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CUD  NA  TALERZU 
Rozmowa  z  Barbarą  IMalejką , dietetyczką  w GCR  „Repty " 

Jak  należy  podchodzić do modnych  ostatnio  różnego  rodzaju 
diet  jednoskładnikowych? 
Jadłospis  człowieka  musi  być wszechstronny  i urozmaicony,  po
nieważ nasz organizm  do normalnego  funkcjonowania  potrzebu
j e  całej gamy  witamin  i mikroelementów.  Do  diet  jednoskładni
kowych, w których  zaleca  się na przykład  spożywanie  tylko  pro
duktów  roślinnych,  albo  odwrotnie,  tylko  zwierzęcych,  podcho
dzić  należy  szczególnie  ostrożnie.  Optymalny  model  żywienia 
oparty  jest  na  zbożach,  następnie  warzywach,  owocach,  potem 
dopiero  produktach  mlecznych  i  na  samym  końcu,  we  właści
wych  ilościach  zalecane  jest  mięso.  Tak  ułożony  jadłospis  za
pewni  naszemu  organizmowi  wszystkie  potrzebne  składniki. 
Wegetarianie  argumentują,  że  na  samym  początku  człowiek 
jad ł  tylk o  rośliny  i do takiego żywienia  jest  najlepiej   przysto
sowany.  Czy  prowadzi  się jakieś  badania  na  ten  temat? 
Można  sięgnąć  na przykład  do  Księgi  Rodzaju  Pisma  Świętego, 
gdzie jest  napisane,  że  człowiek  ma  się  żywić  nasionami  zbóż  i 
traw.  Badania  potwierdzają, że  zboża  stanowiły  podstawę  diety. 
Jednak  w miarę  rozwoju  cywilizacji jadłospis  się poszerzał  i or
ganizm  człowieka jest  przystosowany  do  przyswajania  składni
ków  odżywczych  z  produktów  pochodzenia  roślinnego  i  zwie
rzęcego.  Dawid  w  Psalmach  modli  się by w pierwszej  kolejności 
nie zabrakło mu zboża, potem oliwy, wina, a dopiero na końcu wołu. 
Jak widać są tu zachowane proporcje zalecane przez współczesnych 
żywieniowców, określane jako tak zwana „piramida  zdrowia". 
Czy  w  ostatnim  czasie  doszło  do  jaki ś  odkry ć  i  weryfikacj i 
poprzednich  zaleceń  żywieniowych? 
Taf.. dietetyka  korzysta  z osiągnięć  nauki,  a  ta  cały  czas  się  roz
wija.  Weźmy  na  przykład  dietę  dla  osób  z  chorobą  wrzodową. 
Kiedyś zalecano  lekką dietę: kleiki, produkty  gotowane,  delikat
ne dla naszego żołądka. Była to dieta bardzo  rygorystyczna  i pod 
żadnym  pozorem  nie  można  było jeść  surówek.  Dzisiaj  bardzo 
szybko wprowadza  się surowizny, oczywiście zaczynając od  ma
łych  ilości,  tak,  żeby  żołądek  zaczął  normalnie  funkcjonować. 
Podobnie  dieta  dla  chorych  na  cukrzycę.  Dawniej  lista  potraw 
zakazanych  dla „cukrzyków" była dość długa,  teraz nie wolno  im 
jeść  właściwie  tylko cukrów  prostych  i tłuszczów  nasyconych. 
Podobno  mleko  nie jest  zdrowe  i należy j e zastąpić  kefiram i  i 
jogurtami . 
Jest to chyba moda, która przyszła do nas z Zachodu. Tam  żywienie 
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Jest  śnieg,  są  turyści.  Fot.  W.  Suchta 

1  lutego w sali  sesyjnej Urzędu  Miejskiego odbyło  się  spotka
nie władz miasta z ustrońskimi  przedsiębiorcami  zajmującymi się 
turystyką.  Miasto  reprezentowali:  przewodniczący  Rady  Miej
skiej  Emil  Fober,  burmistrz  Jan  Szwarc,  zastępca  burmistrza 
Ireneusz Szarzeć,  członek Zarządu  Miasta Bronisław  Brandys. 

Witając wszystkich  burmistrz J. Szwarc  stwierdził, mając chy
ba  na  myśli  Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki,  że należy  obudo
wać  to  co już  funkcjonowało, czyli  stowarzyszenie  ludzi  zajmu
jących  się  turystyką. 

Prowadzona  przez was działalność  jest ściśle związaną  z 
miastem  i od was zależy siła miasta — mówił  burmistrz.—  Baza 
noclegowa  to  nie  wszystko,  potrzebna  jest  infrastruktura . 

Dalej J. Szwarc  mówił  o wizji władz miasta  rozwoju  Ustronia. 
Trzeba  miasto  uatrakcyjnić.  Służą  temu  wysiłki,  by  przekazując 
Funduszowi  Górnośląskiemu  w aport  basen  kąpielowy  i amfite
atr,  stworzyć  nowoczesne  obiekty.  Jest  koncepcja  modernizacji 
wyciągu  na Czantorię,  budowy  kolejki gondolowej  na  Równicę, 
ale  miasto  nie  jest  w  stanie  podołać  takim  przedsięwzięciom. 
Dlatego  należy  szukać  inwestorów,  docierać  do  funduszy  zagra
nicznych. J. Szwarc  przedstawił  się też jako członek  Komisji  Tu
rystyki  Sejmiku  Śląskiego.  Chce  spotykać  się  ze  środowiskiem 
turystycznym  i przekazywać jego  postulaty. 
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Już  15  łutego  rozpoc 
skie Spotkania  Teatraln 
działku do piątku ogl 
polskich: Jerzego Zel 

Barbar ę  Guzińską. 
certu organowego w wyko] 
rami  imprezy są:  Wydział 
Hutnictwa  i  Kużnictwa. 
prawie wszystkie spektakle 
który obejrzymy w kościel 
stoła  Jakuba. Bilety  można 
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w dużym  stopniu  opiera  się na produktach  przetworzonych  i stąd 
u nas też zjada się coraz więcej „danonków".  Mleko jest  produk
tem  bardzo  wartościowym,  jednym  z  najcenniejszych.  Zawiera 
wszystkie  składniki  odżywcze  oprócz żelaza  i witaminy  C.  Prze
prowadzono  doświadczenia,  z  których  wynikało,  że  człowiek 
mógłby  żyć pijąc tylko mleko.  Faktem jest jednak,  że w  starszym 
wieku zaczyna  brakować  w organiźmie  enzymu,  który  trawi  mle
ko  słodkie,  wtedy  wskazane jest  mleko  sfermentowane,  kwaśne. 
Nie jestem  przekonana,  czy jogurty,  serki  i wszystkie tego  rodza
j u  towary,  które  pojawiły  się  naszych  półkach  są  takie  zdrowe. 
Proszę zwrócić  uwagę na terminy  ważności,  które jak  na  produk
ty z mleka  są bardzo  długie  i świadczą  o dodatku  konserwantów. 
Kto  wie,  czy  mleko  skwaszone  domowym  sposobem,  przygoto
wane  w  sposób  higieniczny,  nie jest  zdrowsze. 
Mów i  się  też,  że  mleko  krowi e  nie  jest  tak  zdrowe  i  lepiej   pić 
na  przykła d  kozie. 
Nieco  inny jest  skład chemiczny  tłuszczów występujących w  tych 
rodzajach  mleka  i rzeczywiście  osobom  z  alergią  lub  podatnym 
na powstawanie  alergii  zaleca  się mleko  kozie.  Jest  ono  też  zale
cane  w  żywieniu  dzieci  i osób  starszych  ze  względu  na  bardzo 
korzystny  skład  białka  i emulsji  tłuszczu.  Przypisuje się mu  wła
ściwości  profilaktyczne, zwłaszcza  w przypadku  chorób  górnych 
dróg  oddechowych. 
Pozostając  jeszcze  przy  mleku,  jest  taka  tendencja,  by  pić 
mleko  odtłuszczone. 
Są  osoby,  które  bezwzględnie  nie  mogą  pić  tłustego  mleka,  na 
przykład  takie,  u  których  stwierdzono  bardzo  wysoki  poziom 
cholesterolu.  Jednak  dzieci  i młodzież  powinny  być  wychowane 
na  pełnym  mleku.  Jak  już  powiedziałam  w  tym  produkcie  znaj
duje  się  bardzo  wiele  składników  odżywczych.  Część  witamin 
jest  rozpuszczalna  w  tłuszczach,  więc  jeśli  mleko  jest  odtłusz
czone  znajduje  się  w  nim  mniej  witamin.  Chodzi  tu  głównie  o 
witaminę  A  i E oraz witaminę  D, która jest  niezbędna  w  procesie 
przyswajania  wapnia. 
Dlaczego  obecnie  wzrasta  liczba  alergików? 
Wydaje  mi  się,  że  przyczyn  wzrostu  uczuleń  na  różne  produkty 
szukać  należy  w  zanieczyszczonym  środowisku,  stresach  i  spo
sobie przetwarzania  żywności.  Każdy  produkt  ma swoją  wartość 
odżywczą,  która w skutek  obróbki jest  obecnie  pomniejszana.  W 
sklepach  mamy  głównie  mąkę białą,  cukier  biały,  sól  białą.  Kie

Fot.  W.  Suchta 

dyś makaron,  kluski,  chleb  wyrabiano  z pełnej maki, nie  oczysz
czonej,  to  znaczy  takiej,  która  zawiera  otręby.  Otręby  to  część 
ziarna, w  której znajduje się najwięcej składników  odżywczych, 
zwłaszcza  witamin  z grupy  B oraz  błonnika.  Błonnik  zawarty  w 
pszenicy jest  bardzo  ważnym  składnikiem  naszej  diety, jest  sku
teczny w walce z nowotworami,  u kobiet zapobiega  powstawaniu 
raka  sutka.  Dawniej,  chleb  pieczony  był  na  zakwasie,  który  po
wstawał  w  wyniku  fermentacji,  teraz  tempo  życia  stało  się  tak 
szybkie,  że  nie  ma  czasu  na  takie  przygotowania.  Dodaje  się  do 
ciasta  polepszacze  i chleb  gotowy.  Pozbawienie  onanizmu  od
powiedniej  ilości  składników  odżywczych  i jednoczesne  dostar
czanie mu substancji  chemicznych  stwarza zakłócenia  równowa
gi  organizmu,  które  objawiają  się w  postaci  alergii. 
Starsze  pokolenie  często  z  łezką  w  oku  w  wspomina  smak 
dawnych  wędlin.  Czy  on  rzeczywiście  się  zmienił? 
Smak  to rzecz  indywidualna,  natomiast  na pewno zmienił się  spo
sób przygotowywania  wędlin.  Podobnie jak w przypadku  chleba, 
aby  powstała  dobra  wędlina  potrzeba  czasu.  Przy  tradycyjnym 
sposobie  były  to  trzy  dni.  Mięso  natarte  czosnkiem,  ziołami  mu
siało  dojrzeć,  potem  było  poddawane  wędzeniu,  a dzisiaj  w  cią
gu  jednego  dnia  z  zakładu  wychodzi  gotowy  wyrób.  Jest  to  po 
prostu  niemożliwe  bez  użycia  środków  chemicznych. 
Jak  można  uniknąć  chemii  w  naszej   w  diecie? 
Uniknąć  to  pewnie już  się  nie  da,  można jedynie  wybierać  takie 
towary,  w których  szkodliwych  dodatków jest jak  najmniej. Jeśli 
nie  ma  w  naszym  sklepie  mąki  razowej,  to  wraz  z  białą  trzeba 
kupić  otręby  i wymieszać  przed  przygotowywaniem  klusek,  ma
karonu.  Jeśli  kupujemy  sól,  to  nie  białą,  ale  szarą  z  Wieliczki 
albo  Bochni,  bo  w  niej  znajduje  się  minimum  20  potrzebnych 
nam  mikroelementów.  Wprawdzie  mieszkamy  w górach  i powin
niśmy  jeść  sól  jodowaną,  ale  możemy  te  dwa  rodzaje  mieszać. 
Poza  tym jeśli  sól jodowana  jest  źle  przechowywana,  w  torebce 
otwartej,  to  cały jod  bardzo  szybko  się  ulatnia.  To  samo  dotyczy 
cukru.  Powinniśmy  słodzić  melasą,  ciemnym  cukrem  zwierają
cym  dużo  magnezu  i wapnia,  a  nie  białym  kryształem,  który  do
starcza nam  tylko kalorii. Melasę  trudno  kupić,  ale  cukier  moż
na  też  zastąpić  miodem.  W  domu  można  robić  wspaniałe  wę
dliny.  Jeśli  przygotujemy  natartą  ziołami  pieczeń  ze  schabu 
lub  piersi  indyka  i wystudzimy  ją,  stanie  się  doskonałym  do
datkiem  do  kanapek.  Podsumowując,  chcąc  uniknąć  chemii, 
kupujemy  produkty  jak  najmniej  przetworzone,  może  nie  te 
naj ładniej  wyglądające,  ale  takie,  które  nie  zostały  oczysz
czone,  polepszone,  wybielone  itp. 

Panie  mogą  argumentować,  że  kupują c  produkt y  gotowe, 
oszczędzają  czas. 
Jeśli  kobieta  wszystko  przygotowuje sama,  to rzeczywiście  musi 
spędzać  w kuchni  wiele  czasu.  Można jednak  wrócić do  tradycji, 
kiedy  to kuchnia odgrywała  ważną  rolę w życiu  rodziny,  zachęcić 
do  pomocy  córki,  synów.  Z  punktu  widzenia  fizjologiczno   ży
wieniowego  posiłek  może  być  małym  cudem,  jeśli  jest  dobrze 
przemyślany.  Dobrze  i mądrze prowadzona  kuchnia jest  mini  za
kładem  farmaceutycznym  zapewniającym nam  zdrowie. 
Któr y produkt zwycięży  w końcu w „wojnie "  masła z  margaryną? 
Osobom,  u  których  występują  zmiany  miażdżycowe,  choroba 
wieńcowa,  wysoki  poziom  cholesterolu,  odradza  się  stosowanie 
masła.  Najlepiej  by  było,  żeby  zrezygnowały  ze  smarowania  w 
ogóle.  Margaryna  jest  produktem  o  wysokim  stopniu  przetwo
rzenia,  z  dużą  zawartością  barwników  i  konserwantów,  dlatego 
jeśli  nie ma przeciwwskazań  powinno się jeść masło,  szczególnie 
w  przypadku  dzieci. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Na  terenie  gminy  Brenna  jest 
kilkanaście wyciągów  narciar
skich.  Zima  sprzyja  narciar
skim  szusom,  więc  orczyki  i 
ta lerzyki  p rzyc iąga ją  sporo 
klienteli.  Najwięcej  narciarzy 
można  spotkać  w  Leśnicy  i 
Brennej  Centrum. 

Gazeta Ustrońska  2 

W  gminie  Haźlach  działa  po
nad  40  sk lepów  i  k iosków. 
Przeważa  branża  ogólnospo
żywcza.  Są  również  punkty 
gastronomiczne  i  hurtownie. 
Znacznie  zmalała  liczba  tzw. 
podmiotów  za jmujących  się 
handlem  obwoźnym.  Jeszcze 
dwa  lata  temu  było  ich  100. 

Osiedla w Skoczowie  nie mają 
nazw.  Są  znane  jedynie  bloki 
przy  ul. Morcinka,  Górny  Bór, 
Osiedlowej, Targowej  i Objaz
dowej.  Najwięcej  mieszkań

ców,  bo  ponad  4  tys.  jest  na 
Górnym  Borze  i  Morcinka. 

Rektor Uniwersytetu  Śląskiego 
w  Katowicach,  prof.  Tadeusz 
Sławek jest  mieszkańcem  Cie
szyna.  Funkcję  piastuje  trzeci 
rok. 

Sporo  sukcesów  ma  na  swoim 
koncie Chór  Instytutu  Pedago
giki  Muzycznej  cieszyńskiej 
Fili i  UŚ.  Śpiewacy  wygrali  m. 
in. międzynarodowe  konkursy 
w Czechach  i Włoszech.  Kom

pakt  z  kolędami  nagrany  z  ich 
udziałem  w  katowickiej  Roz
głośni  Polskiego  Radia,  zyskał 
miano  złotej  płyty. 

Zbliżają  się  kolejne  Wiosenne 
Targi  Staroci.  Impreza  organi
zowana  jest  od  ponad  30  lat  i 
ma wielu  zwolenników. 

W  Cieszynie  p rodukowano 
strzelby  zwane  cieszynkami. 
Było  to  w  XV I  i XVI I  w.  Dzi
siaj paru  rusznikarzy  wykonu
j e  ich  kopie.  (nik ) 



23  i 24  stycznia  zawodnicy  Towarzystwa  Rekreacyjno    Spor
towego „Siła" w Ustroniu  uczestniczyli  w biegu narciarskim  „Do
lomitenlauf'  w  Lienc  w  Austrii.  Trasę  o  długości  65  km  stylem 
łyżwowym  przebyli  w  czasie:  3,02  godz.    Jacek  Herni k  i  3,4 
godz.    Adol f  Garncarz.  W  imprezie  wzięło  udział  2,5  tysiąca 
zawodników.  Bardzo dobre rezultaty osiągnęli  również  reprezen
tanci  ustrońskiej  „Siły "  w  narciarskim  „Biegu  Lotników"  na  25 
kilometrów,  który  odbył  się  24  stycznia  w  Ustianowej  w  Biesz
czadach.  Henryk  Gazurek  zajął tam  pierwsze  miejsce  w  klasy
fikacji  generalnej,  natomiast  w  swoich  kategoriach  wiekowych 
zwyciężyli:  Kornel  Legierski  i Paweł  Gorzołka.  W  czołówce 
znalazł  się  też  Stanisław  Gorzołka. 

Nowożeńcy: 
Beata  Mostowik,  Ustroń  i Andrzej   Heller,  Harbutowice 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Jan  Cięgiel,  lat  80,  ul.  A.  Asnyka  8 
Mari a  Raszka,  lat  85,  ul.  Wczasowa  46 
Helena  Robosz,  lat  80,  ul.  M.  Konopnickiej  24/5 
Mari a  Kopytko ,  lat  91,  ul.  Kościelna  10/7 

Fot.  W.  Suchta 
W  środę,  czwartek  i piątek  (35.02.)  osoby  poruszające się  po 

chodnikach  naszego  miasta  przeżywały  horror.  Gruba  warstwa 
śniegu,  która  pojawiła  się  kilk a  dni  wcześniej  stopniała  i  poru
szano  się  po  kostki  w  wodzie.  Kto  nie  założył  gumowego  obu
wia,  miał  przemoczone  buty.  Dodatkowo  na  pieszych  spływały 
fontanny wody  rozpryskiwane  przez  przejeżdżające  samochody. 
Jeden  z ustrońskich  funkcjonariuszy jadąc  samochodem,  zatrzy
mał  się,  żeby  zwrócić  uwagę  młodej  mamie  pchającej wózek  po 
ulicy. Trudno  było  mu jednak  odpowiedzieć  na  pytanie,  którędy 
ma  iść,  bo  „bryja"  na  chodniku  prawie  uniemożliwiała  chodze
nie. Z  obowiązku  oczyszczania  chodników  nie  wywiązywali  się 
właściciele  posesji,  służby  miejskie  też  nie  reagowały.  Rynek 
uzdrowiska,  które  ma  ambicje  stać  się  kurortem  na  miarę  XX I 
wieku  wyglądał jak  bajoro,  a  wszystko  to  w  sezonie.  Wątpliwe, 
czy  wczasowicze  i turyści,  którzy  przeżyli  tą  gehennę,  przyjadą 

tu  za  rok.  Będą  się  obawiać  nie  braku  śniegu,  ale  roztopów. 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Paweł  Gomola,  lat  91,  ul. Orłowa  9 
Władysław  Gogółka,  lat  64,  os.  Cieszyńskie  1/26 
Rudolf  Gluza,  lat  70,  ul.  3  Maja  98 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia,  złożone 
wieńce  i kwiaty  oraz  liczny  udział  w  ceremonii  pogrzebowej 

Ś.p. Elżbiety  Kubień 

Ks. proboszczowi  Z. Zieleźnikowi,  rodzinie,  sąsiadom,  znajo
mym, delegacji  Wodociągów Ziemi  Cieszyńskiej spółka z o.o., 
Zarządowi  Miejskiemu  PSL  w  Ustroniu  oraz  wszystkim  tym, 
którzy  byli  z  nami  podczas  ostatniej  drogi  Zmarłej 

składają  Córka  i Syn  z  Rodzinami 

KRONIKA POLICYJNA 

31.1.99  r. 
O godz.  12.40 na  skrzyżowaniu 
ulicy  3  Maja z  Katowicką,  kie
rujący  samochodem  opel  tigra 
mieszkaniec  Pszowa  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i zde
rzył się z kierującym polonezem 
mieszkańcem Górek oraz oplem 
vectrą mieszkańca  Gliwic. 
31.1.99  r. 
O  godz.  17.50  na  ul.  3  Maja 
patrol  zatrzymał  kierującego 
polonezem  mieszkańca  Rudy 
Śląskiej.  Miał  we  krwi  1,87 
prom.  alkoholu. 
1.2.99  r. 
O  godz.  12.15  na  ul.  3  Maja 
k ierujący  samochodem  audi 
mieszkaniec  Wisły  z  powodu 
nadmiernej  prędkości  dopro
wadził  do  kolizj i  z  mieszkań
cem  Goleszowa  k ieru jącym 
fiatem  126p. 
1.2.99  r. 
O  godz.  13.45  na  skrzyżowa
niu  ulic  3  Maja  i  Katowickiej 
mieszkaniec  Skoczowa  prowa
dzący stara zajechał drogę  pra
widłowo  jadącej  mieszkance 
Skoczowa. 

STRAŻ  MIEJSK A 
29.1.99  r. 
W  trakcie  kontroli  okolic  wy
ciągów narciarskich  na Jaszow
cu  ukarano  mandatem  w  wys. 
30  zł  kierowcę  za  nieostrożną 
jazdę. Ukarany wymusił  pierw
szeństwo  przejazdu. 
30  i 31.1.99  r. 
Kontrolowano  dojazdy  oraz 
okolice  wyciągów. Na  Poniw
cu  wystawiono  3 wezwania  na 
komendę  SM  w  zw iązku  z 
wjazdem  na  tereny  leśne. 
31.1.99  r. 
Dzieci  z  os.  Centrum  poinfor
mowały  funkcjonariuszy  SM, 
że znalazły  i zaopiekowały  się 
bezdomnym  psem. Poprosiły  o 
pomoc.  Po konsultacji z prowa
dzącym  schronisko  dla  bez
domnych  zwierząt,  psa  prze
wieziono  do  Cieszyna. 
31.1.99  r. 
Mandatem  w wys. 50 zł  ukara
no  kierowcę  z  Rybnika,  który 
blokował  chodnik  i  utrudniał 
ruch  na ul.  Grażyńskiego. 
1.1.99  r. 
Mieszkańcy os. Manhatan  poin
formowali,  że  na  osiedlu  przy 
budce  telefonicznej,  od  wcze
snych godzin rannych stoi kobie
ta w płaszczu narzuconym  jedy
nie na piżamę.  Funkcjonariusze 
SM  po  zasięgnięciu  informacji 
w opiece społecznej i przychod
ni  lekarskiej  zawiadomili  leka
rza. Pogotowie odwiozło  kobie
tę do szpitala w  Cieszynie. 
2.2.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  od

2.2.99  r. 
O  godz.  13.40  na  ul.  Daszyń
skiego  kierujący  fiatem  uno 
mieszkaniec  Ustronia, jadąc  za 
szybko  wpadł  w  poślizg  i zde
rzył się czołowo  z fiatem  126p 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Goleszowa. 
2.2.99  r. 
O godz.  19.45 pracownicy  jed
nego  z  ustrońskich  hoteli  za
trzymali nietrzeźwego  mężczy
znę, który  usiłował włamać  się 
do gry zręcznościowej.  Zdążył 
zniszczyć  automat. 
3.2.99  r. 
W  Polanie,  dzięki  informacji 
otrzymanej  od  mieszkańców, 
ściągnięto z torów  kolejowych 
kompletnie  pijanego  mężczy
znę.  Za  chwilę  miał  nadjechać 
pociąg. 
4.2.99  r. 
Na ul. Wesołej zatrzymano  kie
rującego renaultem  mieszkań
ca  Ustronia,  który  miał  0,89 
prom.  alkoholu  we  krwi.  (mn) 

Policja informuje, że znaleziono  rower 
damski.  Właściciel  proszony  jest  o 
kontakt  w  godz.  przedpołudniowych 
lub kontakt  telefoniczny:  8543413. 

śnieżania  i posypywania  chod
ników przed  sklepami. 
2.2.99  r. 
Przeprowadzono  rozmowę  z 
przedstawicielem  Klubu  Lotni
czego  z  Cieszyna  w  sprawie 
nielegalnego plakatowania.  Na 
drugi  dzień  zgłosił  się  na  ko
mendę  z  dowodem  wpłaty  za 
rozwieszenie  ogłoszeń. 
2.2.99  r. 
Wraz  z pracownikami  Wydzia
łu  Ochrony  Środowiska  UM 
przeprowadzono  wizję  lokalną 
w jednym  z gospodarstw.  Spra
wę  zgłosiła  mieszkanka  Sko
czowa,  która  przyjechała  tam 
kupić  krowę.  Zobaczyła,  że 
zwierzę trzymane jest w bardzo 
złych  warunkach,  w nie  sprzą
tanych  pomieszczeniach  i  jest 
bardzo  wychudzone.  Sprawę 
prowadzi  WOŚ  UM. 
3.2.99  r. 
Interweniowano w jednym z za
kładów  w  Ustroniu  w  sprawie 
nielegalnego plakatowania.  Na
kazano  usunięcie  ogłoszeń  i 
uiszczenie odpowiednich  opłat. 
3.2.99  r. 
O godz.  11.30  interweniowano 
na  ul.  Sanatoryjnej  w  sprawie 
zablokowania  drogi.  Z  powo
du śliskiej drogi jeden  z  samo
chodów  zakopał  się  w  śniegu 
przy  wjeździe  do  domu  wcza
sowego  i spowodował  powsta
nie korka. Funkcjonariusze  SM 
pokierowali  ruchem. 
3.2.99  r. 
Kontrola  Równicy  w  związku 
z  przeprowadzaniem  transmi
sji  telewizyjnej.  (mn) 
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(cd. ze str. 1) 
— Nie będziemy  się obrażać,  gdy wskażecie  nam  usterki, a  w 

miar ę możliwości  postaramy się usuwać niedociągnięcia — koń
czył  burmistrz. 

Na  brak  w  Ustroniu  sali  konferencyjnej  zwróciła  uwagę  Ma
łgorzata  SiwiecSkut.  Taki  obiekt jest  konieczny, przy  posiada
nej  bazie  noclegowej.  J.  Szwarc  odpowiadał,  że  dlatego  trzeba 
szukać  inwestorów,  a powinni  robić  to wszyscy, nie tylko  władze. 

W  imieniu  zespołu  hoteli  „Piramida"  głos zabrał Jerzy  Kosiń
ski,  który  zauważył,  że  największym  problemem  jest  integracja 
środowiska  turystycznego.  Najważniejsze jest wspólne  działanie. 
Jako ostatni  prezes Towarzystwa  Rozwoju  Turystyki,  J.  Kosiński 
zauważył,  że w tym  stowarzyszeniu  było  tylko trzech  członków  z 
Jaszowca, natomiast wszelkie  inicjatywy torpedowały władze miej
ski. Odbywały  się sesje  Rady  Miejskiej poświęcone  turystyce,  ale 
bez późniejszych  efektów. Wskazał  też na słabą  promocję  miasta. 

Jest  letni  tor   saneczkowy,  ale  nik t  się  nim  nie  chwali 
mówił  J. Kosiński,  który  następnie  odczytał  list do władz  miasta. 
W  dalszej  części  dyskusji  skupiono  się  głównie  na  postulatach 
zawartych  w  tym  liście.  (Publikujemy  go  w całości  na  str.  5) 

—  Mamy  świadomość  tego,  jak a  odpowiedzialność  na  nas 
spoczywa  — mówił  J.  Szwarc  po  wystąpieniu  J.  Kosińskiego. 
Burmistrz  dodał,  iż  nie  należy  zapominać,  że  miasto  żyje  z  po
datków, więc obniżanie stawek powoduje uszczuplenie  kasy miej
skiej.  Istotnie  w  budżecie  powinny  być  przeznaczone  większe 
sumy  na  inwestycje,  ale  to  nie  rozwiąże  wszystkich  problemów, 
gdyż mamy  do czynienia  z wieloletnimi  zaniedbaniami. 

—  Tu  nie  przyszli  cudotwórcy,  którz y  zrobią  wszystko  od 

Fot.  W.  Suchta 
razu,  a  potrzeby  tego  miasta  są  ogromne  — mówił  J.  Szwarc. 

O  konieczności  ustalenia  jak  miasto  ma  się  rozwijać  i jakimi 
etapami  ma  to przebiegać  mówił Jan  Pochopień  kierujący „Orli 
kiem".  Są jednak sprawy  do załatwienia  od  razu,  takie jak  dbanie 
o  estetykę,  parki,  ścieżki  spacerowe.  Należy  się  też  zastanowić, 
jak  najszybciej „wyprowadzić"  autobusy  z  Rynku. 

Jako  że  J.  Kosiński  mówił  o  ustawie  o  turystyce,  Grażyna 
Winiarsk a  z Wydziału  Oświaty,  Kultury, Sportu  i Turystyki  UM, 
poinformowała,  że co prawda  ustawa jest  uchwalona,  nie ma jed
nak aktów wykonawczych.  Od  ich pojawienia się jest jeszcze  pół 
roku  czasu na wprowadzenie  wszystkich  zmian  i uregulowań,  jak 
np.  ujednolicenia  nazewnictwa  obiektów.  G.  Winiarska  prosiła 
też,  by  kierujący  hotelami  i  domami  wczasowymi  w  większym 
stopniu  dostarczali  swe  materiały  propagandowe,  które  miasto 
będzie  prezentować  na  targach  turystycznych.  Na  razie  z  takiej 
bezpłatnej  reklamy  korzysta  zaledwie  kilk a  domów. 

—  Mamy  korzystny  układ,  gdyż  obecny  burmistr z  przez 
ostatnie  cztery  lata  był  szefem  Komisj i  Oświaty,  Kultury , 
Sportu  i TUrystyk i — mówił Włodzimier z  Chmielewski  kieru
jący „Mazowszem"  w Jaszowcu.  Dalej zwrócił  uwagę na  odmien
ność  Jaszowca,  który  jest  starszy  od  Zawodzia,  nie  ma  w  ogóle 
żadnej  infrastruktury, niewiele się też tam  robi.  Kwietniki  zlikwi 
dowano,  lampy wymieniano  trzydzieści  lat temu, a ciąg  spacero
wy czeka  na  wyasfaltowanie. 

— Cieszę  się,  że  mamy  okazję  rozmawiać  w  gronie  fachow
ców.  Nie  usłyszałem  tu głosu  czy  postulatu,  z  który m  bym  się 
nie  zgodził  — mówił  E.  Fober,  który  następnie  wymienił  kilka
naście  punktów  najważniejszych  dla  rozwoju  miasta.  Przede 
wszystkim  należy  stale  pamiętać,  że  to  nie  władza  daje  pienią
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Czy  przed  Domem  Zdrojowym  powstanie  centrum  kongresowe? 
Fot.  W.  Suchta 

dze,  a  podatnik.  Mieszkaniec  nie  może  być  obciążony  dodatko
wymi  kosztami,  nie  może  dojść  do  sytuacji  gdy  mieszkańcy  za
pytają: „A co my z tego mamy". Należy  mieć nadzieję, że  szybko 
wejdzie w życie ustawa uzdrowiskowa.  Ureguluje ona wiele  spraw. 
Nie  należy  krytykować  poprzedników,  gdyż  szli  we  właściwym 
kierunku.  Jest  obwodnica,  buduje się  kolektory.  Ustroń  musi  się 
uatrakcyjnić. Zależy  na  tym  również  „Uzdrowisku",  które  obec
nie  w większym  stopniu  nastawia  się na komercyjnych  klientów. 
Myśleć  należy  szerokimi  kategoriami,  jak  stworzenie  z  basenu 
„aqua  parku"  czy  zagospodarowaniu  bulwarów  nad  Wisłą.  Ja
szowiec  należy  „przyłączyć" do  centrum.  Równicę  należy  zago
spodarować,  aby  odciążyć  Czantorię.  Miasto  musi  być  czyste, 
gdyż do  brudnego  nikt  nie  przyjedzie. Dlatego zmieniono  system 
oczyszczania.  E. Fober zasugerował też konieczność  uruchomienia 
przystanku  kolejowego Ustroń  Brzegi. Odnosząc się do  postulatów 
J. Kosińskiego, poinformował, że na ostatniej sesji zgłosił  propozy
cję powołania  specjalnej komisji  RM, w której zasiedliby  fachow
cy od turystyki,  ludzie zajmujący się nią na co dzień. Na  dokończe
nie budowy  lub zagospodarowanie  rozpoczętych  „piramid"  chyba 
znajdą się chętni. Wisła  i jej nabrzeża muszą być  zagospodarowane 
nie tylko w centrum, ale od  Kuźni  do Obłaźca.  Słuszny jest  też  po
stulat  budowy  sali  kongresowej.  Jednak  propozycja jej  usytuowa
nia  naprzeciw  Szpitala  Uzdrowiskowego  nie jest  najlepsza.  Wiele 
korzystniej  będzie  jeżeli  taka  sala  kongresowa,  a  raczej  centrum 
kongresowe  powstanie  na łące przed  Domem  Zdrojowym. 

Podczas  całego  spotkania  generalnie  zgadzano  się  co  do  ko
nieczności  turystycznego  rozwoju  Ustronia,  stworzenia  atrakcji 
przyciągających gości.  Al e jak  wiadomo,  diabeł  tkwi  w  szczegó
łach.  Okazało  się  to  w  czasie  dyskusji,  gdy  rozważano,  czy  na 
Równicę  powinny  jeździć  autobusy  bez  ograniczeń.  Generalnie 
przedstawiciele  domów  z Zawodzia  opowiadali  się za  wpuszcze
niem  autobusów  na Równicę, jako dodatkową  atrakcję, zaś  przed
stawiciele Jaszowca  twierdzili,  że spaliny autokarów  zanieczysz
czają  ich  dolinę,  poza  tym  gościom  przeszkadza  ryk  silników. 
Trzeci  głos,  władz  miasta,  jest  taki,  że  otwarcie  drogi  bez  żad
nych  ograniczeń  może  w  szybkim  terminie  doprowadzić  do  de
wastacji  drogi, a więc  praktycznie jej zamknięcia.  Tak więc w  tej 
jednej  sprawie  pojawiły  się  trzy  stanowiska.  Atmosfera  spotka
nia w UM  wskazuje jednak  na to, że ze wszystkich  stron jest  wola 
współpracy  i dochodzenia  do porozumienia,  w sprawach,  wyda
wałoby  się,  od  lat  nie  do  rozwiązania.  (ws) 

Bulwary  czekają  na  zagospodarowanie.  Fot.  W.  Suchta 
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Przedstawiamy  wnioski  i propozycje  Zespołu  Hoteli  „Pirami
da" w  Ustroniu  skierowane  do władz  miasta  mające na celu  zasy
gnal izowanie  spraw  ważnych  dla  środowiska  hotelarskiego,  jak 
również  dla mieszkańców  miasta  i wypoczywających  tutaj  gości. 
Sądzimy,  iż  turystyka  i  lecznictwo  uzdrowiskowe,  tak  znacząco 
wpływające na  najważniejsze dziedziny  życia  miasta,  znajdą  na
leżne  im  miejsce  wśród  ogółu  spraw  z jakimi  muszą  się  uporać 
władze  miasta.  Przedstawiciele  Zespołu  Hoteli  „Piramida"  de
klarują  gotowość  wzięcia  udziału  w  pracach  dotyczących  tury
styki  i  lecznictwa.  Mogą  służyć  swym  długoletnim  doświadcze
niem,  być  głosem  doradczym  i opiniotwórczym  przy  tworzeniu 
szeregu  dokumentów  tematycznie  związanych  z  branżą. 

Oto  nasze  wnioski  i  propozycje: 
1. Dokooptować  do  składu  Komisji  Kultury,  Oświaty,  Sportu  i 

Turystyki  co  najmniej 3  przedstawicieli  branży  turystycznej  cie
szących  się autorytetem  środowiska,  zaufaniem, wiedzą  i doświad
czeniem,  stworzyć  tylko  taką  możl iwość,  a  wybór  kandydatów 
pozostawić  środowisku  hotelarskiemu. 

2.  Wnieść  projekt  zmiany  budżetu  miasta  na  rok  1999  na  ko
rzyść  zwiększenia  nakładów  inwestycyjnych  związanych  z  zago
spodarowaniem  turystycznym  (pod  pojęciem  tym  rozumiemy  tak
że  lecznictwo  uzdrowiskowe)  z  dotychczasowych  5%  do  co  naj
mniej 25 %, aby próbować  nadrobić  zaniedbania  z lat  poprzednich. 

3.  Wpłynąć  na  władze  Uzdrowiska  Ustroń,  aby  nie  utrudniały, 
a  wręcz  włączyły  się  do  zagospodarowania  dzielnicy  Zawodzie 
w sposób  racjonalny,  planowy  z uwzględnieniem  interesów  ogó
łu  gości  przebywających  na  Zawodziu  i w  Ustroniu. 

4.  Wpłynąć  na  władze  Uzdrowiska  Ustroń,  aby  tereny  stacji 
czerpania  wód  mineralnych  i wtłaczania  ich  z powrotem  w  głębi
ny  warstw  były  uporządkowane  i  p lanowo  zagospodarowane. 
WizytówkąZawodzia  powinien  być nie tylko  teren  zagospodaro
wany  przed  Sanatorium  (co jest  chwalebne)  ale  także  inne  tereny 
przyległe.  Robi  to  wrażenie  jakby  te  tereny  należały  do  innych 
gestorów,  a nie  do  Uzdrowiska  Ustroń. 

5. Ustalić  publicznie  i ogłosić  w prasie  miasta,  że ulica  Zdrojo
wa jest  ulicą miasta,  a nie  ulicą  zakładową  i wszelkie  obowiązki  z 
tego  faktu wynikające przejmują  kompetentne  urzędy. 

6.  Opracować   jeżeli  jej  nie  ma  lub  dopracować   jeżeli  jest 
niepełna  lub nieaktualna  i nie uwzględniająca aktualnych  potrzeb, 
koncepcję zagospodarowania  przestrzennego  miasta  uwzględnia
jącej  potrzeby  turystycznego  zagospodarowania  miasta.  Nasze 
propozycje,  które  uwzględniają  najpi lniejsze problemy  to: 

a. Opracować  koncepcję  zagospodarowania  bulwarów  nadwi
ślańskich  (teren  po  obu  stronach  Wisły)  na  cele  rekreacyjne,  ma
łej  gastronomii,  rozrywki.  Jest  to  najpopularniejszy  teren  space
rowy  w  Ustroniu,  teren  rekreacyjny,  wypoczynku  weekendowe
go,  a  najbardziej  zaniedbany,  bo  utrzymywany  przez  miasto  i 
chaotycznie  zagospodarowywany.  W  tym  pasie  powinien  kon
centrować  się  weekendowy  ruch  turystyczny,  rekreacyjny  i  roz
wój  terenów  sportowo    rozrywkowych  miasta. 

b.  Wnioskujemy  aby  teren  naprzeciwko  Szpitala  Uzdrowisko
wego  (Sanatorium)  leżący  po  drugiej  strony  ulicy  Sanatoryjnej 
został  formalnie  przeznaczony  do  zagospodarowania  (włączony 
do  oferty  przetargowej)  na  Międzynarodowe  Centrum  Kongre
sowo   Wystawiennicze  na  około  1000  miejsc.  Uważamy,  że  jest 
to naj lepsza  lokalizacja  tego  typu  obiektu,  zresztą  w  poprzednich 
planach  zabudowy  Zawodzia  uwzględniająca  podobny  obiekt. 
Kompleks  kongresowy  uwzględniający potrzeby wszystkich  pod
miotów  może  powstać  jedynie  przy  zaangażowaniu  środków  fi 
nansowych  obcych  i należy  stworzyć  ku  temu  prawne  możl iwo
ści.  Wprawdzie  istnieje jeszcze  kilk a  innych  miejsc  nadających 
się  pod  taką  inwestycję,  ale  ta jest  naj lepsza. 

c.  Podjąć próby zagospodarowania  terenów na dwóch  rozpoczętych 
budowach „piramid" poprzez kontynuowanie, zlikwidowanie  inwesty
cji  lub przeznaczenie na  inny cel związany z obsługą  tuiystów. 

7.  Przy  organizacji  imprez  masowych  (wyścigi  kolarskie,  im
prezy  sportowe,  religijne,  itp.) nie dezorganizować  „życia"  obiek
tom  hotelarskim  (całkowita  blokada  dróg,  zakaz  spożywania  al
koholu,  długie  zakłócanie  ciszy  nocnej,  itp.). 

8. Nie  ustalać  maksymalnych  stawek  opłat  miejscowych,  gdyż 
walory  klimatyczne  nie są  proporcjonalne  do opłat  oraz  zagospo
darowania  w  porównaniu  z  innymi  miastami  i odczuciami  gości 

PiP^iif:  : 

odwiedzających  Ustroń. 
9.  Przeznaczyć  całość  opłat  miejscowych  na  utrzymanie  infra

struktury  turystycznej  Ustronia  (przynajmniej  zachować  odpo
wiednie  relacje)  co  może  usprawiedliwiać  w jak imś  stopniu  po
bieranie  opłat. 

10.  Spotkania  władz  miasta  z  branżą  turystyczną  (wskazane  z 
przedstawicielami  biznesu  Ustronia,  przedstawicielami  Biur  Tu
rystycznych)  powinno  się odbywać  co najmniej dwa  razy w  roku, 
a  podjęte  wspólnie  wnioski,  ustalenia  i propozycje  powinny  być 
drogowskazem  dla  samorządowych  władz  miasta  do  wytyczania 
kierunków  dyskusji  komisji  problemowych. 

11. Domagamy  się  zniesienia  zakazu  wjazdu  autokarów  drogą 
na  Równicę.  Fałszywie  pojęta  ochrona  środowiska  przynosi  od
wrotny  skutek.  Zakaz  wjazdu  autokarów  spowodował,  że  goście 
zamiast jechać jednym  autokarem  wjeżdżają kilkunastoma  samo
chodami  osobowymi,  co powoduje większy  tłok, większe  wydzie
lanie  spalin  oraz  niebezpieczeństwo  wypadków.  Nie  negujemy 
na  przykład  wprowadzenia  opłat  za wjazd,  lub  innych  ograniczeń 
w  godzinach  czy  dniach  szczytu  turystycznego. 

12.  Domagamy  się  przestrzegania  zapisów  ustawy  z  dnia  29 
sierpnia  1997  r. (Dz.U.  Nr  133,  poz.  884,  zm.  Dz.  U. Nr  158,  poz. 
1043)  dotyczących  kategoryzacji  obiektów  hotelarskich  na  tere
nie  miasta.  Porządkowanie  tych  spraw  jest  koniecznością  usta
wową  i  powinno  wpłynąć  na  politykę  kształtowania  cen,  usta
wicznie  podnosić  standard  obiektów  i  świadczonych  usług  co 
pozwoli  bardziej  uwiarygodnić  poziom  oferowanych  usług  w 
poszczególnych  obiektach. 

Sądzimy,  iż  stałe  kontakty  poprzez  przedstawicieli  branży  w 
składach  Komisji, cykliczne spotkania z władzami  miasta  pozwolą 
wypracować  i stale  uaktualniać  kierunki  rozwoju  miasta  aby  za
spokajać  rosnące  potrzeby  mieszkańców  i  przybywających  tu 
gości  w  różnych  celach. 

Dodać należy także, że branża turystyczna potrafi i może wpływać na: 
a.  ekonomiczne  efekty  różnych  podmiotów  gospodarczych 

miasta  poprzez  politykę  selektywnego  wykorzystania  ich  ofert, 
b.  zatrudnienie  obywateli  miasta  i na  ich  warunki  materialne, 
c.  kształtować  opinię  miasta  i władz  w  mediach, 
d. popularyzować  miasto  i jego  walory  poprzez  promocję  swo

ich  obiektów  i  usług. 
Są  to  tylko  przykłady  wzajemnych  relacji  i rozsądne  uświado

mienie  konieczności  zgodnej  symbiozy  branży,  władz  miasta, 
samorządu  i mieszkańców  pozwoli  na pogodzenie  priorytetów  w 
rozwoju  miasta. 

Liczymy  także  na  autorytet  Pana  Burmistrza  i  doświadczenie 
w  turystyce  i  sporcie. 

Członkowie  Zespołu  Hoteli  „Piramida " 

Kościół ewangelickoaugsburski  w Bażanowicach. Grafika,  piórko. 

Gazeta Ustrońska  5 



Władysław  Banach  na  Brzegach.  Fot.  W.  Suchta 

KOLEKCJONE R 
Gdy na początku  ferii zimowych  nie było w Ustroniu ani  grama 

śniegu, w Oddziale  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej"  prezento
wał  obrazy  ze  swej  kolekcji  Władysław  Banach.  Tematem  wy
stawy  była  „Zim a  w dziełach  twórców  Podbeskidzia'. 

— Pomyślałem  sobie, że gdy  przyjad ę do Ustronia,  to  strzep
nę ze świerków  na obrazach  trochę  śniegu, żebyście  mieli  tro 
chę  zimy  — mówi  kolekcjoner. 

Ten  emerytowany  prawnik  z  BielskaBiałej już  po  raz drugi  w 
ciągu  kilk u  miesięcy  prezentuje  w  Ustroniu  obrazy  ze  swej  ko
lekcji. W maju oglądaliśmy wystawę  „Kwiat y  w malarstwie  arty
stów  Podbeskidzia",  obecnie  na Brzegach  prezentowane  są  obra
zy z kolekcji  W. Banacha,  na których  artyści  Podbeskidzia  malo
wali  zimę, a taką  tematyczną  wystawę  zapowiadał  już  podczas 
wernisażu  w  maju. Obecna  prezentacja  to przede  wszystkim  ob
razy  doskonale  nam  znanego  ustrońskiego  malarza  Bogusława 
Heczki,  którego  ulubioną  techniką jest  akwarela.  Dlatego  cieka
wostką,  obok  akwarel,  są obrazy  olejne  tego  artysty. 

— Zbieram  obrazy  głównie  artystów  Podbeskidzia    mówi 
W. Banach  — Mam  obrazy  Chwieruta,  Pazdanowskiego,  któi ^ 
uwiecznił  całą  Jeleśnię.  Zbieram  obrazy  ponad  30  lat,  a  moja 
kolekcja  liczy  ponad  1000  dzieł.  Kłopot  jest z  przechowywa
niem  takiej   ilości.  W  jednym  pokoju  ju ż  się  nie da  przejść,  za
walony jest garaż. Na ścianach  to można powiesić zaledwie  parę 
sztuk. Jest  tego  tyle, że  praktycznie  oglądam  swoje  obrazy  gdy 
robi ę wystawę. A tych wystaw jest dość dużo  w  Ustroniu, Jele
śni,  BielskuBiałej,  Żywcu,  Andrychowie.  W  sumie jednak  jest 
to hobby  kosztowne, a w ostatnich  latach coraz  kosztowniejsze. 
Ja  czasem  kupuj ę  obrazy,  można  powiedzieć,  hurtem,  gdy  np. 
rodzina sprzedaje coś po zmarłym  malarzu. Jednak same  opra
wy,  to  ju ż  poważny  wydatek.  Nie  jestem  trunkowy ,  nie  palę, 
więc wszystkie oszczędności  mogę  poświęcić  na  kolekcję. 

Po wernisażu,  drugą  część  wieczoru  wypełniła  opowieść  Cze
sława  Szindlera  o  jego podróży  do Turcji. Znany  globtroter,  jak 
zawsze  przy  takich  okazjach,  prezentował  kolorowe  przeźrocza. 
Warto zaznaczyć, że w tym wieczorze w Oddziale  Muzeum  uczest

Uczestnicy  spotkania  obejrzeli  też przeźrocza.  Fot.  W.  Suchta 
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ZACNI GOŚCIE 
30  stycznia  w  strażnicy  w  Lipowcu  odbyło  się  zebranie  spra

wozdawcze  tamtejszej  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej. 
Szczególnie  serdecznie  witano  gości  zebrania:  radną  Mari ę  To
miczek,  starostę  Andrzej a  Georga,  burmistrza  Jana  Szwarca, 
radnego Jana  Lazara,  radnego Wiktor a  Pasternego,  dyrektora 
Szkoły  Podstawowej  w  Lipowcu  Mark a  Konowoła,  przewodni
czącego  Rady  Osiedla Antoniego  Kędziora  oraz  przedstawicie
li miejskich  władz OSP   prezesa  ZM  OSP Tadeusza  Dudę  i wi
ceprezesa Józefa  Balcara,  który jest  także członkiem  OSP w  Li 
powcu  i to jemu  powierzono  prowadzenie  obrad. 

Sprawozdanie z rocznej  działalności  przedstawił  prezes  Karo l 
Małysz.  Podkreślił on rolę członków OSP w społeczeństwie,  wpły
wanie  przez nich na kształtowanie odpowiednich  postaw,  nawiązał 
też do  uroczystości  obchodów  70lecia jednostki,  który  obchodzo
no  w  1998  r.  Z  tej  okazji  jednostka  otrzymała  sztandar   2 maja 
odbyła  się  uroczystość  wręczenia,  zaś już  3 maja strażacki  poczet 
sztandarowy  uczestniczył w mszy w kościele w Lipowcu.  W  minio
nym roku strażacy z Lipowca zajęli drugie miejsce w  Międzygmin
nych  Zawodach  Pożarniczych.  Strażacy  pełnili  też służbę  porząd
kową  podczas  uroczystości  miejskich  i religijnych.  Szczęśliwie  w 
1998 r. w Lipowcu nie było pożaru. Sprawozdanie  finansowe przed
stawił  Józef  Bijok ,  zaś  protokół  Komisji  Rewizyjnej odczytał  A. 
Kędzior.  Wnioskuje się w nim  udzielenie Zarządowi  absolutorium 
za  1998 r.  Strażacy jednogłośnie  przychylili  się do  tego  wniosku. 

Otwierając dyskusje J.  Balcar podkreślił,  że jeszcze  nigdy w  Li 

Fot.  W.  Suchta 

powcu  na  zebraniu  strażackim  nie  goszczono  tylu  zacnych  gości. 
Jest to szczególny  zaszczyt  dla jednostki. T. Duda w  imieniu  władz 
miejskich  OSP  przedstawił  podstawowe  zamierzenia  na  1999  rok. 
Poza chronieniem  ludności przed klęskami żywiołowymi,  odbędzie 
się konkurs „Młodzież zapobiega pożarom", na Dni  Ustronia  przy
gotowane  zostaną  pokazy  strażackie,  nasze  miasto  będzie  w  tym 
roku  gospodarzem  zawodów  strażackich, a co  najważniejsze,  dla 
OSP  w  Lipowcu  zostanie przekazany  wóz  bojowy. 

Głos  zabrali  również  goście  zebrania.  A.  Georg  poinformował, 
że od miesiąca funkcjonuje powiat, krótko też przedstawił jego wła
dze.  Staroście  bezpośrednio  podlegają  straże  pożarne, a ostatnio 
właśnie  starostę  wybrano  prezesem  zarządu  powiatowego  OSP. 
Zarząd  powiatowy  OSP  przygotowuje  obecnie  plan  pracy,  któiy 
zostanie w najbliższym czasie przedstawiony  ogółowi druhów. Sta
roście  podlega  także  Państwowa  Straż  Pożarna,  a w  tym  roku  pla
nuje się rozpoczęcie  dość poważnej  inwestycji jaką będzie  budowa 
nowej  siedziby  PSP  w  Polanie.  Starosta  dziękował  strażakom  za 
ich aktywność społeczną  i obiecał ścisłą współpracę  i pomoc.  Rów
nież  burmistrz  J. Szwarc  mówił  o pomocy  miasta  dla strażaków  w 
granicach  skromnych  możliwości.  Burmistrz  podkreślał,  że w  tym 
roku planuje się tak poważne przedsięwzięcia jak dokończenie  roz
budowy  SP1, modernizację oczyszczalni  ścieków, dalszą  budowę 
kolektorów.  Dodał przy  tym, że również w Lipowcu  konieczna jest 
budowa  kolektora  i władze miejskie mają to na  uwadze. 

Obecność burmistrza i starosty była okazjądo poruszenia spraw ogól
niejszych, a dotyczących bezpośrednio całego Lipowca.  Mówiono m.in. 
o parkingu przed strażnicą, chodniku przy ul. Lipowskiej. Na zakończe
nie K. Małysz przedstawił plan działania jednostki na  1999 r., a po krót
kiej przerwie odbyła się karnawałowa zabawa strażacka.  (ws) 

niczyła  liczna  grupa  młodzieży  przebywająca  w  Ustroniu  na  zi
mowisku.  (ws) 



Wnętrze  kościoła  w miejscowości  Wieliki j  Dobroń.  Fot. J.  Marcol 

POMOC DLA UKRAINY 
Dzisiaj ostatnia część relacji Jerzego Marcola ze spontanicznie zorga

nizowanej wyprawy na zakarpacką Ukrainę, gdzie zawieziono pomoc hu
manitarną dla osób z terenów dotkniętych listopadową powodzią. 

Nabożeństwo całe w języku węgierskim.  Początek nabożeństwa:  kan
tor podaje frazę, cały zbór ją  śpiewa,  kantor podaje następną  frazę, zbór 
śpiewa...  bez organów.  Biskup  wychodzi  na ambonę,  modlitwa   wszy
scy pochylają się nisko, czytanie z Biblii , (Martin  pokazuje mi w angiel
skim  wydaniu  Bibli i  czytany  fragment    Obj.  Jana  1:18).  Po  kazaniu 
modlitwa,  a  następnie  chrzest  niemowlęcia.  Wykorzystuję  okazję,  aby 
zrobić  kilka  zdjęć.  Biskup  zaprasza  mnie  do  ołtarza,  proponuje,  abym 
mówił  po  rosyjsku, że niektórzy  zrozumieją.  Wybieram jednak  angiel
ski. Mówię o tym skąd przyjechaliśmy,  jak to się stało, że  przywieźliśmy 
pomoc  humanitarną  biskup  tłumaczy  mnie  na  węgierski,  ludzie  kręcą 
głowami  z  niedowierzaniem. 

Wracam  do naszych. Już teraz wiemy, że popełniliśmy  błąd  usiedli
śmy wśród najstarszych mężczyzn. Ostatnia pieśń. W trakcie jej  śpiewa
nia  wstają kobiety  starsze,  modlą  się krótko  i wychodzą,  następnie  ko
lejne nawy,  kobiety  młodsze,  panny,  mężczyźni  starsi...  Kościół  pusto
szeje. Jesteśmy  pod  wrażeniem  tradycji  i dyscypliny  tego  kościoła. 

Po nabożeństwie Biskup opowiada najpierw o październiku  1944 roku, 
kiedy  to wojska radzieckie wkroczyły  na Zakarpacie zamieszkałe  przez 
ludność  węgierską  wywieźli  wtedy  do  obozów  koncentracyjnych  na 
Syberii  około 40 tysięcy  mężczyzn  w wieku  od  18 do 55  lat. niewielu  z 
nich wróciło. Ci, którzy zostali, przez lata nie mogli o tym nawet  mówić. 
Teraz w każdej wiosce robione są tablice pamiątkowe z nazwiskami  tych, 
którzy  nie  wrócili.  Z  wioski  Welikij  Don  wywieziono  300  mężczyzn. 
Teraz  rozumiemy,  dlaczego  nawy  dla  kobiet  były  pełne,  a  nawy  męż
czyzn  puste.  Kobiety,  które owdowiały  lub zostały  same  do dzisiaj  no
szą czarne  chusty. 

Biskup zaprasza nas na kawę  opowiada  trochę o historii  Węgrów  na 
Ukrainie, oraz o swojej służbie. W 1987 roku przyjechali do niego przed
stawiciele władz,  aby namówić go na wyjazd z wioski.  Odmówił.  Roz
mowa  trwała  długo,  a  w  tym  czasie  mieszkańcy  wioski,  około  6.000 
osób. otoczyli  dom  i stali  w milczeniu.  W końcu  przedstawiciele  władz 
poprosili  biskupa,  aby  wyszedł  do  ludzi  i  powiedział  im.  że  zostaje. 
Wyjaśnia nam też. tradycję nabożeństwa. Jest ono odpraw iane w ten sam 
sposób  od  1595  roku,  kiedy  to  Reformacja została  przyjęta  przez  lud
ność  tego  regionu.  Chciałoby  się  słuchać jego  opowieści,  ale  musimy 
jechać  na obiad  przygotowany  w  sierocińcu. 

Po obiedzie jedziemy do Berehove. Jedzie z nami Zoltan, który  biegle 
mówi  po angielsku, ale nie rozumie  rosyjskiego. Rok temu  zdał  maturę. 
Chce studiować,  ale na Ukrainie  nie da  rady, gdy  nie zna  ukraińskiego. 
Z kolei na Węgrzech  podczas egzaminów  wstępnych  Węgrzy z Ukrainy 
są  inaczej  traktowani   trudno jest  im się dostać na studia, choć  teraz  to 
jest  możliwe.  Kiedyś  granica  była  zamknięta,  jeśli  ktoś  chciał  studio
wać,  musiał  się  nauczyć  rosyjskiego  lub  ukraińskiego.  Uczono  się  go 
niechętnie, z konieczności.  Kobiety na ogół  nie znały rosyjskiego, męż
czyźni  poznawali  go w wojsku. 

Po drodze zatrzymuje nas grupa  ludzi  ubranych  w wojskowe  mundu
ry,  na  mundurach  wyszywki  z grupą  krwi,  w  rękach  karabiny.  Spraw
dzają dokumenty, tłumaczę powód  naszego pobytu w rejonie, pozwalają 
nam odjechać. Chyba było  to prawdziwe  wojsko... 

W Berehove zabieramy przewodnika,  jedziemy do Mezovari, jednej z 
wiosek,  która została  zalana  wodą.  Wylała  rzeka  Borżawa   wody  Cisy 
popłynęły  nią  w górę, zalały jedną  stronę wioski.  Po wielu  domach  zo
stała  tylko  kupa gruzu.  W Mezovari  zalanych  było  ponad  500  domów, 
zawaliło  się 210,  ponad  1400  ludzi  stało  się  bezdomnymi. 

Przez wiele  lat domy  budowano z gliny   te się zawaliły,  domy z wy

palanych  cegieł ostały  się. Rozmawiamy  z jednym  człowiekiem,  które
go dom się ostał, zaprasza nas. Woda wlała się do środka przez okna. Do 
wysokości, gdzie sięgała woda   zerwany tynk, widać gołe cegły, meble 
zamoknięte,  zdeformowane.  Na  prędce  zbudował  piecyk  z cegieł,  aby 
ogrzać  i suszyć co się da. 

Na podwórku  chlewik, w nim kilka świń, które zdążył  przeprowadzić 
na drugą stronę rzeki, zanim woda wylała. Widać, że w tej całej biedzie, 
jakoś sobie radzi, aby przetrwać. Jedziemy dalej przez wioskę, ostały się 
płoty, furtki, bramy, za nimi pozostałości  domów. Rozmawiam  z jednym 
człowiekiem,  przeprowadza  mnie  przez  furtkę  i pokazuje  kupę  gruzu. 
Ze łzami  w oczach  mówi:  „To był dom  mojej mamy".  Pytam,  kiedy  był 
zbudowany   w  1957 roku. w czasach, kiedy cegła, nie była jeszcze zna
na w  tamtych  stronach,  a domy  budowano  tylko z nie wypalanej  gliny 
rozrabianej ze słomą  lub trawą. Część spośród tych, którzy utracili domy, 
została przyjęta przez krewnych, w niektórych  domkach  mieszka  obec
nie około  30 osób.  Część  mieszka  w świetlicach  szkolnych. 

Wracamy  do  Berehove.  Po drodze  nasz  przewodnik  opowiada  o  za
kładach  pracy,  które  stoją.  Ludzie  nie otrzymywali  zapłaty  przez  kilka 
miesięcy,  w końcu  przestali  przychodzić  do pracy. W samym  Berehovc 
są  trzy  nieczynne  cegielnie.  Cegła  będzie  potrzebna  do  odbudowy  do
mów,  tylko  kto  uruchomi  te  zakłady?  Ci,  którzy  mają  pracę  zarabiają 
około  50  80 grzywien  na miesiąc, bochenek  chleba  kosztuje grzywnę, 
pół  litra wódki  trzy  grzywny. 

Przygotowujemy  kanapki  na drogę.  Przewodniczący  Diakonii  mówi 
nam, że następnego dnia mają przyjechać samochody  i rozwieść po wio
skach  to,  co  przywieźliśmy.  Spodziewają  się  też  następnych  transpor
tów  z Węgier oraz z 1 lolandii.  Do tej pory przybyło około  120  transpor
tów z Węgier, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Czech, jednak  takich  trans
portów  jak nasz,  to chyba jeszcze  nie  było. 

Ruszamy  około  17.00  przez  Welikij  Dobroń,  Czop,  Użgorod.  Przy
jeżdżamy  na granicę około  19.00. Podchodzę do żołnierzy  przy  szlaba
nie.  mówię  im  o  tym.  że  wracamy,  że wieźliśmy  pomoc  humanitarną, 
pytam,  czy  nas przepuszczą  bez  kolejki. Jeden  z żołnierzy  opryskliwie 
odpowiada:  „Nu  i za szto?" (no  i co z tego).  Inny żołnierz  strofuje go i 
nakazuje  podniesienie  szlabanu.  Wjeżdżamy  na  przejście,  załatwiamy 
formalności, wszystko  idzie sprawnie,  przejeżdżamy  na słowacką  stro
nę. Okazuje się że w tirze mamy  trzysta  litrów benzyny, a przy wjeździe 
na Słowację można mieć tylko 200  litrów. Dobrze, że nas nie sprawdzi
li ,  kiedy  wyjeżdżaliśmy  z  Polski.  Pozwalają  nam jechać.  Około  21.30 
ruszamy  z granicy  ukraińsko   słowackiej.  Około  północy  jesteśmy  na 
granicy  w Barwinku, odprawa  idzie szybko,  pół godziny  później  rusza
my  dalej.  Sypie  śnieg,  chcemy  jechać  najkrótszą  drogą  na  Gorlice.  W 
pewnym  momencie grzęźniemy  w śniegu  nawianym  na drogę, wycofu
jemy  się,  jedziemy  przez  Jasło,  Gorlice.  W Gorlicach  nie  zauważamy 
znaku  objazdu  dla  samochodów  ciężarowych.  Płacimy  100 zł  kary.  Je
dziemy dalej, miejscami sypie bardzo gęsty śnieg. W poniedziałek. 7 grud
nia. około 7.30 wjeżdżamy do bazy  UNITRANSu  w Skoczowie.  Wraca
my busem do Ustronia. Dziękujemy Bogu za opiekę podczas całej drogi. 

Według  ostatnich  raportów  podczas  powodzi  na  zakarpackięj  Ukra
inie  w  dniach  4  5  listopada,  zalanych  wodą  było  około  236  miast  i 
wiosek,  łącznie około 40 tysięcy domów, uszkodzonych  zostało  26.500 
domów,  zawaliło  się  około  1400,  kilkaset  dalszych  nadaje  się  do  roz
biórki.  zginęło  około  20  osób.  Ponadto  woda  zniszczyła  340  km  dróg. 
zmyła bądź uszkodziła 300 mostów, przerwała wały  przeciwpowodzio
we łącznie na długości  4,3 km. Ponad  6000 osób zostało bez dachu  nad 
głową.  Do niektórych  rejonów dotrzeć  można tylko  helikopterami. 

Odbiorcą  darów  była  Diakonia  Kościoła  Reformowanego  na  Zakar
paciu.  Kościół  Reformowany  liczy  około  130 tysięcy  członków,  głów
nie Węgrów, zrzeszonych  w około  100 parafiach. Mniejszość węgierska 
na Zakarpaciu  liczy około  160.000  osób. 

Jerzy Marcol, prezes Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w Ustroniu 

Uczestnicy  wyprawy  w  Ustroniu.  Fot.  J.  Marcol 
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l A I l c r ć p l W I C O W I 
W  piątek,  5  lutego,  odbyła 

się  kolejna  konferencja  praso
wa  organizowana  przez  staro
stę  Andrzej a  Georga.  Prócz 
niego,  w  spotkaniu  z  dzienni
karzami  uczestniczyli  m.  in.: 
wicestarosta  Roman  Sanetra, 
przewodniczący  Rady  Powia
tu  Jan  Zorychta ,  w iceprze
wodniczący  RP Stanisław  Ku 
bicjus,  cz łonkowie  Zarządu 
Powiatu:  Alfre d  Holisz  i  Le
sław  Werpachowski,  skarbnik 
powiatu Aleksy  Swoboda  oraz 
przedstawiciel  Wydziału  Edu
kacji  Micha ł  Rajwa. 

Na  początku  A.  Georg  po
dzielił  się wrażeniami  z  uczest
nictwa  w telewizyjnym  progra
mie  katowickiej  „3" ,  który  ma 
na celu  przybliżenie  mieszkań
com  starostów.  Przyznał,  że 
miał  duże  problemy,  by  w  do
brym  świetle  przedstawić  po
wiat, gdyż  tendencyjne  pytania 
redaktora  skupiały  się  wokół 
małego  ruchu granicznego,  tar
gowiska  i kondycji  „Celmy", 

Jednak  g łównym  tematem 
k o n f e r e n c ji  by ła  e d u k a c j a. 
Mimo, że od  1  stycznia  wszyst
ki e  szkoły  średnie  „przeszły 
pod  powiat",  kuratorium  zwle
ka  z  przekazaniem  pełnej  do
kumentacj i.  Nie  wiadomo  tak
że, jaki jest  stan  techniczny  bu
dynków szkół. Oczywiście  sub
wencja  z budżetu  państwa  jest 
niewystarczająca,  według  wy
liczeń  braku jąca  suma  może 
s ięgnąć  20%.  Jako  pozytyw 
uznano,  że  powiat  będzie  wy
konywał  tylko zadania  własne, 
czyli  zapewni  funkcjonowanie 
szkół  średnich,  dwóch  poradni 
psychologiczno    pedagogicz

nych  w Cieszynie  i  Skoczowie 
i  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej 
w  Koniakowie.  Zakłady  Opie
kuńczo   Wychowawcze  od  no
wego  roku  podlegają  Opiece 
Społecznej.  Na  inwestycje  z 
budżetu  państwa  o t rzymano 
320  000  zł  z  przeznaczeniem 
na  budowę  sali  gimnastycznej 
w  Skoczowie. 

Ni e  obsadzone  jest  jeszcze 
stanowisko  dyrektora  Wydzia
łu  Edukacji  Starostwa  Powia
towego.  Wpłynę ło  17  ofer t, 
złożonych  przez  pracowników 
oświaty,  prawników,  ekonomi
stów  i inżyniera,  z których  wy
brano jedną, ale przed  ostatecz
nym  wyborem  odbędz ie  się 
jeszcze  jedno  spotkanie. 

Jeśli  dyrektorzy  szkół  przyj
mą  propozycję  ma  zostać  spo
śród nich powołany zespół  stale 
współpracujący ze  Starostwem. 
Planowane  są  też  Targi  Oświa
towe  dla  uczniów  szkół  podsta
wowych  i  średnich.  Najbliższe 
prezentujące szkoły średnie  od
będą  się w  Fili i  US,  6  marca. 

Ze  spraw  dotyczących  bez
pośrednio  Ustronia,  poruszono 
problem  fata lnego  stanu  bu
dynków  Zespołu  Szkół  Tech
nicznych  (według  danych  do
s ta rczonych  dz ienn i ka rzom 
usytuowanego  przy ul.  1 Maja). 
Szkole  tej,  w  trybie  pi lnym, 
przyznano  z  budżetu  powiatu 
3  000  zł  na  remont  okien.  Ko
nieczne  jest  także  oddłużenie 
ustrońskiego  Technikum.  Na 
pytanie,  czy  w  związku  z  nie
wystarczającą subwencją  może 
być  zagrożony  byt  fili i  szkół 
ś r e d n i c h,  m i ę d zy  i nnymi 
ustrońskiej  fili i LO  im. M.  Ko
pernika,  A.  Georg  powiedział, 
że  wszystkie  inicjatywy  zmie
rzające do  zaoszczędzenia  pie
niędzy  będą  mile  widziane,  ale 
nie  sądzi,  by  stało  się  to  kosz
tem  filii .  Monik a  Niemiec 

Zima  przysparza  służbom  porządkowym  wiele zmartwień.  Kie
dy  spadł j uż  długo  wyczekiwany,  szczególnie  przez  dzieci  i  nar
ciarzy  śnieg,  pojawiły  się go  takie  ilości,  że  trzeba  było  wywozić 
z  miasta.  Drogi  udało  się  utrzymać  w  należytym  stanie,  gorzej  z 
chodnikami...  Fot.  W.  Suchta 
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Dnia 23 stycznia  1999 r. zmarła 
w  wieku  85  lat  Anna  Gogółka  z 
domu  Niedoba,  zamieszkała  w 
Ustroniu  przy  ul.  Ogrodowej  28. 
Urodziła się  15 stycznia  1914 roku 
w  Ustroniu.  W dorosłe  życie  we
szłajako absolwentka  Państwowej 
Szkoły  Handlowej  w  Cieszynie 
podejmując  pracę  zawodową  w 
Urzędzie  Pocztowym  najpierw w 
Wiśle, a potem  w Ustroniu,  gdzie 
pracowała  do wybuchu  wojny. W 
pierwszych  dniach  września  1939 
roku została wraz z Urzędem  ewa
kuowana na Węgry, skąd w miesiąc 
później powróciła do Ustronia.  Anna  Gogółka 

Zaczął  się ciężki  okres okupacji  hitlerowskiej.  W Ustroniu  nastąpiły 
aresztowania,  najpierw  wśród  mężczyzn,  zaś  21  maja  1940  roku  przy
szła  kolej na kobiety.  Chociaż  minęło  już przeszło  58  lat  pamiętam  ten 
dzień  bardzo  dobrze. 

O godz. 5 rano ustrońskie gestapo przyszło po każdą z nas i aresztowane 
zostały: Anna Niedoba  (Gogółka),  Antonina  Grabowska.  Helena  Matula 
(Garbusińska), Gabriela Tomiczek, Władysława Pawłowska (Sikora). He
lena Kozłowska. Zawieziono nas krytą ciężarówką do cieszyńskiego wię
zienia, a następnie stuosobowym  transportem do obozu koncentracyjnego 
w Ravensbriick.  Stałyśmy się numerami  1 lanka 3646. a ja 3643. 

W tych  ciężkich,  trudnych  latach  głodu,  zimna,  stania  na apelach  na 
deszczu  i mrozie,  szczucia  psami,  morderczej  pracy,  chorób,  operacji 
doświadczalnych  (Polki  były „królikami doświadczalnymi"),  połączyła 
nas  głęboka  przyjaźń.  Spałyśmy  na  tej  samej  pryczy.  Nie  wolno  było 

Wspomnienie  Przyjaciółki 
tracić  nadziei.  Tylko  wzajemna pomoc,  podtrzymywanie  się  na  duchu, 
głęboka  wiara,  że Pan  Bóg pozwoli  nam  przetrwać,  dodawała  sił. 

Hanka  dzielnie  znosiła  swój  los.  Chociaż  słaba  fizycznie  pracowała 
nieraz za inne, chore, pomagała nawet z narażeniem życia. Włączyła się 
do  konspiracyjnej pracy  Polek  w obozie. 

W październiku  1941  r. Hanka  wpadła  na  nielegalnym  przemycaniu 
chleba chorej koleżance.  Dozorczyni  sporządziła oskarżenie  na piśmie, 
które miała dostarczyć następnego dnia. Potem odbywała się rozprawa i 
zapadał  wyrok   pobyt w bunkrze.  Byłyśmy z Hanką  przerażone.  Leża
łyśmy na pryczy po apelu, kiedy nasza przyjaciółka Celinka,  zatrudnio
na  w  Komendanturze,  wyszeptała  z  tajemniczą  miną:  „Hanka,  ty  bę
dzieszjutro zwolniona, widziałam Twoje zwolnienie." Czy to cud? Prze
płakałyśmy całą noc. Radość, że Hanka uniknie bunkra, którego by pew
nie nie przeżyła. Ale strach, czy dzisiejsze oskarżenie nie doszło do głów
nej  dozorczyni?  Czy jej  nie  zaszkodzi?  Drżąc  czekamy  nas  apelu.  Po 
jego  skończeniu  dozorczyni  wywołuje  nr  3646!  Ostatnie  spojrzenie  i 
nieopisana  radość!  Dzięki  Ci  Boże! 

W obozie można było otrzymać tylko jeden  list w miesiącu i to powyci
nany przez cenzurę. Hanka wiedziała, jak tęsknię za Ustroniem  i posyłała 
mi widokówki, które chowałam w sienniku. W niedzielę po pracy, leżąc na 
pryczy  zakładałam  widokówki  za deski  pryczy będące nad  moją głową  i 
mówiłam  koleżankom, że  idę na wycieczkę na Równicę  i Czantorię. 

Jak potoczyły się losy pozostałych  Ustronianek z naszego  transportu? 
1 lelena Kozłowska zginęła wywieziona z chorymi  i niezdolnymi  do pra
cy  „w nieznane".  Celinka  z Komendantury  zdradziła,  że na drugi  dzień 
w  kartotekach  kazano  im  napisać  „umarła".  Helenę  Matula  zwolniono 
w  1941  roku.  Gabrielę  Tomiczek  zwolniono  po przeszło  trzech  latach, 
zaś Antonina Grabowska  i ja zostałyśmy w obozie do końcy wojny. Przez 
obóz koncentracyjny w Ravensbruck  przeszło  132 tysiące kobiet  i dzie
ci,  w  tym  40  tysięcy  Polek,  z których  przeżyło  8  tysięcy.  Prochy  zma
rłych,  zamordowanych,  zagazowanych  kryją wody jeziora  Schwedsee, 
które jest  za murem obozu. Są tam też prochy zagazowanej w  1944 roku 
Ustronianki  Anny Cholewa. Jakże radosne było nasze spotkanie w grud
niu  1945  roku.  po moim  powrocie  ze Szwecji  (z obozu  wyzwolił  mnie 
Szwedzki  Czerwony  Krzyż  akcja hrabiego  Folke    Bernadette). 

Hanka  wyszła  za  mąż. za  Pawła  Gogółkę,  miała  troje dzieci,  a po  ich 
wychowaniu  podjęła  znów  pracę  na  Poczcie  w  Ustroniu,  gdzie  praco
wała aż do przejścia na  emeryturę. 

Haneczko!  Jak  wiele  Ci  zawdzięczam  i wtedy  w obozie  i potem  po 
powrocie  i  trudno  mi  się  pogodzić  z  tym.  że  już  Cię  nie  spotkam  w 
Ustroniu. 

Odeszła od  nas bardzo dobra żona, matka, babcia,  przyjaciółka.  Była 
skromna,  cicha,  pracowita,  życzliwa  dla  wszystkich,  z  poświęceniem 
pracująca  dla  innych,  kochająca  swoją  Rodzinę,  swój  Ustroń,  swoją 
Ojczyznę. Taką  pozostanie  na zawsze w naszej  pamięci. 

Władysława  Sikora  z domu  Pawłowska 



Ja  nie jestem  groźny.  Fot.  W.  Suchta 

Wydział  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa  UM  informuje  wła
ścicieli  psów  ras uznanych  za agresywne,  że zgodnie  z art.  10  ust. 
2  ustawy  z 21.08.1997  r. o ochronie  zwierząt  (Dz.  U. nr  111,  poz. 
724  z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrz
nych  i Administracji  nr  1051  z dnia  15.12.1998  r. należy  składać 
pisemny  wniosek  do  tutejszego  Urzędu  o wydanie  zezwolenia  na 
utrzymywanie  psów  ras: Amerykański  pit  buli  terier ,  Perro  de 
Presa  Mallorquin ,  Buldog amerykański,  Dog argentyński,  Per
r o de  Presa  Canario,  Tosa  inu,  Rottweiler ,  Akbash  dog,  Ana
tolian  karabash,  Moskiewski  stróżujący,  Owczarek  kauka
ski,  w  terminie  30  dni  od  dnia  wejścia  w  życie  rozporządzenia. 
Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko  i imię wnioskodawcy  i jego 
adres  zamieszkania,  informację  o  pochodzeniu  psa,  jego  rasie, 
wieku,  płci  i ewentualnym  sposobie  oznakowania  psa,  o  miejscu 
i warunkach  w jakich  wnioskodawca  zamierza  utrzymywać  psa. 

USTROŃSKA W  INTERNECIE 
Zapraszamy  do  korzystania  z naszego  internetowego  adresu: 
g a z e t a _ u @ b b . o n e t.  pI   Czekamy na relacje, notatki o osią

gnięciach ustroniaków, ważnych  wydarzeniach.  Prosimy pamiętać o po
dawaniu  dat,  nazw  miejscowości,  imion  i  nazwisk. 

Przygotowania  do  białego  szaleństwa.  Fot.  W.  Suchta 

Tygodniow y  monitorin g 
1  7  l u t e go  O & j j j h ^ 

dwutlenek  siarki  24,6  ng/m3(stęż.  dop.  125  fig/m3) 

dwutlenek  azotu  20,2  (ig/m3  (stęż.  dop.  100  ng/m3) 

ozon  45,1  | ig/m3  (stęż.  dop.  65  ng/m3) 

tlenek  węgla  186,3  |Lig/m3 (stęż.  dop.  3500  ng/m3) 

pył  zawieszony  20,4  ng/m3  (stęż.  dop.  100  (ig/m3) 

temperatura  0°C  (min.13,3°C;1.02;  maks.6,0°C;5.02) 

prędkość  wiatru  40  km/h  (min.2,9km/h;  2.02;maks.52km/h;5.02) 

wilgotność  79  %  (min.61,0%;7.02;maks.98,0%;7.02) 

nasłonecznienie  43,1  W/m2(mkl6,5W/m2;2.02;maks.358,2W/ńi2;7.02) 

ciśnienie  968 hP (min.921 hPa;2.02;maks.987hPa;  1.02) 

Ogłoszenie  o przetargu  nieograniczonym 
Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

ogłasza 

przetar g  nieograniczony  na 
„Obsług ę  bankową  budżetu  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń" 

Informację  o  warunkach  zamówienia  można  odebrać  w  sie
dzibie  zamawiającego,  pok.  33. 

Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  na  bieżąco wg  po
trzeb  zamawiającego. 

Uprawniony  do  kontaktów  z oferentami  jest: 
mgr  Jan  Smolarz,  pok.  33 
Zamkniętą  kopertę  z ofertą  oznaczoną  napisem  „Przetar g  na 

obsługę  bankową  Miasta  Ustronia"   należy  złożyć  w  siedzibie 
zamawiającego:  Urząd  Miejski,  Ustroń,  Rynek  1, pokój  nr  33. 

Termin składania ofert upływa dnia 18.02.1999  r. o godz.  14.00. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  19.02.1999  r.  o  godz.  12.00  w 

siedzibie  zamawiającego,  pok.  24  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z  zachowaniem  obowią

zujących  preferencji  krajowych. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy  spełniają 

warunki  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  oraz  zawarte  w 
informacji  o warunkach  z  zamówienia 

Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w Cieszynie  zaprasza na  szko
lenie  rolnicze  obejmujące  tematy:  „Pszenice  jakościowe    na
wożen je mineralne  z uwzględnieniem  potrzeb  odmianowych" 
oraz  „Żywieni e  kró w  w  okresie  okołoporodowym" .  Szkolenie 
odbędzie  się  19  lutego,  w  piątek,  o  godz.  10.00  w  sali  sesyjnej 
Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu. 

Ośrodek  informuje także,  że  ustawa  z dnia  12  lipca  1995  roku 
o  ochronie  roślin,  nakłada  obowiązek  posiadania  przeszkolenia 
przez  osoby  wykonujące  zabiegi  ochronne  w  uprawach  towaro
wych. Osoby, które nie posiadają  uprawnień  powinny  zgłosić  swo
j e  uczestnictwo  w kursie do  18  lutego  w ODR  w Cieszynie  osobi
ście  lub  telefonicznie  pod  numerem  8520894. 

Miejska Biblioteka  Publiczna  im. Jana  Wantuły  w Ustroniu  zaprasza 
na prelekcję Anny Guznar  pod tytułem „Nepal  królestwo wśród gór" . 
Spotkanie odbędzie się  10 lutego, w środę, o godz.  17.30 w sali sesyjnej 
Urzędu  Miejskiego.  Będzie  to druga część relacji, z podróży  pani  Anny 
do  Indii  i Nepalu.  Poprzednia  zgromadziła  kilkadziesiąt  osób.  które 
wysłuchały  interesującej opowieści  o historii,  kulturze, religii  i obycza
jach  egzotycznych  azjatyckich krajów. 

PO „LEŚNIKU "  Z  LEŚNIKIEM 
Oficjalnie otwarty w ubiegłym roku Regionalny  Leśny Ośrodek  Edu

kacji Ekologicznej  „Leśnik "  na Jaszowcu mieści w swoim wnętrzu wiele 
ciekawych  eksponatów,  czytelnie  i estetycznie  wykonanych  tablic  i map 
charakteryzujących lasy Beskidu Śląskiego. Obejrzeć można tam zwierzę
ta występujące na naszym  terenie,  poroża, wnętrze  tradycyjnej chaty  gó
ralskiej, zioła  i rośliny. Teraz ekspozycję oglądać można w  towarzystwie 
leśnika, któiy wyjaśni co, gdzie  i dlaczego. Przewodnicy oprowadzać będą 
grupy, a zgłoszenia przyjmowane są w Nadleśnictwie  Ustroń. 

Kiedy jest śnieg, można nie tylko jeździć na nartach. Tę rzeźbę ze śniegu, 
która stanęła na osiedlu generałów, ulepili wczasowicze.  Fot. M. Niemiec 
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Ogłoszenia  dröhne 
Dyplomowany  technik  fizjoterapii 
opieka doraźna nad dzieckiem, osobą 
starszą, chorym. Zabiegi pielęgnacyj
ne, masaż leczniczy. Tel. 8543349. 

ANTYKI  meble, wyroby ze srebra, 
brązu,  zegary,  porcelana,  monety, 
książki,  widokówki,  mapy  i  inne. 
Skup.  Komis.  TOMAR,  Ustroń,  ul. 
9  Listopada  5,  tel.  8544521. 

Wideorejestracja SVHS i VHS. 
Tel. 8544357. 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź 
szpachlowa. 
Grzegorz Tomaszko, tel. 8545402. 

Zdecydowanie kupię niewielki dom w 
dobrym stanie w Ustroniu. 
Tel.  0602184330. 

DYWANOCZYSZCZEN1E. 
Tel. 8543839. 

Osoby znające fizjologię człowieka lub 
pielęgniarki  mieszkające w centrum 
Cieszyna, Ustronia, Wisły, Skoczowa 
oraz  w  innych  miastach  powyżej 
10.000  osób,  posiadające  telefon, 
zatrudnię. 
Tel. (032) 6232829;  6237353. 

Do  wynajęcia pomieszczenie 40 m2 na 
cichą działalność, ewentualnie hurtow
nię. Tel. 8542592  lub 8541158. 

USŁUGI FOTOGRAFICZNE  impre
zy okolicznościowe, fotografia koloro
wa i czarnobiała,  portret,  fotografia 
nietypowa.  Tel.  8547393  po  16 lub 
0603243216. 

Sprzedam Pentium II. 
Tel. 0603799775. 

Pokój do wynajęcia. 
Tel. grzeczn. 8542922 po 20. 

Firma wydawniczo   drukarska przyj
mie do pracy grafika komputerowego 
z doświadczeniem. 
Tel. 8541773  lub 85454^5. 

ZAKŁA D 
DOSKONALENI A 
ZAWODOWEGO 
w  Katowicac h 

zapraszana  kursy: 
o jazdy  kat.  A, B 

»»obsługa  komputera 
programy  Word,  Exel 

»»minimum  sanitarne 
»»palacz  c.o. 
»»SEP  (elektryczny) 
»»bhp 
»»przewóz  materiałów 

niebezpiecznych 
»»i  inne 

Gabinet Masażu czynny: poniedziałek, 
środa, czwartek, w godz. 14.00 18.00. 
Tel. 8542693, ul. Kościelna 5. 

Sklep „Beskidy"  Upominki, Pamiąt
ki,  Rękodzieło Artystyczne   Pawilon 
Handlowy w Centrum (obok kościoła). 
Zapraszamy na zakupy. 

Rencista budowlaniec  „złota rączka"
przyjmie pracę na  1/2 etatu. 
Tel. 8544520. 

Zgubiono łańcuszek ze znakiem zodia
ku.Uczciwego znalazcę proszę o kon
takt. Tel. 8543666. 

Bramy przesuwane  i skrzydłowe  (au
tomatyka). Kompleksowe wykonywa
nie ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatko
wych wraz z podmurówką, balustrady 
ozdobne, kraty. MetalPłotOgrodzenia, 
Cieślar Marek, Ustroń, ul. Dominikań
ska 24a, tel.  85451 06,0601 516854. 

Tomas z  DYRDA 
Dr med. Spec. choró b dziec i WM 

Gabinet

Wizyty domowe, codziennie ;

Na  początku  ferii  padało... 

10  Gazeta  Ustrońska 
Fot.  W.  Suchta 

L   ˇaMmM  i  i    '  
... a na  końcu  topniało. 

  i 
Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS CZ E KA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a 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 wtorki 9   17, od środy do piątku 9 14, w soboty  913, 
niedziele  10  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skaliekiej" 
ul. 3  Maj a  68,  tel.  8542996 

— Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skaliekiej. 
Oddział czynny: we wtorki 9  18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty 913. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
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  913. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek 3A, tel. 8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  1, tel. 8543108. Czynne: 917. 
Stała wy stawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego. 

I M P R E Z Y 
11.2.  godz.  19.00  Z  cyklu  „Muzyka  dla  serca"  koncert  solistów 

Operetki  Gliwickiej. Jan  Ballarin  tenor,  Anna 
Wilczyńska  sopran, Raciborska Orkiestra Kam
eralna pod dyrekcją Andrzeja Rosota. 

1519.02 Ustrońskie Spotkania Teatralne „USTa  99" 
(szczegóły  na  afiszach  i w  poprzednim  numerze  GU) 

godz. 19.00  Krajowy Klub Iluzjonistów: pokazy przy muzyce. 
Wystąpią: Rafał Mulka, Antoni  HebnobTony. 
GCR „Repty". 

„ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny),  tel/fax  8541640 
16.00  Mulan 
18.45  Billboard 
20.30  Wróg publiczny 
16.00  Mrówka 
18.45  Złoto dezerterów 
20.45  Jackie Brown 

Nocne Kino Premier  Filmowych 
11.2  22.30  Joe Black 

.2. 

KIN O 
11.2. 

Do  13  lutego  apteka  „N a  Zawodziu"   przy  ul.  Sanatoryjnej. 
Od  13  do  20  lutego  apteka  „Manhatan "   na  os.  Manhatan. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

W  imieniu Zarządu Towarzystwa  Kształcenia Artystycznego  skła
dam  serdeczne  podziękowanie  PSS „Społem"  w Ustroniu  za ufun
dowanie  poczęstunku  dla uczestników  Koncertu  Noworocznego  w 
dniu  21  stycznia  br. w  MD K  „Prażakówka".  Elżbieta  Sikora 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Polańska 35 
PREVENTER  [obok  szkoły w  Polanie) 

tel. 8543000 



Fundacja  św. Antoniego,  ul. Polna  6 ,43450  Ustroń,  serdecz
nie  dziękuje  wszystkim  of iarodawcom,  podając  jednocześnie 
numer  konta  wszystkim  zainteresowanym  pomocą  potrzebują
cym:  Bank  Śląski  S.A.  Oddział  Ustroń  10501096103487435. 

Krzysztof  Ścierański  na „Prażakówce".  Fot.  W.  Suchta 

SPÓŹNIONY KONCERT 
W  piątek 29 stycznia  w MD K  „Prażakówka"  grano  jazz. Wy

stąpił jeden  z naj lepszych  polskich  basistów jazzowych  Krzysz
tof  Ścierański.  Bardzo  rzadko  w  naszym  mieście  gościmy tak 
renomowanych jazzmanów,  nic więc dziwnego,  że aż kilkanaście 
osób  zdecydowało  się zapłacić  po 8 zł za bilet,  by „na  żywo" 
posłuchać  muzyki  K. Ścierańskiego.  Koncert  nieco  się opóźnił, 
gdyż jak  to u jął sam  artysta, jadąc do Ustronia  z Dolnego  Śląska 
pokonać  musiał  siedem  rolniczych  blokad.  Wstępem  do  popisu 
mistrza  był  krótki  występ  Leszka  Wiśniowskiego  ze  Skoczowa, 
młodego  muzyka  jazzowego  gra jącego na flecie  i saksofonie. 

Daj  czadu  — rozległo  się z widowni,  gdy  na scenie  pojawił 
się  K. Ścierański  i j uż  po pierwszym  utworze  było  wiadomo, że 
nikt z tego  koncertu  nie  wyjdzie  rozczarowany.  Artysta  pokazał, 
że  muzyka  elektroniczna  nie musi  się  kojarzyć z popisami,  gdzie 
publiczność  czeka  jak  najszybszego  końca,  a  do  tego  jeszcze 
wychodzi  z bólem  głowy.  Co prawda  K. Ścierański  przepraszał 
za jakieś  uchybienia,  kładąc j e na karb siedmiokrotnego  kontaktu 
ze  znamienitymi  przedstawicielami  organizacji  rolniczych. Kil 
kunastu  widzów  owacyjnie  przyjęło  utwory  z najnowszej  płyty 
artysty,  a  że grono  słuchaczy  w  „Prażakówce"  było  nieliczne, 
koncert  miał  miły,  kameralny  nastrój.  Były  rozmowy  z  publicz
nością,  a nawet  quiz, w którym  jazzman  jako  nagrodę  propono
wał  swoja  płytę. Niestety  nie  znalazła  się osoba  mogąca  udzielić 
odpowiedzi  na zadane  pytanie.  (ws) 

Koncert  rozpoczął  Leszek  Wiśniowski.  Fot.  W.  Suchta 
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Informacj a dla tych, który m nie udało się kupić 
kaset z nagraniami 

Męskiego Chóru Cerkiewnego ks. J. Szurbaka 
Wydział  Kul tury  Urzędu  Mie jsk iego  w  Ust ron iu  infor

mu je,  że do ł  marca  br.  można  zamawiać  nagran ia w  Cen

t ra lnej  In formac ji  Turys tycznej  (Rynek  2, teł.  8542653), 

wpłacając za: kasety  magnetofonowe z muzyką  ludową  10 zł, 

za  CD z nagraniami  kolęd  20 zł. 
I fljltgP  y ,  H>>   ¿̌̌J   :<  ii,?'?  fi  f  ,  < 

UWAGA  KIEROWCY! 
W  niedzielę,  28 lutego,  Automobi lk lub  Cieszyński  organizuje 

na  terenie  Ustronia  „ I Rajd  Ustroński"  (KSJ).  Zgłoszenia  przyj
mowane  są od  15 do 25  lutego  w godz.  od 7 do 15 w  siedzibie 
Automobi lklubu  w Cieszynie  przy  ul.  Limanowskiego  9a oraz w 
dniu  zawodów  przy  boisku  KS Kuźnia  Liczba  zgłoszeń  ograni
czona.  Komandor   Rajdu  Leszek  Kąkol 

S<do*t  TłtoMf 

troje  wizytowe 

<*ftkolekcja wieczorowa 

projekty  najlepszych  firm 

polskich  oraz  austriackich 

ul. Daszyńskiego  70 A 

WIECZÓR WŁOSKI 
Ponad  tydzień w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  wystawiane 

były  fotografie, których  autorem  jest  Pier   Paolo  Strony,  włoski 
naukowiec  i fotografik.  Wernisaż  wystawy  odbył  się 29 stycznia 
w  ramach  „Wieczoru  włoskiego w Muzeum".  Kilkadziesiąt  osób, 
oprócz  podziwiania  fotografii  włoskiego  artysty,  obejrzało  fil m 
video  i  wysłuchało  opowieści  Lidi i  Troszok  o  podróżach  do 
Włoch  i tamtejszych  atrakcjach. Całość  kończyła degustacja  wło
skiej  pizzy, na brak  atrakcji  więc  nie  narzekano. 

Wystawione  fotografie urzekały  swą barwą  i ciekawym  ujęciem. 
P. P. Strona  zakres  swych  zainteresowań  i umiejętności  ma bar
dzo  szeroki.  Ukończył  Inżynierię  Budownictwa  Lądowego  i 
Wodnego  na Politechnice  w Turynie,  jest  absolwentem  Akade
mii  Muzycznej  w klasie  fortepianu,  fascynuje się żeglarstwem  i 
wspinaczką  wysokogórską.  Fotografuje od dzieciństwa.  Swe  prace 
wystawiał  w wielu  krajach  Europy,  jest  też autorem  kilk u  albu
mów  fotograf icznych. 

W poszukiwaniach  artystycznych  z wnikliwością  badacza  sto
suje  ten sam  warsztat poznawczy  jakim  posługuje  się będąc  na
ukowcem.  Efekty jego  eksperymentów  prezentowane  na wysta
wie, specyficznie  przetworzone  powszechnie  znane  zjawiska  jak 
zachody  słońca,  odbicia  w wodzie refleksy.  W interpretacji  auto
ra nabierają  nowych znaczeń  urzekając swoją malarskością.  Wy
stawa fotografii  „  Światło  wokół "jest  wynikiem pasji  autora,  bli
skich  kontaktów  z przyrodą,  talentu  muzycznego  i  malarskiego. 
To wszystko  staje  się harmonią  brzmienia  i koloru   czytamy w 
ulotce  do wystawy.  (ws) 

Jedną  z atrakcji  była  degustacja  włoskiej  pizzy.  Fot.  W.  Suchta 
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Turniej  cieszył  się dużym  zainteresowaniem.  Fot. W. Suchta 

PINGPONGOWY 
WEEKEND 

W  ostatni  weekend  salę  gimnastyczną  Szkoły  Podstawowej  nr 2 
okupowali  pingpongiści.  6  i 7  lutego  odbył  się tam IV  Otwarty 
Turniej  Tenisa  Stołowego  o Mistrzostwo  Ustronia.  W sobotę ry
walizowali  uczniowie  szkół podstawowych.  Reprezentowane  były 
głównie  gminy  powiatu  cieszyńskiego,  byli  też  zawodnicy  z klu
bów  z Mazańcowic,  BielskaBiałej  i Dzięgielowa.  Nie  zabrakło 
reprezentantów  Ustronia.  Wśród  21  chłopców  młodszych  znala
zło  się 9 z naszego  miasta.  Zwyciężył  Dariusz  Roczyna  z Ma
zańcowic.  Chłopców  starszych  grało  19,  wśród  nich  8  ustronia
ków.  Zwyciężył  Tomasz  Majo r   z  Mazańcowic.  Dziewczynek 
zgłosiło  się  12, w tym  trzy  ustronianki.  Naj lepszą okazała  się Elż
bieta  Sobel z BielskaBiałej.  Choć  zwyciężali  zawodnicy  z  klu
bów,  to podkreślić  należy  dobrą  postawę  chłopców  starszych  z 
Ustronia  grających w TRS  „Sił a   Ustronianka".  Niewiele  ustę
powali  naj lepszym:  Piotr   Cieślar   (SP1)  był czwarty,  Marci n 
Smagacz  (SP2)  piąty, a Rafał  Hanzel  (SP2)  szósty. 

— Zauważyć  trzeba  wyjątkow o wysoki  poziom  wśród  dziew
czynek  — mówi  on»anizator Turnieju  Kazimier z  Heczko.  Ter
min zawodów  chyba  dobrze dobraliśmy,  na koniec  ferii ,  dzieci 
były  rozluźnione,  panowała  sportowa  atmosfera.  Nie  było  żad
nych zgrzytów.  Dzięki  sponsorom  sześciu  najlepszych w każdej 
kategorii  otrzymało  nagrody.  Startowali  zawodnicy z amatora
mi,  gdyż w szkołach  podstawowych  nie różnicuj e  się uczestni
ków.  Cieszę  się z wynik u  chłopców  grających  razem  z nami w 
„Sil e  Ustroniance".  Widać, że robią  wyraźne  postępy. 

Szersza  relacja z turnieju  za tydzień.  (ws) 

Taki  se  bujani... 
W jakiś  i gazecie  przeczytalach  o „strażnikach  wagi".  Jak to 

je,  że jedyn  poradzijeś  wiela  wlezie  i je  chudy,  inkszy jak  to  pra
wióm  „żyje powietrziym  " a je  chruhy.  Diety  cud!? 

Tego nie jydz,  tego  sie  wystrziygej,  tego  malutko  i tak bez  koń
ca. A mie  sie zdo, że to je  tak:  wszystko  co je  do jedzynio  i słóży 
człowiekowi,  to trzej a jeś.  Sie mi zdo, że we wszystkim  trzej a  mieć 
umiar,  tak w jedzyniu,  jak i w działaniu.  Bo jak  prawi  prziysł  owi: 
czego  za moc,  to niezdrowo.  Przeca  już  downiejsi  ludzie  dostrzy
gli woge  takich  rzeczy jak  czekulada,  orzechy, masło  i wiela,  wiela 
inkszych  rzeczy,  co nóm  zabraniajóm  jeś.  Przeca  ty wszystki  za
bronione  rzeczy,  majom  prowie  to,  co potrzeja  na:  mózg  (dobre 
myśłyni),  na nerwy,  wóntrobe,  włosy, zymby,  czy aj i po  to by  piyk
nie  wygłóndać,  czy mieć  siłe  do roboty.  A przede  wszystkim  sie 
mi zdo, że człowiek  musi sie mieć rod takim jakim  je.  Bo jak  prziy
dzie zły czas na człowieka,  to sóm ze siebie  schudnie  abo  schrub
nie  i nic prociw  ty mu ni może  zaradzić.  Sama  wiym po sobie. 

Żech  sie roznimógła  i ty „kilogramy"  leciały  sy mie  pryndzyj, 
niż bych se życzyła.  Prziyszło  tak, że znómi  nie poznowali  mie  na 
Ustroniu, jakech  już  poradziła  na dziedzine  wyńś.  Za  to jak  cho
roba  mie  popuściła,  zaczłach  zaś na siebie  prziybiyrać  i  teraz 
żech je  „jak  piec".  Chocioż  wie! a razy  narobiym  sie jak  otrok  i 
jym  tak jako  zawsze.  Prawióm  i tak „komu  Bozia  pszaje,  tymu 
ciała  daje ", abo jeszcze  inaczyj:  „  nigdy za moc  kochanego  cia
ła".  Je wiela  inkszychporzykadel,  choćby  taki:  „nim  tyn  chruby 
schudnie,  to tyn chudy  nogi  wyprości"  i wiela  inkszych,  co se  ich 
na  chónym  ni mogym  spómnieć. 

Fajnie  sie je  podziwać  na takóm  młodóm,  zgrabnóm  dziełche 
(tako  aj i pryndzyj  znóńdzie  robotę),  ale jak je  tako  okrąglutko 
(choćby  kapkę  szyrszo  w kubie)  to jak  je  zadbano,  też je  sie na  co 
podziwać. 

Prawióm,  że połowę  rozmańtych  chorób  je  ze złego  jedzynio. 
To też je  isto prowda.  Muszymy  se jednako  pomyśleć,  co to je za 

jędzy  ni, może  to je  taki  co nafaszyrowane  „  ulepszaczami"  i chy
mióm.  Jak se tak spómnym,  to przeca  kiesi  ludzie jodali  wiyncyj 
szmolcu,  szpyrki  i masła,  niż teraz  co siejodo  rozmańte  margary
ny „  bez cholesterolu  ". Ale czy byli chrubsi,  niż my teraz,  abo  czy 
my miyni chorujymy.  Sie mi zdo, że we wszystkim  trzeja mieć umiar. 
A jak człowiek  zapomni  o tych  swojich  „  kilogramach  " to bydzie 
weselszy  i sie  mi zdo,  że żodnymu  nie bydzie  wadziło,  czy  siedzi 
na jednym,  czy na dwóch  stołkach. 

Byjmy  do siebie  życzliwi,  czy my sóm  chudzi  czy chrubi,  to by
dzie  nejlepszo  „dieta  cud" i lyk na nasze  boleści.  Wtedy  sie mi 
zdo,  że aj i ty wszystki  reformy  lepi  zniesymy. 

Hanka  łod  Sliwków 

POZIOMO :  1) dziwne  zjawiska, 4) kuzyn  modrzewia,  6) w 
adresie,  8) wokół obrazu, 9) imię żeńskie,  10) gatunek  literac
ki.  11) w rodzinie skorupiaków.  12) kościelny  instrument. 13) 
w środku  kapuścianego głąba. 14) siniak pod okiem,  15) gatu
nek królika.  16) były  lekarz reprezentacyjny,  17) lodowy opad. 
18) duża papuga,  19) potrzebne  inwalidzie.  20) materiał  opa
trunkowy. 
PIONOWO :  1) słodycz  w tabliczce,  2) działanie  obliczone 
na łatwy efekt, 3) z Rysami, 4) angielskie miasto  uniwersytec
kie, 5) z kremem, 6) zimny  półwysep. 7) głośny  wybuch. 11) 
mały  knur,  13) część naszyjnika. 

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

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z nr  3 
SLALOMOW Y  STOK 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  Krzysztof  Plinta  z  Ustronia, ul. 
Katowicka  228. Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
3 0  z ł  3 0 z ł  3 0 z ł  3 0 z ł  3 0 z ł  3 0 z ł 

Tygodnik  Rady  Miejskiej. Redaguje Zespół.  Redaktor Naczelny Wojsław  Suchta.  Rada  Programowa: Stanisław  Malina , 
Stanisław  Niemczyk  Marzena  Szczotka,  Józef Twardzik .  Adres  redakcji: 43450  Ustroń,  Rynek  1 (Ratusz),  pok. 
nr  9, pa rter .  Teł. 8543467.  Zastrzegamy  sobie prawo przeredagowywania,  dokonywania  skrótów  i zmiany  tytułów w 
nadsyłanych  materiałach.  Tekstów nie zamówionych  redakcja nie zwraca.  Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie  redakcji, 
w  dni powszednie,  w  godz.  14.0016.00.  Redakcja  nie ponosi  odpowiedzialności  za treść  ogłoszeń  i  reklam.  Skład 
komputerowy:  „Mono" , Cieszyn, ul. Macierzy  Szkolnej 3/25.  Druk:  „ INTERFON" Sp. z o.o. Cieszyn, ul. Olszaka  5, tel. 
8510543,  fax 8511643.  Indeks nr 359912.  Numer  zamknięto 4.2.99 r. Termin  zamknięcia  kolejnego  numeru  11.2.99 r 


