postanowił złożyć rezygnację.
Nie do przecenienia jest wkład J. Pindóra w rozwój OSP w Nierodzi
miu. Mówił o tym przewodniczący Rady Miejskiej Emil Fober podkre
ślając, że odchodzący prezes pozostawia po sobie dzieło, które samo
najlepiej o nim zaświadcza. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, ile taka
działalność pochłania czasu, gdyż właściwie wiedzą o tym tylko ci, któ
rzy podjęli się pracy społecznej. Do podziękowań przyłączyli się: staro
sta Andrzej Georg, zastępca burmistrza Ireneusz Szarzeć, prezes ZM
OSP Tadeusz Duda, delegacje innych jednosek OSP w Ustroniu, a przede
wszystkim strażacy z Nierodzimia. W swym wystąpieniu ustępujący pre
zes przypomniał lata wspólnego działania mówiąc:
Druhowie strażacy,
zaproszeni goście!
Upływający czas, szybko zacho
dzące zmiany, a przede wszystkim
zły stan zdrowia, skłoniły mnie do
złożenia z dniem dzisiejszym re
zygnacji z funkcji prezesa naszej
jednostki.
O b e c n i e pragnę podzielić się
swymi spostrzeżeniami, jakie na
sunęły się mi z perspektywy trzy
dziestu pięciu lat pełnienia przeze
mnie tej funkcji.
Wspomnienia zawsze nacecho
w a n e są p e w n ą d o z ą nostalgii,
wybaczcie więc, jeżeli i takie od
najdziecie w moim wystąpieniu.
Bardzo trudny okres, w którym
przyszło mi kierować Zarządem
wspominam jednak bardzo ciepło,
ponieważ odznaczył się on wielo
ma wspaniałymi o s i ą g n i ę c i a m i .
Dokonania jakich byłem współu
czestnikiem nie byłyby możliwe
bez wielkiego zaangażowania współpracujących ze mną członków Za
rządu jak i pozostałych druhów ochotników.
De straży wstąpiłem w roku 1951, wspomnienia rozpocznę jednak od
26 stycznia 1964 roku, kiedy to ówczesny Zarząd postanowił odmłodzić
szeregi naszej jednostki i powierzył przewodnictwo młodszym straża
kom, rekrutującym się z zespołu amatorskiego działającego przy naszej
OSP. Przewodniczącym Walnego Zebrania Sprawozdawczo  Wybor
czego był wówczas Franciszek Brudny. N o w o powstały Zarząd two
rzyli: Juliusz Pindór  prezes, Antoni Balcarek  naczelnik, Józef Szy
mala  skarbnik, Józef Rymorz  gospodarz, Józef Pindór  członek
Zarządu ds. kulturalno  oświatowych. Władysław Husar został prze
wodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Pierwsze lata działania nowego Zarządu cechuje dynamiczny rozwój
jednostki. Odpowiednie dosprzętowienie, bardzo dobra praca szkole
niowa pod kierownictwem naczelnika Antoniego Balcarka, a następ
nie Stanisława Glogowszeka daje pierwsze znaczące efekty. Jednostka
z a j m u j e w 1968 roku II miejsce w powiatowych zawodach sportowo 
pożarniczych, II miejsce w zawodach rejonowych w siatkówce. Ukoro
nowaniem pracy szkoleniowej było zdobycie I miejsca w powiatowych
zawodach sportowo  pożarniczych 24 września 1972 roku oraz uzyska
nie pucharu przechodniego Komendanta Powiatowego SP.
Wzmiankowany rok 1972 był też rokiem największego naszego zmar
twienia. Z polecenia władz wojewódzkich musieliśmy przystąpić do roz
biórki naszej starej strażnicy. Decyzja ta motywowana była przez woje
wodę katowickiego gen. Jerzego Ziętka budową drogi  dwupasmówki.
Polecenie wydano nie przydzielając żadnego pomieszczenia zastępcze
go. Ówczesny komendant powiatowy kpt. Karol Błanik dał nam dwie
możliwości: ulokowanie naszego sprzętu w strażnicy O S P Ustroń lub
strażnicy O S P Skoczów. Możliwości te j e d n o z n a c z n e były z sugestią
likwidacji naszej jednostki. Poniekąd nauczeni doświadczeniem ościen
nej O S P w Harbutowicach nie przychyliliśmy się do propozycji ówcze
snego komendanta i kontynuowaliśmy naszą działalność. Dzięki uprzej
mości gospodarza Józefa Sajana. trochę wbrew przepisom, cały sprzęt
przechowywaliśmy w j e g o pomieszczeniach gospodarczych.
Z naszej inicjatywy po wielu miesiącach intensywnych starań przyję
to do planu realizacji budowę D o m u Strażaka i przedszkola, gwarantu
j ą c 50%środków finansowych. Ofiarność mieszkańców pozwoliła na
rozpoczęcie budowy równocześnie dwóch obiektów. Oficjalnie Komi
tet Budowy Remizy Strażackiej i Przedszkola powołano 19 grudnia 1973
roku. Pierwszym przewodniczącym Społecznego Komitetu był Franci
szek Brudny, j a pełniłem funkcję zastępcy. Po sześciu latach, w których

zmianie ulegała kilkakrotnie funkcja przewodniczącego, oddaliśmy do
użytku ten obiekt, w którym się aktualnie znajdujemy.
Największy wkład pracy i najwięcej czasu w realizację tego wspania
łego przedsięwzięcia, sfinalizowanego 19 sierpnia 1979 roku. wnieśli:
Wincenty Kędzierski  przewodniczący, moja osoba  jako zastępcy
przewodniczącego. Paweł Cholewa  gospodarz, Stanisław Glogow
szek  sekretarz, Zuzanna Kubica  skarbnik, księgowa oraz druhowie:
Adam Husar, Ludwik i Franciszek Kudłowie, Józef Pindór. Wspo
mnieć należy również szczególne zaangażowanie nieżyjących już: Bo
nifacego Górnioka. Franciszka Brudnego. Władysława Husara. Jana
Nogowczyka oraz Kazimierza Dustora.
15 lipca 1987 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Ośrodka
Rekreacyjnego „Olszynka", którego przewodniczącym został Robert
Śmieja, a następnie Teofil Grendowicz. Wybudowano pawilon handlo
wy, podium taneczny, wybudowano i zadaszono wiatę, ogrodzono te
ren. W pracy na rzecz zagospodarowania „Olszynki" wyróżnili się dru
howie: Władysław i Adam Husarowie. Władysław Zieliński. Karol
Ciemała. Andrzej Śliż. Józef Pinkas. Sylwester Chrapek.
W dowód uznania za pracę na rzecz środowiska społeczeństwo Nie
rodzimia ufundowało naszej jed
nostce sztandar związkowy, które
go uroczyste wręczenie nastąpiło
Tl lipca 1981 roku. Złotym Me
dalem za Zasługi dla Pożarnictwa
o d z n a c z o n o naszą j e d n o s t k ę 3
września 1983 roku. Zaś 16 sierp
nia 1986 roku otrzymaliśmy Od
znakę za Zasługi dla Wojewódz
twa Bielskiego.
W s p o m n i e ć należy również o
drugim naszym sztandarze z wize
runkiem św. Floriana. Został on
zakupiony na wniosek Józefa Ja
worskiego  byłego prezesa naszej
OSP, a następnie długoletniego
kronikarza. O ten sztandar wnio
skowali również nasi d r u h o w i e
emeryci. Sztandar zakupiono z do
browolnych składek członków na
szej jednostki  czynnych, wspie
rających i honorowych. Uroczyste
poświęcenie nastąpiło 8 września
Fot. W. S u c h t a
991 r o k u p r z e z proboszcza para
fii katolickiej ks. Stanisława Gibałkę. Sztandar na stałe znajduje się w
kościele p.w. św. Anny, jako wotum strażaków ochotników obu wyznań.
Wspomnieć należy również, że poczet sztandarowy uczestnicz)' w uro
czystościach zarówno kościelnych jak i państwowych.

POŚWIĘCIŁ SIĘ STRAŻY
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Zaangażowana praca szkoleniowa, prewencyjna, społeczna została do
strzeżona przez ZM O S P Ustroń. Przez 6 kolejnych lat zdobywaliśmy I
miejsce we współzawodnictwie między jednostkami naszego miasta.
Dowodem uznania dla naszych działań przez władze wojewódzkie
było przyznanie naszej jednostce III miejsca w całej skali województwa
bielskiego. Co ważne  współzawodniczyły ze sobą 303 jednostki.
Przez wiele lat zmagaliśmy się z dosprzętowieniem. a w szczególno
ści z dostosowywaniem samochodów dostawczych na samochody bojo
we. Z chwilą objęcia przeze mnie funkcji prezesa dysponowaliśmy sa
mochodem ciężarowym typu „Bedfort", zakupionym w roku 1958 w
Rafinerii Czechowice. W 1970 roku otrzymaliśmy samochód skrzynio
wy STAR 25 z Wojewódzkiej Komendy M O w Katowicach, który na
stępnie przystosowaliśmy dla celów pożarniczych. W roku 1983 otrzy
maliśmy z FSM Tychy samochód STAR 26 G B A M . W lipcu 1993 roku
nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego STAR
244. zakupionego ze środków finansowych Urzędu Miejskiego w Ustro
niu oraz środków własnych. Z myślą o usprawnieniu działalności dru
żyny młodzieżowej w roku 1994 zakupiliśmy samochód N Y S A 522 TO
W O S z Jednostki Wojskowej we Wrocławiu.
Z dniem 29 kwietnia 1995 roku Komendant Główny Państwowej Stra
ży Pożarnej postanowił włączyć naszą jednostkę do krajowego systemu
ratowniczo  gaśniczego.
Kończąc swoje wystąpienie chciałem podziękować wszystkim dru
hom strażakom za współpracę z Zarządami kierowany przeze mnie oraz
członkom Zarządu, a w szczególności pragnę wymienić: Antoniego
Balcarka  długoletniego naczelnika, Karola Wantuloka  wieloletnie
go sekretarza, Stanisława Glogowszeka  byłego naczelnika. Adama
Husara  członka Zarządu, Ludwika Kudłę  skarbnika, druhów: Ka
rola. Józefa i Franciszka Ciemalów, Sylwestra Hrapka, Jana i Cze
sława Sajanów, Jana Rymorza, Józefa Paszka, Józefa Pindóra. Ta
deusza Dudę, Karola Rabina. Franciszka Kudłę.
Dziękuję wszystkim druhom strażakom nie wymienionym przeze mnie
z imienia i nazwiska, z którymi również współpraca układała mi się bar
dzo owocnie.
Moim życzeniem jest. aby przyszłym pokoleniom naszych strażaków
przyświecała idea. iż „człowiek jest tyle wart. ile od siebie daje innym."
Prezes Juliusz Pindór

assa?

W połowie kwietnia przypada setna rocznica urodzin Jana Ja
rockiego (1899 1980)  inżyniera mechanika, specjalisty z dzie
dziny kuźnictwa, długoletniego dyrektora ustrońskiej Kuźni (w
latach 1935  39 i 194559) oraz inicjatora Muzeum Hutnictwa i
Kuźnictwa.
Przybył on do Ustronia w 1931 r. i został w tej austriackiej
wówczas fabryce pierwszym polskim inżynierem i dyrektorem.
Po wojnie jego zasługi dla uruchomienia i unowocześnienia fa
bryki były ogromne. Modernizował fabrykę  budował hale, wpro
wadzał nowe maszyny oraz ekonomiczne technologie.
Po odejściu z zakładu został doradcą do spraw kuźnictwa, a
będąc na emeryturze pracował jako adiunkt w Instytucie Obróbki
Plastycznej  Oddział w Ustroniu. Jako specjalista z dziedziny
kuźnictwa napisał około 40 publikacji naukowych. Był też wspó
łautorem podręcznika szkolnego, racjonalizatorem i autorem kil
ku patentów.
Będąc na emeryturze od lat sześćdziesiątych starał się o zacho
wanie miejscowych zabytków techniki dla przyszłych pokoleń i
o zorganizowanie muzeum.
Ze względu na trudności i brak zrozumienia dla tej sprawy ze
strony dyrekcji Fabryki Samochodów Małolitrażowych, której
podlegała ustrońska Kuźnia, inź. Jarocki przekonywał o celowo
ści utworzenia muzeum techniki w Ustroniu przez wiele lat. Ko
respondował w tej sprawie z autorytetami w dziedzinie techniki i
muzealnictwa.
W 1979 r. inż. Jarocki napisał do prof. Jerzego Bukowskiego:
„Co do mnie, to stuknęło mi już 80 lat, lecz umysłowo i psy
chicznie czują się doskonale jak za najlepszych czasów (...)
Ponieważ nigdy nie byłem urzędnikiem, ale zawsze człowie
kiem aktywnym, więc gdy sprawa muzeum stanęła na pew
nych nogach, mogę się w pełni wyżywać w tej materii. Jak
wspomniałem w poprzednim liście to całe swoje archiwum
przekazałem do muzeum ".
W tym samym roku pisał do prof. Staniaława Lorentwa, ów
czesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie: „ Obec
nie z przyjemnością
donoszę, że po 13 latach starań i walki
przebiłem mur obojętności i moje ostatnie dzieło życia zaczy
na już obecnie, przy poparciu dawnych przeciwników,
for
sownie się organizować. Jest to dla mnie najmilszy
podaru
nek z okazji ukończenia przeze mnie przed kilku dniami osiem
dziesięciu lat życia ".
Nie dożył on uruchomienia muzeum, lecz w uznaniu zasług
inicjatora tej placówki, w 1986 r. nadano jej imię Jana Jarockie

SPOTKANIE POETYCKIE
W miłej atmosferze upły
nęło spotkanie grona emery
towanych
pracowników
oświaty. Dnia 11 marca br. na
zaproszenie Zarządu Sekcji
E m e r y t ó w p r z y j e c h a ł a do
Klubu Nauczyciela przy ZO

ZNP w Ustroniu koleżanka
Teresa Waszut.
Przy filiżance kawy lub her
baty oraz własnych wypiekach
wysłuchaliśmy wierszy emery
towanej długoletniej nauczy
cielki i społecznika Cisownicy.

Jan Jarocki podczas opracowywania zbiorów w mieszkaniu, 1975 r.
go i dla upamiętnienia jego starań na fasadzie Muzeum Hutnic
twa i Kuźnictwa zainstalowano tablicę pamiątkową.
W piętnastą rocznicę śmierci J. Jarockiego Muzeum urządziło
wieczornicę, podczas której wspominali go przyjaciele i współpra
cownicy. Postać patrona popularyzuje się tu nie tylko przy okazji
rocznic, lecz również na co dzień mówiąc o jego zasługach przy
bywającym do Muzeum.
Lidia Szkardnik
Autorka tomiku pt. „Ojcow
ski dom" jest postacią znaną w
naszym regionie. Publikuje
swoje wiersze w prasie, pisze
również artykuły.
Poetka ludowa zaprezento
wała kilka wierszy, które opi
sują piękno naszej beskidzkiej
ziemi. Jest doskonałym obser
watorem przyrody, której pięk
no opisała malowniczo w swo
ich wierszach. Wyrażają one
refleksję nad człowiekiem i
sensem życia.
Mówiąc gwarą o rodzinnym
Koniakowie, o ukochanej mat
ce, udostępniła nam album
pięknych zdjęć, które wzboga
ciły słowa napisane, ujęte w
strofy.
Na łamach Gazety Ustroń
skiej pragniemy podziękować
koleżance Teresie Waszut za
umilanie nam czwartkowych
spotkań.
Teresa Chwastek

Teresa Waszut

W zielonosklon koron drzew
wniebia się błękit.
Szare filary pni
wspieraj a zieleń
Kępki przełączników
prowadzą swoisty dialog
z pogodnym niebem
Ciszę wypełniają
ptasie wyznania
W powietrzu unosi się
przyjemny zapach,
nagrzanych słońcem ziół
Miękkie mchy pieszczą
zmęczone stopy.
Tu piękno natury
odbieram wszystkimi
zmysłami!
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EKOLOGIA CZŁOWIEKA
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DEFINICJA EKOLOGII
Ekologia jest wiedzą o funkcjonowaniu i gospodarce przyrody.
Nauka ta wyjaśnia zależności samoregulujące w systemach żywych.
Procesy samoregulujące zachodzą na wszystkich poziomach orga
nizacji życia, a więc: od molekularnego  przez komórkowy, tkan
kowy, orgalny  po populacyjny, gatunkowy i biocenotyczny, a tak
że dotyczą one całej biosfery. Ekologia jest zatem nauką o funkcjo
nowaniu całej przyrody. W praktyce wyróżnia się: ekologię roślin,
zwierząt i człowieka oraz pomniejsze, np. rolniczą, leśną, medycz
ną, społeczną. Ekologia człowieka jest nauką o interakcjach, jakie
zachodzą między ludźmi a środowiskiem (Wolański). Stosunek eko
logii do innych nauk szczegółowych jest wielostronny.
RYS HISTORYCZNY EKOLOGII CZŁOWIEKA
Początki określonego poglądu miały miejsce na przełomie XVI i
XIX wieku. Pionierem ekologii był J. B. Lamarck (teoria ewolucji 
środowisko jako czynnik ewolucji). E. Haeckel w 1866 roku wpro
wadził termin „ekologia" dla nauki o stosunkach między organi
zmami a światem zewnętrznym. Propagatorami idei ekologicznych
byli też A. Smith, T. Malthus, K. Darwin. Już Hipokrates widział
rolę środowisk w kształtowaniu się ras, zdrowia i obyczajów ludzi
oraz wpływ klimatu i pór roku na zdrowie. Również Ary stoteles w
rozprawie „Meteorologika" zwracał uwagę na zależność człowieka
od klimatu (np. zdolności Greków). Podobnie inni myśliciele od
XVI  XX wieku zwracali uwagę na wpływ klimatu na siłę ducha,
energię i działalność gospodarczą narodów. Lekarze dostrzegali
wpływ pór roku na zdrowie i samopoczucie człowieka.
W latach dwudziestych Chicagowska Szkoła Socjologicznej
Ekologii Człowieka sformułowała 3 zasady: l. istnieje ścisły zwią
zek między ludnością a otaczającym środowiskiem; 2. układ prze
strzenny utworzony przez człowieka ma zasadniczy wpływ na
strukturę grup i relacje międzyludzkie; 3. stosunki międzyludzkie
przebiegają na płaszczyźnie biotycznej i społeczno  kulturowej.
Ekologia ma multidyscyplinarny charakter, a więc biologiczny
(biologiczne przystosowanie się człowieka do zmiennych warun
ków), społeczno  ekonomiczny (regulator gospodarczo  tech
niczny) polityczny (opór społecznych ruchów ekologicznych w
odniesieniu do szkodliwych koncepcji rozwoju przemysłu, ko
munikacji, urbanistyki, turystyki i in.).
PODSTAWOWE ZASADY I PRAWA EKOLOGII CZŁOWIEKA
Organizmy są wyposażone w mechanizmy samoregulujące, za
pewniające im homeostazę wobec zmian środowiska. Gdy za małe

Fot. W. Suchta
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Fot. W. Suchta
zdolności  organizm choruje. Przystosowanie się człowieka na dro
dze biologicznej i kulturowej. Większa wrażliwość na czynniki śro
dowiskowe mężczyzn (w większym stopniu heterozygotyczni).
Adjustacje (dostosowania) są to przemiany zachodzące w orga
niźmie w jednostkach krótszych niż trwanie życia i mają charakter
odwracalny (np. trening, praca fizyczna, dostosowanie się do wa
runków otoczenia). Niektóre, np. powiększenie klatki piersiowej,
może stać się nieodwracalne. Czynniki środowiskowe kształtujące
fenotyp jednostki nie są utrwalane i przenoszone dziedzicznie.
Postęp cywilizacyjny pozwolił na zasiedlenie różnych stref na
obszarze całego globu.
CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO
Na środowisko życia człowieka wpływają różnorodne czynni
ki: 1. biotyczne  flora i fauna (także chorobotwórcze), bioge
ograficzne, rodzaje siedlisk, np. leśne, stepowe, pustynne, gór
skie, nizinne itp.; 2. abiotyczne  cechy klimatu i mikroklimatu
(nasłonecznienie, temperatura, wilgotność powietrza, opady, wy
sokość nad poziomem morza, skład wód, atmosfery itp.), które
mogą być nie zmienione lub niezmienione przez człowieka; 3.
społeczne (miejskie, wiejskie, rodzinne, zawodowe itp.); 4. kul
turowe (wykształcenie, poziom kultury, sportowe i in.).
Człowiek podlega prawom ewolucji biologicznej i kulturowej.
Zachodzące związki pomiędzy człowiekiem a przyrodą są ujmo
wane przez 3 koncepcje: skrajny ekologizm  podporządkowanie
człowieka prawom i prawidłowościom przyrody (poglądy buddyj
skie), człowiek podlega tym samym prawom egzystencji i rozwoju
co inne gatunki biologiczne, istnieje konieczność rezygnacji z tech
nologicznej ingerencji człowieka w przyrodę i kształtowanie przez
niego środowiska; antropocentryzm  dominacja człowieka nad
przyrodą, czyli całkowite podporządkowanie przyrody celom czło
wieka (w totalitarnych systemach społecznych); homeostaza an
tropogeniczna  uniwersalna współczesna doktryna, równowaga
dynamiczna między człowiekiem a przyrodą, przetrwanie człowie
ka zależy od przetrwania innych gatunków  roślin i zwierząt.
W rozwoju historycznym homeostaza człowieka była zakłócona,
przechodziła przez 4 etapy: 1. etap ekologiczny  równowaga mię
dzy populacją ludzką a przyrodą (myślistwo i zbieractwo); 2. etap
stopniowych zmian  społeczności rolnicze i pasterskie, do końca
XVIII wieku, człowiek stosuje monokultury hodowlane i uprawo
we, jest to inny kierunek aniżeli ewolucja biologiczna; 3. nieod
wracalne zmiany w przyrodzie na dużych obszarach ziemi  spo
łeczeństwa przemysłowe, eksploatacja zasobów naturalnych, zmia
na środowisk, Jest to okres od XVIII wieku do połowy XX wieku,
powstaje problematyka ekologiczna; 4. etap totalnej eksploatacji
środowiska  druga połowa XX wieku, zanikają enklawy środowi
ska naturalnego, etap globalnej ingerencji w biosferę.
Od czasów J. Cuviera (1812) Homo sapiens dzielony jest na 3
odmiany. Jest to wynik przystosowania się do różnych warunków
biogeograficznych. Odmiana żółta przystosowana jest do klimatu
zimnego. Duży tułów w stosunku do kończyn utrudnia wymianę
cieplną z otoczeniem, a bogata podściółka tłuszczowa chroni przed
zimnem. Nos pozwala na ogrzewanie wdychanego powietrza. Od
miana biała przystosowana jest do klimatu o małym nasłonecznie
niu. Pigmentacja włosów, skóry, oczu zmniejszająca się ku półno
cy, wąski wydatny nos, silne owłosienie ciała mają związek z klima
tem umiarkowanym. Odmiana czarna: dobra wymiana cieplna,
ochrona przed promieniami ultrafioletowymi (rak skóry), duża ilość
gruczołów potowych ułatwia proces termoregulacji.
Gustaw Michna
Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Ustroniu

Poniżej drukujemy pismo skierowane do władz miasta przez
Fundację FUDEU, Stowarzyszenie Dom Europejski, Towarzy
stwo Miłośników Ustronia, Studium Europejskie, z którym za
poznani zostali radni podczas ostatniej sesji RM.

BĘDZIE K A P E L A ?
Miejski Dom Kultury „Prażakówka" zaprasza zainteresowa
nych muzyków na założycielskie spotkanie zespołu muzycznego
pod nazwą „Kapela Podwórkowa", w dniu 30 kwietnia o godz.
17.00. Warunkiem uczestnictwa w zespole jest umiejętność gry
na instrumencie, własny sprzęt muzyczny (flet, skrzypce, sakso
fon, trąbka, akordeon, kontrabas) oraz znajomość nut.

Hotel
Jaskółka

Motel
Jaskółka

W nawiązaniu do udzielonego poparcia pismem z dnia
29.12.1998 r. w sprawie podjęcia inicjatywy zagospodarowania
„Prażakówki" pragniemy jeszcze raz poinformować, że od kilku
miesięcy zbierane są kwoty drogą sprzedaży cegiełek na Fundusz
„Prażakówki". Wpłynęło już kilkanaście tysięcy złotych, a liczy
my na dalsze wpłaty. Aby zdynamizować tę akcję współpracują
cy ze sobą zespół, reprezentujący nasze organizacje pozarządo
we, opracował ideowy program zagospodarowania obiektu. Pro
ponujemy rozważyć utworzenie Centrum Edukacji Europejskiej
w „Prażakówce", w którym realizowane byłyby różne programy.
W przypadku uzyskania akceptacji władz miejskich można
właściwie od zaraz rozpocząć skromną działalność.
Dla przykładu  niewielkim kosztem, można szybko urucho
mić kawiarnię wiedeńską w nie używanym dziś lokalu, a w nie
dalekiej przyszłości kawiarnię internetową. Tego zadania chętnie
podejmą się nasze organizacje. Byłby to początek jakiejkolwiek
działalności. Jesteśmy przekonani, że kawiarenka naprzeciw pocz
ty cieszyć się będzie wzięciem. Od września uruchomione zosta
nie 2letnie policealne Studium Europejskie, które również mo
gło by rozpocząć działalność w pomieszczeniach „Prażakówki".
Fundacja i Stowarzyszenie Dom Europejski mogą starać się o
finansowanie projektu adaptacyjnego i rozbudowy i taka inicja
tywa ma duże szanse na uzyskanie funduszy w terminie 2 lat.

ZATRUDNI
POKOJOWĄ
Informacja o warunkach
zatrudnienia  osobiście.
Ustroń, ul. Zdrojowa 10

Prawie w każdej gazecie piszemy o wałęsających się po mieście
psach, często uważanych za bardzo agresywne. W środę 24 marca
zdenerwowani i zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali straż miej
ską, że po ul. Leśnej biega rotweiler bez jakiejkolwiek opieki. Wia
domo było jednak, z którego domu jest to zwierzę. Strażnikom po
przybyciu na miejsce udało się zapędzić siejącego postrach psa do
ogrodu posesji swego włascieciela. Pan ten nie uznał za stosowne
udzielić jakichkolwiek wyjaśnień, najprawdopodobniej uważa, że
wszystko jest w porządku. Nikogo jednak nie tłumaczy bezmyśl
ność, ograniczona wyobraźnia, czy też trudności w przyswajaniu
prostych komunikatów. Dlatego sprawa trafi do kolegium.
W parę dni później na ul. Daszyńskiego w okolicach księgarni
bezpański pies skoczył na chłopczyka, ucznia drugiej klasy. Prze
rażone dziecko schroniło się w pobliskich delikatesach. Mimo że
pies dawno odbiegł, chłopiec nadal był tak przerażony, że nie było
mowy o tym, by mógł samodzielnie wyjść na ulicę. Personel poin
formował straż miejską, a ta odwiozła dziecko do domu. (ws)

Psy muszą pozostawać pod opieką właścicieli.

Fot. W. Suchta

Jak będzie wyglądać za kilka lat?
Fot. W. Suchta
Uważamy, że wzorem wielu miejscowości w Europie, Ustroń
mógłby być centrum realizacji programów edukacji europejskiej
dla całego województwa śląskiego. Wskazują na to doświadcze
nia 10 lat działalności Domu Europejskiego. Komitet Integracji
Europejskiej przy rządzie Rzeczypospolitej z pewnością byłby
właściwym adresatem naszych starań. Również niektóre instytu
cje zagraniczne np. Fundacja Współpracy Polsko  Niemieckiej
udzieliłyby tej inicjatywie poparcia.
Załączamy spis możliwych inicjatyw Centrum Edukacji Euro
pejskiej „Prażakówka":
1. Kawiarnia internetowa
2. Dyskoteka z programem europejskim prowadzona przez
fachowców w zakresie kształcenia języków obcych,
konwersacji międzynarodowej i choreografii
3. Czytelnia i archiwum publikacji międzynarodowej i choreografii
4. Sekcja współpracy polsko  austriackiej
5. Sekcja współpracy polsko  francuskiej
6. Sekcja współpracy polsko  angielskiej
7. Sekcja współpracy polsko  niemieckiej
8. Ośrodek współpracy polsko  czeskiej i polsko  słowackiej
9. Centro Italiano  w kooperacji Fiat Polska
10. Klub Biznesmena
11. Ośrodek konferencyjny  sala wielofunkcyjna na 400 miejsc
ze sceną i ekranem
12. Studium policealne edukacji europejskiej
13. Działalność towarzystw i klubów
14. Działalność Domu Europejskiego
15. F U D E U  Fundacja współpracy międzynarodowej
16. Redakcja wydawnictw „Pamiętnika Ustrońskiego" i innych
17. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Młodzieży.
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Ogłoszenia drobne

Brukarstwo, ogrodzenia, kopanie stu
dzien. Tel. 8553774.

Wideorejestracja SVHS i VHS.
Tel. 8544357.
DYWANOCZYSZCZENIE.
Tel. 8543839.
Bramy i ogrodzenia kute. STEIN
METAL. Tel. 0  6 0 3  3 7 6  2 7 6 lub
tel. grzecznościowy 8541769.
Ocieplanie 48 zł/m2 z materiałami, tyn
kowanie, murowanie i remonty.
Tel. (032) 4226606.
Malowanie, kafelkowanie, gładź szpa
chlowa. Grzegorz Tomaszko.
Tel. 8545402.
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 Ł 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.
Kompleksowe wykonywanie łazienek
 woda (plastik, miedź), kanalizacja,
płytki, biały montaż, C.O. Ceny kon
kurencyjne. Tel. 8545337.
03717 Warszawa, Kłopotowskiego
4/44, Kowalski  zamienię kawalerkę
na miejscowość podgórską.
Bezpieczne odchudzanie i utrzymanie
wagi. Tel. 8542817.
Ścinka drzew, wycinka sadów.
Tel. 8553719.

Zatrudnimy osoby do sprzedaży na
stoiskach promocyjnych „REMAKO".
Zgłoszenia  stoisko „Remako", FP
Uzdrowisko Ustroń, ul. Sanatoryjna 5,
tel. 056 651 08 56.
ANTYKI  meble, wyroby ze srebra,
brązu, zegary, porcelana, monety,
książki, widokówki, mapy i inne.
Skup. Komis. TOM AR, Ustroń, ul.
9 Listopada 5, tel. 8544521.
Sprzedaż świerków ozdobnych srebr
nych i turkusowych od 100  120 cm.
Ustroń, tel. 8544029.

... i przedsiębiorcy.

Przyjmę opiekunkę do dziecka 9 
miesięcznego.
Tel. 8541945 po godz. 18.00.

WYSTAWY

Fachowe usługi wodno  kanalizacyj
ne, CO i gazowe. Marcin Oczkowski.
Tel. 8547129.
Przyjmę handlowca z samochodem
dostawczym, combi.
Tel. 0604482872.
OPONY! Kormoran, Dębica, Dunlop,
Firestone, Kleber, Barum, Bridgesto
ne i inne po atrakcyjnych cenach ofe
ruje firma AUTOGUM, Janusz Ku
bala, Ustroń, ul. Lipowczana 12. Tel.
8542813.
Ustroń Centrum  Rynek  wynajmę
100 m2 przyziemia na sklep lub hur
townię. Tel. 8543447.
Udostępnię miejsce na wysyp ziemi w
Goleszowie. Tel. 8527623.
Sprzedam fiata 125 p, 82 r„ Robur,
84 r., ceny dostępne. Tel. 85451
98, teł. kom. 0602 765 880. Ustroń,
ul. Wczasowa 30.

DYŻURY APTEK
Do 10 kwietnia apteka „Myśliwska" w Nierodzimiu.
Od 10 do 17 kwietnia apteka „Pod Najadą" przy ul. 3 Maja.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

Fot. W. Suchta

CO NAS CZEKA
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
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 wiórki 9  17, od środy do piątku 9 14, w soboty 9  1 3 ,
niedziele 10  13.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996
— Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej.
Oddział czynny: we wtorki 9  18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty 9  1 3 .
Galeria Sztuki Współczesnej „Na G o j a c h " B&K Heczkowic
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100, czynna cały czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 8545458.
Muzeum Regionalne „Stara Z a g r o d a "
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108. Czynne: 917.
Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.

SPORT
1011.4

10.00

10.4.

16.00

1618.4
lub
2325.4

9.00

KINO „ZDRÓJ",
8.4
915.4

18.45
21.00
18.45
17.00
19.00

5. W i o s e n n y Turniej Piłki Siatkowej.
S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2.
Liga O k r ę g o w a . M e c z piłki nożnej.
K u ź n i a Ustroń  K o s z a r a w a Żywiec.
Z a w o d y L o t n i o w o  Paralotniowe o Puchar
Burmistrza Miasta Ustronia.
R ó w n i c a lub C z a n t o r i a
(w zależności od kierunku wiatru).
ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640
Kilerów d w ó c h
Kilerów d w ó c h
Kilerów d w ó c h
D ł u g o i szczęśliwie
Blade  wieczny łowca

Nocne Kino Premier Filmowych
8.4
15.4

21.00
21.00

Powódź
Życie jest piękne

UWAGA! Domy wczasowe, hotele itp.  afisze z miesięcznymi
programami imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej
Informacji Turystycznej, Rynek 2, tel. 8542653.
PZU W A R T A P O L O N I A
i inne
agent
Maria Nowak E N E R G O A S E K U R A C J A zaprasza
00
30
wtorek
9 15
oraz codziennie po 1700
00
00
środa (tylko nieparzyste dni mca)
9 15
w sob. 9001300
ul. Dominikańska 26
piątek
8001300
tel. 8543204
Filia LO, Rynek, tel. 8543378
'J

Sprzątają służby komunalne.
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Fot. W. Suchta

UBEZPIECZENIA
Fundusze Emerytalne

Polańska 35
PREVENTER l o b o k szkoły w Polanie]

v y

tel. 8543000

SZESC MEDALI
Sukcesem zakończył się start w Mistrzostwach Polski w Snow
boardzie Katarzyny Wiejachy i Krzysztofa Cimka z Ustronia.
Wzięli w nich udział zawodnicy z dwóch działających w kraju
federacji ISF i FIS, czyli startowali wszyscy najlepsi. Od 2528
marca w Szczyrku rozegrano cztery konkurencje snowboardowe.
Katarzyna i Krzysztof wygrali rywalizację amatorów i na tej pod
stawie zaproszono ich na MP, w których wzięło udział ponad stu
zawodników, w tym cała kadra oraz zawodnicy z zagranicy 
Wielkiej Brytanii, Czech, Austrii. K. Wiejacha udanie startowała
w kategorii juniorek (wiek 1617 lat), K. Cimek wśród juniorów
starszych i seniorów.
W pierwszym dniu w slalomie równoległym K. Wiejacha w
swej kategorii zdobyła brązowy medal, natomiast rewelacyjnie
spisał się K. Cimek zajmując drugie miejsce wśród seniorów,
natomiast w swej kategorii wiekowej był pierwszy. W drugim
dniu w slalomie gigancie K. Wiejacha ponownie była trzecia, zaś
K. Cimek powtórzył wynik dnia poprzedniego zdobywając po
nownie złoty i srebrny medal. W trzecim dniu rywalizowano w
half pipę, po polsku zwanym pół rury, gdzie wiele zależy od sę
dziów oceniających rotację, wysokość skoków, ruch w rynnie.
Tu Katarzyna i Krzysztof znaleźli się na dalszych pozycjach. W
ostatnim dniu mistrzostw odbył się boardercross  zaczyna się
samodzielnymi przejazdami eliminacyjnymi, na podstawie któ
rych ustala się kolejność startową, a następnie snowboardziści
jadą czwórkami, z których dwóch najlepszych kwalifikuje się do
dalszej rywalizacji, aż do wyłonienia najlepszej czwórki rozgry
wającej zjazd finałowy. K. Wiejacha zajęła drugie miejsce wśród
juniorek, K. Cimek w półfinale miał kolizję i na tym zakończył
swój start, ostatecznie sklasyfikowany na ósmym miejscu wśród
seniorów, przy czym ponownie był najlepszym juniorem starszym.
Tak więc plonem startu zawodniczki i zawodnika z Ustronia jest
sześć medali Mistrzostw Polski w Snowboardzie.
— Jestem bardzo zadowolony ze swego startu w Mistrzo
stwach Polski — mówi K. Cimek. — Myślałem o zajęciu miej
sca w pierwszej ósemce, znalazłem się w pierwszej trójce.
Atmosfera na Mistrzostwach była bardzo dobra, warunki też
niezłe, choć ostatniego dnia podczas boardercrossu jeździli
śmy po płatach śniegu. Nasze wyniki zostały przyjęte ze zdzi
wieniem. W gazetach raczej nas nie zauważono, stwierdzano
nawet, że nie są to aż tak dobre wyniki. A przecież wcześniej
nikt nie liczył na nasze medale.
K. Cimek założył w Ustroniu klub snowboarda „UstrońHot".
Obecnie oczekuje jedynie na sądowa rejestrację. Obecnie klub
reprezentują: K. Wiejacha, Beata Nowak, Wacław Godycki, Ja
kub Gawlik i K. Cimek, który jest równocześnie trenerem, posia
da bowiem tytuł instruktora uzyskany we Włoszech. W tym roku
chce uzyskać polskie dokumenty trenerskie. Zapytany o możli
wość zapisania się do klubu, K. Cimek odpowiada, że nie mogą
przyjmować wszystkich chętnych. Sport jest drogi i zawodnicy
muszą ponosić tego koszty. Nie każdego na to stać. Poza tym
trzeba w pełni podporządkować się reżimowi treningowemu.
— Zawodnicy będą wybierani przez nas. Oczywiście każdy
może się starać o przyjęcie — mówi K. Cimek. — Nie chcemy
też przyjmować zawodników zbyt młodych, gdyż snowboard
dla nich może być szkodliwy. Podczas jazdy ciało jest ułożone
asymetrycznie i u dziecka może to spowodować urazy kręgo
słupa. Dlatego najlepiej początkowo uczyć się jazdy na nar
tach, a poważnie o jeździe na desce myśleć około czternaste
go roku życia.
Sama deska to ponad 2000 zł, dalsze 500 zł kosztują wiązania,
około 1200 zł buty.
— Chcę trenować i jak na razie udaje mi się to godzić z
nauką w szkole — mówi K. Wiejacha. — W przyszłości będę
dalej uprawiać sport, ale również myślę o studiach na Aka
demii Wychowania Fizycznego.
Obecnie zawodnicy mają przerwę w treningach, by, jak twier
dzą, nadrobić zaległości w szkole. Jednak już po dwóch tygo
dniach rozpoczynają przygotowania do następnego sezonu. Po
czątkowo ćwiczenia siłowe, później na batucie i jazda za moto
rówką na bocznej desce. W dalszym etapie przygotowań koniecz
ny jest kontakt ze śniegiem. W listopadzie zaczyna się Puchar
Polski, w którym zamierzają wystartować.
Zawodnicy klubu zadeklarowali, że są zdecydowani na
pełny trening i maksymalne zaangażowanie w treningach —

29 marca na sesji Rady Powiatu dyplomami honorowano naj
lepszych sportowców powiatu cieszyńskiego w sezonie zimowym
1998/99. Na zdjęciu K. Wiejacha i K. Cimek otrzymują dyplomy
od starosty Andrzeja Georga. Więcej o wyróżnionych sportow
cach z Ustronia w następnym numerze GU.
Fot. W. Suchta
twierdzi K. Cimek. — W przyszłym sezonie chcemy rozwalić
kadrę. Po prostu chcę pokazać, że kadra to nie najlepsi w
kraju, ale za to z najlepszymi układami.
Dla wielu osób snowboard kojarzy się z pewnym, nie zawsze
najlepszym, zachowaniem, stylem życia. Zapytany o to K. Cimek
tak to wyjaśnia:
Jest wielu młodych ludzi pasjonujących się ta dyscypliną.
Ubierają się w szerokie spodnie itp., ale oni raczej nie przeja
wiają żadnej inicjatywy. Ich celem jest często palenie, picie, cza
sami zachowują się jak gangsterzy. Jest to źle odbierane, a prze
cież snowboard jest normalną dyscypliną sportową i tak powi
nien być postrzegany. Tak jak każdy sport niesie ze sobą aspek
ty wychowawcze, a nie rozboje i pijaństwo. Doszło do tego, że
nie wszędzie chcą snowboardzistów przyjmować. Polega to jed
nak na tym, że nie odróżnia się sportowców od chuliganów. Dla
tego otwieramy własny klub, w którym chcemy przestrzegać
określonych zasad związanych z każdym sportem. Chcemy też
pokazać inny wizerunek człowieka jeżdżącego na desce.
Po udanym starcie w Mistrzostwach Polski K. Ciniek zakwali
fikował się do reprezentacji kraju na Mistrzostwa Świata w Sta
nach Zjednoczonych, jednocześnie ojca K. Cimka poinformowa
no, że wyjazd musi sobie opłacić sam. Niestety nie udało się zgro
madzić takiej kwoty i K. Cimek pozostał w kraju. Szefowie ka
dry stwierdzili bowiem, że lepiej opłacić wyjazd do USA zawod
nikom, którzy z K. Cimkiem w Szczyrku wyraźnie przegrali.
— W tym sezonie wyjazdy sponsorowała nam firma pana
Leszka Wiejachy. Dzięki temu udało się nam pokazać, że w
liczymy się w kraju — mówi K. Cimek. — Nie bez znaczenia
jest też stosunek do mnie nauczycieli z filii LO Kopernika,
którzy ze zrozumieniem podchodzą do moich nieobecności i
zaległości w szkole.
Wojsław Suchta

Tel.: 8542 111
J a k z a d z w o n i s z !!
Otrzymasz dokładną recepturę

Roladki cielęce "Lazurowe wybrzeże" w sosie "Calwados"
ziemniaki Gratanie, warzywa blanszowane przepis na 4  osoby
80 dkg. górki cielęcej
150 ml. oleju
100 g. cebula, 50 g. podgrzybek
2 szt. jajka, sól. pieprz, kolendra

rozmaryn 500 ml. brown stock
20ml. wino czerw, wytrawne
miód , liść laurowy
sól, pieprz

Cielęcinę dobrze wyczyścić, rozbić, rozsmarować farsz na mięsie
zwinąć w rulon i smażyć ok. 15 min. Po usmażeniu pokroić na małe
roladki tak, aby każdy z biesiadników otrzymał trzy sztuki roladek.
w

Życzę S m a c z n e g o
Szef kuchni Leszek Pyszny

S P O R T H O T E L Colonia ul. W c z a s o w a 9, U s t r o ń
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SZKOLNA
SPARTAKIADA

Są już powody do radości.

Fot. W. Suchta

WICELIDER POKONANY
Śrubiarnia Żywiec  Kuźnia Ustroń 0:1 (0:1)
Po wyraźnej przegranej piłkarzy Kuźni z Ceramedem na wła
snym boisku ustrońscy kibice z obawą oczekiwali meczu na wy
jeździe z drugą w tabeli Śrubiarnią. Przy ładnej pogodzie na do
brym boisku w Żywcu od początku żadnej z drużyn nie udało się
zdobyć przewagi. Dopiero w 31 p i n . po silnym strzale Macieja
Szatanika z dystansu bramkarz Śrubiarmi wybija piłkę, dobiega
do niej Mirosław Adamus i strzela minimalnie obok. W 39 min.
pada rozstrzygająca bramka. Piłkę z autu wyrzuca Dawid Szpak
na linię pola karnego, obrońcy Śrubiarni wybijają ją wprost pod
nogi Romana Płazy, który strzałem w dolny lewy róg bramki
zdobywa gola. Do końca pierwszej połowy Kuźnia umiejętnie
się broni. Drugą połowę Śrubiarnia rozpoczyna atakami umiejęt
nie powstrzymywanymi przez naszą obronę. Bardzo dobrze w
bramce spisuje się Tadeusz Pilch, który kilkakrotnie bezbłędnie
interweniuje. W 71 min. po faulu na Wojciechu Krupie piłkę z
wolnego wybija R. Płaza. Dośrodkowanie trafia na głowę M.
Adamusa, który lokuje piłkę w siatce, jednak sędzia dopatrzył się
faulu ustrońskiego zawodnika przy wyskoku do piłki. W 79 min.
wolny dla Śrubiarni z 25 m. Atomowy strzał udaje się wypiąstko
wać T. Pilchowi. W ostatniej minucie spotkania Śrubiarnia wy
konuje rzut wolny z 20 m. Po podaniu na lewą stronę piłkę przej
muje Kuźnia i wychodzi z kontrą. Mają przewagę liczebną. Gdy
przechodzą linię środkową, sędzia odgwizduje koniec spotkania.
W najbliższą sobotę o godz. 16 Kuźnia podejmuje na własnym
(ws)
boisku drużynę Koszarawy Żywiec.

25 lutego na pożegnanie zimy została zorganizowana przez
Szkołę Podstawową nr 3 w Polanie I Szkolna Spartakiada Zimo
wa. Zawody odbyły sią na stoku Małej Palenicy. Udział wzięli
wszyscy uczniowie  ponad 200 dzieci, również z filii w Dobce.
Impreza rozpoczęła się na wesoło  „Zjazdem na byle czym".
Fantazja dzieci nie znała granic. Ślizgano się na workach, tac
kach i plastiowych miskach. Konkurs wygrał Wojtek Bujok z kl.
III, który zjeżdżał na dętce od traktora. Drugie miejsce zajęła
Marysia Bałdys z kl. IV zjeżdżająca „na laworze" i reklamująca
środki do kąpieli i pielęgnacji ciała. Trzecia była Asia Kaczma
rzyk  w czasie zjazdu w brytfance przypalała sobie boki.
Slalom gigant przeprowadzono w czterech kategoriach wieko
wych: kl. III  dziewczęta: 1. Karolina Napieralska, chłopcy 
1. Bartek Pilch, 2. Mateusz Biłko, 3. Przemek Martyniak, kl.
1IIIV: dziewczęta  1. Kasia Matuszek, chłopcy  1. Artur Bro
da, 2. Mateusz Ziółkowski, 3. Grzegorz Maciejowski, kl. V
VI: dziewczęta  I.Daria Śliwka, 2. Dominika Podżorska, 3.
Justyna Nogowczyk, chłopcy  1. Marek Macura, 2. Mariusz
Szarzeć, 3. Krzysztof Napieralski, kl. VIIVIII: dziewczęta  1.
Agnieszka Stefaniak, 2. Weronika Śliwka, 3. Edyta Linert,
chłopcy  1. Andrzej Stefaniak, 2. Tomasz Śreniawski, 3. Piotr
Gomola. W zawodach startowali również uczniowie klasy spe
cjalnej Roman Babicki i Rafał Cieślar.
Pozostali uczniowie brali udział w ślizgach na saneczkach, ja
błuszkach oraz w klasowych konkursach rzutów do celu, którym
był bałwan. Dzieci toczyły również zacięte boje śnieżkami. Na
równi z dziećmi bawili się opiekunowie i nauczyciele.
Komitet Rodzicielski zafundował wszystkim uczniom smacz
ne drożdżówki, a dla zwycięzców dyplomy i nagrody. Jan Strąg
udostępnił dzieciom wyciąg „Barbara", poczęstował uczestni
ków ciepłą herbatą i sokami owocowymi, a wszystkich startują
cych w slalomie nagrodził okularami przeciwsłonecznymi. Dzie
ci z Polany dziękują również kierownictwu hotelu „Maranta" za
przewóz i wypożyczenie tyczek do slalomu.
W czasie tej zimy zorganizowano również kilka wyjazdów na
sztuczne lodowisko do Cieszyna (szkoła wypożycza łyżwy). Dzie
ci mogły tam uczyć się podstaw jazdy na łyżwach oraz doskona
lić już posiadane umiejętności.
Jadwiga Konowoł

P O Z I O M O : 1) odmiana zboża, 4) niedoróbka, 6) szkic, 8)
część przednia statku, 9) w gwiazdozbiorze, 10) nad „i", 11)
bok statku, 12) artysta filmowy, 13) ojczyzna, 14) miasto cze
skie, 15) oddział kawalerii, 16) rewolta, rebelia, 17) krajobraz.
18) wierzba płacząca, 19) sala uniwersytecka, 20) polski księ
garz, wydawca.
P I O N O W O : 1) bohater komedii A. Fredry. 2) czapka woj
skowa, 3) przywódca religijny, 4) instrument dęty, 5) główna
tętnica, 6) program kinowy, 7) zwisa w grocie, 11) spiczasta u
kozła, 13) angielska miska. 14) herb szlachecki.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna
czonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowiedzi mija
20 kwietnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 11
WIOSNA
Nagrodę 30 zł otrzymuje M a c i e j C h o w a n i o k z Ustronia,
ul. Źródlana 6. Zapraszamy do redakcji.
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