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26  lutego  w  parafii  Dobrego  Pasterza  w  Polanie  odbyło  się 
spotkanie  podczas  którego  dyskutowano  nad  problemem  bezro
bocia.  Uczestniczyli  w nim  przedstawiciele  władz  samorządowych, 
parlamentu  oraz  osoby  nie  ma jące  pracy.  Podczas  dyskusji  po ja
wiały  się wypowiedzi  emocjonalne,  czasami  bardzo ostre,  nie  uni
kano  jednak  żadnego  t rudnego  tematu  związanego  z  bezrobo
ciem,  które  w  Ustroniu  przez  ostatnie  dwa  lata wzrosło  dwukrot
nie.  W jaki  sposób  będzie  przebiegać  walka  z bezrobociem  zależy 
od  polityków,  przede  wszystk im  od  rządzących  krajem, choć  sa
morządy  też mogą  przejawiać  swą  aktywność.  Przed  dyskusją  ks. 
Alojz y  Wencepel  powiedział: 

  Rządzący powinni  sobie  uświadomić  nakaz  wynikający z  De
kalogu,  że  człowiek  ma  prawo  domagać  się  środków  do  życia. 
Chodzi  o to,  by rządzący podejmowali  środki  tak  odpowiedzialne, 
żeby  zaciąganie  pasa  dotyczyło  wszystkich,  a  nie  tylko  na jb ied
niejszych  i najsłabszych, żeby umieli  złożyć swój  los w ręce  Opatrz
ności  Bożej.  Rządzący  musi  dać  dowody  na  to, że  ma  dobrą  wolę, 
a  z  drugiej  strony  ten,  który  domaga  się  środków  do  życia,  musi 
liczyć  się  z  tym,  że  na  końcu  j e go  czynów  jest  Ten,  który  jest 
Panem  i rządzących,  i domagających  się  środków  do  życia.  Zda ję 
sobie  sprawę  z  dramatyzmu  naszego  spotkania.  Wierzę,  że  j ego 
skuteczność  zależy  i od  dobrej  woli  i  od  kompetencj i,  a  przede 
wszystkim  od  współgrania  tych,  którzy  mogą  i  tych,  którzy  po
trzebują. W  rodzinie ojciec musi  podejmować decyzje trudne.  Cza
sem  dla  jednego  dziecka  trzeba  więcej  środków,  a  drugie  musi 
poczekać.  Gdy  się  przekonamy  do  tego,  że jes teśmy  rodziną,  ła
twiej nam  będzie  rządzić, łatwiej  będzie  znosić  trudy  życia  i biedy. 

Następnie  wypowiadali  się  politycy.  Fragmenty  ich  wypowie
dzi  publikujemy  poniżej. 

Starosta  Wi to l d  Dz ie rżawsk i:    W  naszym  państwie  tak  się 
dzieje, że  problem  bezroboc ia  stał  się  problemem  większym,  niż 
można  się  było  tego  spodz iewać.  Dotyka  ludzi  wokół  nas,  coraz 
więcej  spotkamy  osób,  które  pracy  nie  mają.  Są  dwa  sposoby 
podejścia  do  tego  problemu.  Jeden  to  przeciwdziałanie  skutkom, 
udzielanie  pomocy  i opieki  tym,  którzy  utracili  pracę.  Drugi,  znacz
nie ważniejszy  sposób  rozwiązania  problemu,  to  doprowadzenie 
do  tego,  żeby  ludzie  którzy  chcą  pracować,  mogli  znaleźć  pracę. 
To wydaje się  być moim  obowiązk iem  i obowiązkiem  wszystkich 
polityków.  Z jednej  strony  musimy  myśleć  o  zasi łkach,  o  dopła
tach,  ale  przede  wszystkim  musimy  myśleć  o  tym, co zrobić,  żeby 
ludzie, zwłaszcza  mężczyźni,  mieli  pracę,  by utrzymać swoje  rodzi
ny.  Myślę,  że jest  sporo  takich  możl iwości,  które  m o g ąw  najbl iż
szym  czasie się pojawić.  Również  na Śląsku Cieszyńskim.  Na  przy
kład  budowa  drogi  k ra jowej nr  l ,  która  od  dłuższego  czasu jest  w 
sferze projektów,  jest  możliwością  pracy dla  ludzi.  Jeżeli  pomyśli
my  sobie  o  tym,  co  było  przed  wojną,  o  ciężkich  czasach  dla 
naszych  rodziców  i dz iadków,  to  pamięta jmy,  że  były  próby  sku
tecznego  przeciwdziałania  przez  Eugeniusza  Kwiatkowskiego. 
Chciałbym,  żebyśmy  tak  jak  on  patrzyli  na  problem  bezrobocia. 
Bardzo  ważne jest  to,  o  czym  ks iądz  wcześniej  powiedział,  żeby 
pomocy  było  najwięcej  w  rodzinie,  wśród  bliskich,  we  wspólno
cie  paraf ialnej, gminnej,  powiatowej,  a  potem  dopiero  państwo
wej.  Taka  właśnie  jest  nauka  Kościo ła  i zasada  pomocniczośc i. 

(cd. na sir. 2) 

Zima  odeszła j uż  chyba  na  dobre.  Zresztą  nie  rozpieszczała  nas 
tego  roku.  Było  ciepło,  a  śniegu  j ak  na  lekarstwo.  Narzekali  nar
ciarze,  nie odbyło  się  kilk a  imprez.  Szczęśl iwie  śniegu  nie  brako
wało  pod  koniec  lutego  i w  pierwszych  dniach  marca,  a to  pozwo
lił o  przeprowadzić  szkołom  podstawowym  nr  3  i  l  zawody  przy 
wyciągu  Marioli  Kaczmarek  pod  Czantor ią.  Jak  widać  uczniowie 
przyjęli  to  z entuz jazmem.  Poza  startem  w  zawodach  była  okazja 
do  szaleństw  na  śniegu.  Fot.  W.  Suchta 

W  sobotę 24  marca o godz.  19.00  rozpocznie  się  pierwszy  spek
takl  II I  Ustrońskich  Spotkań  Teatralnych.  Ze  „Scenar iuszem  dla 
nieistniejącego,  lecz możl iwego  aktora  instrumentalnego"  wystąpi 
J an  Peszek. Następnego  dnia (25  marca, niedziela)  Krzysztof  Kol
berger  zaprosi  publiczność  „Prażakówki"  na spotkanie z najwybit
niejszymi  twórcami  polskiej  i światowej  literatury w  przedstawie
niu  „Kartk i  z  podróży",  a akompaniował  będzie  mu  J a n u sz  S t ro
bel. We wtorkowy  wieczór, 27 marca  jednoosobowy  spektakl  „Świę
ty Mikoła j "  zaprezentuje  J an  Eng le r t. 

Bilety  w  cenie  15  zł  kupić  można  w  Miejskim  Domu  Kultury 
i Miejskiej Informacji  Turystycznej. 

Ustrońskim  Spotkaniom  Teatralnym  towarzyszyć  będzie  wysta
wa  fotografii  „Amatorsk ie  przedstawienia  teatralne  w  Ustroniu", 
której wernisaż odbędzie się 24  marca o godzinie  18.00. 

j j 

$b5 

    we  wtorki  12.0014.00, 

    we  wtorki  15.0017.00 
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Pierwszym  obowiązkiem  polityków jest  doprowadzenie  do  sytuacji, 
w której jest możliwość znajdywania pracy dla  ludzi   mówił  starosta 
W. Dzierżawski.  Fot.  W.  Suchta 

ty  i w  przyszłym  roku  znajdą  tam  zatrudnienie  kolejne osoby.  Tak 
więc  inicjatywy  mogą  wychodzić  z gminy,  ale  to  rządzący  krajem 
powinni  kompleksowo  rozwiązywać  problem  bezrobocia. 

Poseł  S tan is ław  Szwed:    O  bezrobociu  najczęściej  dyskusja 
ma  charakter  pol i tyczny  i ob jawia  się  przed  wyborami,  a  to  po
ważny  problem,  dzis iaj  dramatyczny.  Jesteśmy  w  o  tyle  trudnej 
sytuacj i,  że obecnie  w  wiek  produkcy jny  wchodzi  wyż  demogra
ficzny.  Dlatego  trzeba  stworzyć  dodatkowo  mil ion  miejsc  pracy. 
Obojętnie  kto krajem  będzie  rządził,  czy  to na  poziomie  parlamen
tu, czy  na poziomie  gminy,  przed  wszystkimi  staną  te same  proble
my.  A  że  nie jest  łatwo  można  przywołać  przykład  Niemiec.  W 
dawnych  Niemczech  Wschodnich,  gdzie  poziom  gospodarczy  był 
wyższy  niż u nas, obecnie  poziom  bezrobocia jest  porównywalny 
do  nas,  w  niektórych  landach  nawet  wyższy,  m imo  że  w  tamtą 
gospodarkę  wpompowano  setki  mi l iardów  marek.  Widzimy  więc 
przed  jak im  problemem  stoimy.  Na  pewno  restrukturyzacja  du
żych  zak ładów  pracy  powodu je  bezrobocie.  Stosujemy  osłony 
socjalne,  dla  niektórych  tak  bu lwersu jące jak  np.  w  górnictwie, 
ale  z jednorazowych  dużych  odpraw  nie  tworzą  się  nowe  miejsca 
pracy. Jest  to walka  ze skutkami.  Inną  przyczyną  są  niższe środki  z 
budżetu  państwa  na  walkę  z  bezroboc iem.  (...)  W  gospodarce 
światowej  90%  dochodów  wytwarzają  małe  firmy. U  nas od  lat  się 
mówi  o ułatwianiu  życia  takim  przedsiębiorcom,  o mniejszej  biu
rokracji,  niższych  podatkach,  ale  bardzo  ciężko  to  przeprowadzić 
ze  względu  na  rozbudowaną  sferę socjalną.  (...) Senat  w  ubiegłym 
tygodniu  przeznaczył  250  min  zł  na  aktywne  formy  zwalczania 
bezrobocia.  Poprzez  powiatowe  urzędy  pracy  powinny  te  pienią
dze  trafiać do  zainteresowanych.  Będą  real izowane  konkretne  pro
gramy,  które  są  w  stanie  przygotować  samorządy.  Co  dalej?  Nam 
potrzeba  programu  walki  z bezrobociem  na najbl iższe dziesięć  lat, 
a  wtedy  może  łatwiej  będzie  pode jmować  decyzje  systemowe, 
przede  wszystkim  obniżać  podatki  dla  małych  przedsiębiorstw. 
Następnie  konieczne  są  ułatwienia przy  tworzeniu  nowych  miejsc 
pracy.  Trzecia  rzecz  to  zachęty  do  tworzenia  nowych  miejsc  pra
cy.  To  metody  stosowane  na  całym  świecie  i my  powinniśmy  j e 
również  wprowadzać.  Notował:  vvs 

(dok. ze str:  1) 

Musimy  starać  się sobie  pomóc  w  rodzinie,  a potem  dopiero  niech 
pomaga  nam  rząd.  Musimy  pamiętać  o naszych  bliskich  w  trudnej 
sytuacji,  by  im  podać  rękę.  Nie  wszystko  jest  do  rozwiązania  za 
pomocą  pieniędzy  publicznych.  Ożywienie  gospodarki  jest  możli
we tylko poprzez obniżenie  podatków,  a nie przez  ich  zwiększanie. 
Im  więcej  będziemy  wypłacać  pieniędzy  z  budżetu,  tym  większe 
muszą  być  podatki.  O  tym  musimy  mówić,  o  tym  musimy  pamię
tać.  Nie  znam  prostych  recept  na  to,  żeby  było  dobrze. 

Burmistrz J an  Szwarc:   Bezrobocie w naszym  środowisku  wzra
sta.  We wrześniu  2000  r.  w  powiecie  c ieszyńskim  było  około  7,5 
tys.  bezrobotnych,  w  tej chwili  l iczba  ta  sięga  8,5  tys.  Bezrobocie 
wzrasta  z  dnia  na  dzień  i  z  całą  pewnością  należy  pode jmować 
działania ograniczające. Nie chciałbym  polemizować  z  przedmów
cami,  ale  wiele  zadań,  które  t rzeba  real izować,  to  zadania  rządu. 
Mamy  wiele  ustaw  powodu jących  hamowanie  rozwoju  gospo
darczego.  Pracę  dostają  ludzie  ma jący  inne  uprawnienia.  Jak  to 
jest, że młodzi  ludzie po szkole czekają na pracę,  a daje się  zarabiać 
rencistom?  Rencistom  trzeba  pomóc.  Gdy  pytam  dlaczego  rząd 
dopłaca  do  zat rudnionego  rencisty  około  6000  zł  rocznie,  słyszę 
że to tylko 200.000  zatrudnionych  i jest  to  tak  mała  ilość, że nie  ma 
się czym  zajmować. Dla mnie 200.000  ludzi  to spore  miasto,  więcej 
niż powiat  cieszyński.  Gdy  rozmawiam  z przedsiębiorcami  wszy
scy  mówią,  że  trzeba  gospodarkę  uaktywnić.  Muszą  powstawać 
zakłady  pracy, trzeba j e  przekształcać.  Co  możemy  zatem  zrobić  w 
Ustroniu?  Wiadomo,  że  nie  powstanie  tu  przemysł,  ale  działania 
można  tak ukierunkować,  że  ludzie  znajdą zatrudnienie.  Koniecz
ny  jest  jednak  jeden  warunek:  bezrobocie  musi  maleć  w  całym 
kraju. Aby  u nas  funkc jonował  handel,  turystyka,  to  musi  tu  ktoś 
przyjechać,  ktoś  kto  zarabia  i może  pieniądze  wydawać.  Jest  więc 
to  problem  ogólnopolski  i to  na szczeblu  rządu  należy go  rozwią
zywać. Na  razie  poprzez  promocję,  umożl iwianie  inwestycji,  bez
robocie  u nas  powinno  się  zmnie jszyć.  W  najbl iższym  czasie  zo
stanie otwarty  hotel,  któiy zatrudni  300 osób.  Powstaną  inne  obiek

Konieczny jest jeden  warunek: bezrobocie  musi maleć w całym  kraju 
 twierdził burmistrz J. Szwarc  Fot.  W.  Suchta 

Przy  Fili i  Uniwersytetu  Ślą
skiego w Cieszynie  działa  Klub 
Uczelniany  AZS.  Studenci  pły
wa ją  grają w siatkówkę  i koszy
kówkę  oraz  halową  piłkę  noż
ną.  Największe  sukcesy  odno
szą  pływacy.  W  sumie  sport 
uprawia  ponad  sto  osób.  Ma ją 
do dyspozycji  pływalnię  i dużą 

halę. Z tych  obiektów  korzysta
j ą  także  k luby  c ieszyńsk ie  i 
mieszkańcy  miasta. 

Znany  reżyser  Stanisław  Ja
nicki  nakręcił  fil m o  Skoczowie 
 swoim  rodzinnym  mieście.  To 
dokument  t rwający  pół  godzi
ny,  k tó ry  u k a z u je  d a w ne  i 
współczesne  oblicze  „Trytono
wego  Grodu". 

Prawo  do  połowu  tyb  w  Wi
śle  było  ongiś  powodem  czę
stych  kłótni  pomiędzy  miesz
kańcami  Kiczyc  i  Wiślicy.  Ci 

d rudzy  przezywali  sąs iadów 
„okonki"' , tamci  rewanżowali  się 
s łowem  „bobˇorze".  Teraz  po
noć  swary  ustały. 

10.VI  rozpocznie  regularne 
kursy  poc iąg ekspresowy  War
szawa    Wisła.  Przejazd  potrwa 
4 godz. z minutami. Będzie  przy
stawał w  Ustroniu  Zdroju.  Przy
jazd  do  Wisły  w  południe. 

Zespół  Teatralny  Parafii  św. 
E lżb ie ty  wys tawi  w  d rug iej 
i trzeciej dekadzie marca  Miste
rium  Męki  Pańskiej.  Przedsta

wienia  odbędą  się w Teatrze  im. 
Mickiewicza.  Zainteresowanie, 
podobnie jak  w poprzednich  la
tach, jest  bardzo  duże.  Premie
ra  17.111. 

W  Istebnej nie ginie  tradycja, 
„czepiynio",  czyli wiązania  chu
stek  regionalnych.  Obowiązują 
trzy techniki: „na rożki", „na  kle
poć"  oraz  „na  spuść". Jak  to  się 
robi,  wiedzągóra lki  ze  starsze
go pokolenia. GOK  organizował 
ekstra  kursy dla młodych  miesz
kanek Trój wsi Beskidzkiej.  Mia
ły  wzięcie. 
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Rozgrywki  rozpoczęli  pi łkarze  pierwszej  ligi . Niedługo  24  marca 
zacznie  grać  Kuźn ia  w  l idze  ok ręgowe j.  Do  sezonu  p rzygo towy
wano  się  sol idnie,  był  o b óz  p rzygo towawczy,  rozegrano  też  ki lk a 
meczów  spar ingowych.  W  ostatn im  na  własnym  boisku  Kuźn ia 
zremisowała  z czwarto l igowym  Górnik iem  M K  Katowice  2:2  (1:1). 
Bramki  dla  naszej  d rużyny  zdobyli  M a r c in  M a r i a n ek  i  J a n u sz 
Sza lbo t.  W  ostatni  weekend  Kuźn ia  rozpoczę ła  o f ic ja lne  wiosen
ne rozgrywki  meczem  Pucharu  Polski z Kończycami  Wielkimi.  Ustro
niacy  wygrali  na  wy jeźdz ie  4:3  (1:2).  T rzy  bramki  zdobył  D a w id 
S z p a k,  j edną  Wo jc i ech  K r u p a.  Tym  samym  Kuźnia  awansowa ła 
do  następnej  rundy  i w  na jb l iższą  sobotę  zmierzy  się  w  meczu  pu
charowym z Besk idem  Skoczów.  Spotkan ie  rozegrane  zostanie  na 

stadionie  Kuźni  w  sobotę  17 marca  o godz.  14. 

C i ,  k t ó r zy  od  nas  odesz l i: 

A lo jz y  Suchy  lat  70  ul. Cha łupn icza  37 

Zbign iew  Ku łaga  lat  51  ul.  Konopn ick iej  20 

Fel iks  R óg  lat  70  ul.  Ka tow icka245 

Emil  B łąka ła  lat  69  ul.  Spółdz ie lcza 2 

Z a r z ąd  Mias ta  Ustroń 
43450  Ustroń  ul.  Rynek 1 

zaprasza  do  z łożenia  ofert 
w  p r z e t a r gu  n i e o g r a n i c z o n ym  na: 

D o s t a wę  s p r z ę tu  k o m p u t e r o w e go  d la  U r z ę du  M i a s ta  U s t r oń 

Formularze  zawierające informacje o warunkach  zamówienia  moż
na odebrać  osobiście  w  Wydz ia le  S p r aw  Obywa te l sk i ch  pok.26 
w godzinach  od  8°° do  1500  lub za zal iczeniem  pocz towym. 
Zamkniętą  kopertę,  zawiera jącą ofertę,  należy  złożyć  w  siedzibie 
U r z ę du  M i e j s k i e go  ( p o k ój  nr 26)  w  termin ie  do  29 .03 .2001 r. 
d o g o d ź.  10 .00. 

Koperta  powinna  być  odpow iedn io  oznaczona: 
P r z e t a r g  d o s t a wę  sp r zę tu  k o m p u t e r o w e go  d la  U rzędu  M i a
sta  Ust roń 
Pracownik iem  uprawn ionym  do  kon tak tów  z o ferentami  jes t: 
Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywate lsk ich  P an  Czes ław  C l u za 
tel. 8542298.  O t w a r c ie  o fe rt  nastąpi w  siedzibie  Urzędu  M ie j 
sk iego,  w  sali  sesy jnej (pok.  nr 24),  w  dniu  29.03.2001  r. o  godz. 
14.00. 
W  p r z e t a r gu  mogą  w z i ąć  udz iał  o fe renc i,  k tó rzy: 
  nic  zostali  wyk luczeni  na  pods taw ie  art.  19 i art.  22  ust. 7 ; 
  spełn ia ją  wymagan ia  art.  22  ust.  2 Us tawy  o  zamówien iach 
publ icznych . 

W  poprzednim  numerze  GU  w  ar tykule  pod  tytułem  „Naras ta ją
ca  sp rawozdawczość"  b łędn ie  nap isa l iśmy  nazwisko  Leszka  Sie
miennika,  p rowadzącego  drużynę  młodz ieżową  w  O SP  Lipowiec. 
Za in teresowanego  i czy te ln ików  przepraszamy. 

5.03.2001 r. 
O  godz.  13.30  na  skrzyżowaniu 
Katowickiej i Kreta kierujący oplem 
astra mieszkaniec Ustronia najechał 
na tył opla corsy kierowanego  rów
nież przez  mieszkańca  Ustronia. 
5.03.2001 r. 
O  godz.  16  na  ul. 3 Maja  doszło 
do  kolizj i drogowej pomiędzy fia
tem  126 kierowanym  przez  miesz
kankę  Wisły  i mitsubishi  kierowa
nym  przez  mieszkańca  Ustronia. 
O  winie  rozstrzygnie  kolegium. 
5.03.2001 r. 
O  godz.  21.30  na  ul. 3 Maja  za
trzymań o  mieszkańca  Katowic 
kierującego  hundayem  w stanic 
nietrzeźwym.  Wynik  badania 
0,97;  1,24  i  1,33  prom. 
6.03.2001 r. 
O godz.  19.10 mieszkaniec  Skoczo
wa  zgłosił.  Ze przed  kilkunastoma 
minutami na ul. Katowickiej fiat 126 
zajechał mu drogę  i doprowadził  do 
kolizji . Ustalono właściciela  i skie
rowano wniosek  do  kolegium. 
7.03.2001 r. 
O  godz.  2.20  na  ul. Brody  zatrzy
mano  mieszkańca  Ustronia  kieru
jącego  fiatem  126 w stanie  nie
trzeźwym.  Wynik  badania    1,96; 
1.93 i 1,88  prom. 
7.03.2001 r. 
O  godz.  11.30  na  parkingu  na  os. 
Manhatan  cofa jący fiatem 126 
mieszkaniec  Ustronia  najechał  na 

5.03.2001 r. 
W godzinach  wieczornych  kontro
lowano Nierodzim, Lipowiec  i Her
man ice. Zwracano uwagę na zacho
wanie porządku  publicznego. 
6.03.2001 r. 
Interweniowano  na os. Centrum  w 
sp raw ie  zn i szczen ia  z ie leńca 
przez samochód.  Ustalono  winne
go. którym okazał  się  mieszkaniec 
Dąbrowy  Górniczej.  Ukarano  go 
mandatem  w  wys.  100  zł. 
7.03.2001 r. 
Po  otrzymaniu  zgłoszenia  patro
lowano ul. Katowicką w  okolicach 
ul.  Granicznej.  Sprawa  dotyczyła 
potrącenia  psa  przez  samochód. 
9.03.2001 r. 
W  czasie  kontroli  osób  handlują
cych  na  targowisku  miejskim  jed
nemu  ze  sprzedawców  kazano 
zgłosić się na komendę SM z aktu
alną  książeczką  sanitarną. 
9.03.2001 r. 
Nocny  patrol z policją. 
10.03.2001 r. 
Otrzymano  zgłoszenie  od  miesz

drugiego  fiata  126 należącego  też 
do  mieszkańca  Ustronia. 
7.03.2001 r. 
O  godz.  19.35 powiadomiono  po
licję.  że  na  ul.  Grażyńskiego  VW 
golf zjechał z drogi  i uszkodził  ogro
dzenie posesji. Ze wstępnych  usta
leń wynika, że golfem kierował nie
trzeźwy  mieszkaniec  Ustronia. 
Wynik  badania  1,63  i  1,71  prom. 
Sprawa  swe  rozstrzygnięcie  znaj
dzie  w  postępowaniu  karnym. 
9.03.2001 r. 
O godz. 21 mieszkanka Górek  Wiel
kich  powiadomiła policję, że z par
kingu przy ul. Sanatoryjnej skradzio
no należącego do niej V W golfa. 
10.03.2001 r. 
O  godz.  8.53  powiadomiono  poli
cję  o  włamaniu  do  hurtowni  przy 
ul.  Fabrycznej.  Po  wyłamaniu 
okna  i pokonaniu  innych  zabez
pieczeń  złodzieje  wynieśli  sprzęt 
komputerowy,  złom  metali  kolo
rowych,  sprzęt  AGD. 
10.03.2001 r. 
O  godz.  13  mieszkaniec  Katowic 
powiadomił  policję o włamaniu  do 
jego  toyoty  zaparkowanej  na  ul. 
Nadrzecznej.  W  nieustalony  spo
sób  sprawca  wszedł  do  samocho
du  i skradł  wyposażenie. 
10.03.2001 r. 
0  godz. 20.20 na ul. Sportowej za
trzymano  nicostrożnegomieszkań
ca Ustronia jadącego środkiem dro
gi  rowerem.  Wynik badania    2,58 
1 2,46.  Przeprowadzone  zostanie 
postępowanie karne.  (ws) 

kanki  ul.  Jelenica  o  zagrożeniu 
wylaniem  pobl isk iego  potoku. 
Przyczyną  wezbrania  wody  był 
zator  z gałęzi.  Poinformowano 
pracowników  pogotowia  wodno
kanal izacyjnego  i wspólnie, po 
dwóch  godzinach,  zator  usunięto. 
10.03.2001 r. 
Otrzymano zgłoszenie o tym, że na 
chodniku  przy ul. 3 Maja leży męż
czyzna,  a obok  przewrócony  ro
wer. Na miejscu ustalono, że jest on 
w stanie  upojenia alkoholowego,  a 
przy upadku  doznał  obrażeń  ciała. 
Wezwano pogotowie, które zabrało 
nietrzeźwego  rowerzystę,  (mn) 

/ V f " ] / M E D I C A "  S.C. 
I  ,)  gabinet  lekarza 
i  rodzinnego 

\  « r  . /  czynny  całodobowo 
L.....J  w  Ustroniu, ul. Drozdów  6 

:

  w i o s e n ny

DUŻE  UPUSTY 

Firma działa  h> starej siedzibie przy ul. Jelenica 15 

Po  nartach  opalanie.  Fot.  W.  Suchta 
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Betonowa  Bladniczka.  Fot.  W.  Suchta 

W piątek 2 marca w Urzędzie  Miasta dyskutowano  o  kontrower
syjnej regulacji  Bladniczki.  Ustroniacy,  nawet  ci mieszkający  bez
pośrednio  nad  potokiem,  są  poruszeni,  nie kryją oburzenia,  wyra
żają żal, wspominają  malowniczą  ścieżkę  spacerową  biegnącą  od 
Rynku.  W sali sesyjnej dyskutowali:  radni: J o a n na  Kota rska,  Ilo
na  Winter,  Kazimierz Stolarczyk,  burmistrz Jan  Szwarc,  naczel
nik  Ba rba ra  Jońca  i Walentyna  Mstowska  z Wydziału  Ochrony 
Środowiska  UM,  J an  Sztefek  ze  Spółki  Wodnej  Młynówka,  Gu
staw  Michna,  członek  Komisji Ochrony  Środowiska  RM  i Polskie
go  Klubu  Ekologicznego.  „Drugą" stronę  reprezentowali:  Tat iana 
Patyk  ze  Śląskiego  Zarządu  Melioracji  i Urządzeń  Wodnych  w 
Cieszynieadministrator  potoku, Tadeusz  Kantor  i Sylwester  Gru
da  z bielskiego Oddziału  ŚZMiUW,  wykonawca  Karol  Gembaia  z 
firmy HydroGeo  w  Cieszynie. 

Mówiąc, że społeczność  lokalna jest  poruszona  cala  tą  sprawą, 
burmistrz  poprosił  gości  o  wyjaśnienia. 
 1 65 ki lometrów  cieków wodnych  czeka  na  modernizację, a  nam 
udało się wybłagać  pieniądze od  marszałka  właśnie na  Bladnicz
kę  zaczęła T. Patyk.  Wydawa ło  nam  się, że na jważn ie jsze jest 
bronić dobytku  ludzi. Zresztą  projektanci  mają  odpowiednie  wy
tyczne, żeby odchodzić od  betonów. 
 Właśnie  to widać   wtrąciła J.  Kotarska. 
 To wina  arch i tektów,  którzy  pozwolili  na  taką  zabudowę  nad 
Bładniczką   ciągnęła T.  Patyk. 

Następnie  wyjaśniła  na czym  polega  ustroński  problem.  W  cza
sie powodzi  Bladniczka wylewała  i  mieszkańcy oraz władze  samo
rządowe już od kilku  lat domagali  się regulacji. Ogłoszono  przetarg 
i wyłoniono  autora  projektu,  którym  został  krakowski  inżynier  z 
kilkudziesięcioletnim  doświadczeniem  Jan  Seweryn.  Projekt  wy
konał  mniej więcej 4  lata temu  i od  tego czasu czekano  na  przyzna
nie pieniędzy.  Kiedy w 2000  roku  znalazło  się 600.000  dla  Ustronia 
przystąpiono do wdrożenia  projektu  w życie. Zakłada  on  minima
lizację szorstkości  dna dla zapewnienia jak  największego  przepły
wu  wody.  Gdyby  chcieć  osiągnąć  taką  sama  przepustowość  bez 
wygładzenia  dna  i brzegów  betonem,  należałoby  pogłębić  potok 
o  4,5    5  metrów,  a  brzegi  poszerzyć  o  1,5    2  metrów.  Na  to  nie 
pozwala  zabudowa  i chodnik. 

  Musiel ibyśmy  z l ikwidować  c iąg  pieszy, a lbo  wejść  mieszkań
com  do połowy  piwnic   kontynuowała  T. Patyk.  Wydawało  nam 
się, że jest  to  korzystna  inwestycja  dla  mieszkańców,  a od  same
go  początku  spotyka ją  nas  n ieprzy jemności.  Nie  ot rzymal iśmy 
na  przykład  zgody  na  wycięcie  drzew. 
 1  chwała  Bogu    nie  wytrzymał  K.  Stolarczyk  i zapytał  o  ryby, 
które  podczas  prac  zostały  wytępione. 
  Ryby  będą,  po  to jest  między  innymi  to korytko,  przepłyną  na 
pewno   odpowiadał  S.  Gruda. 

Nik t  z  radnych  nie  chciał  się  z  tym  zgodzić,  bo  w  korytku  jest 
zazwyczaj  tak  mało  wody,  że żadna  lyba  nie da  sobie  rady. 
  Bardzo dobrze  pani  powiedziała, że za jmujec ie się ciekami,  bo 
tego co  płynie  teraz  przez  nasze cen t rum  nie można  nazwać  ani 
rzeczka,  a  ni  potok iem,  to jest  ciek,  a  za  n iedługo  może  nawet 
będzie  to ściek   mówił  K. Stolarczyk.    Nie ma  tam  żadnego  na
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tura In ego oczyszczania, woda  się nie natlenia, widać każdy  śmieć. 
  Musicie się państwo  zdecydować,  czy chodzi  wam  o ryby, czy  o 
mienie  ludzi   kontrowała  T.  Patyk. 
 Gdyby  iść śladem  Pani  rozumowania,  to należałoby  od  razu  wy
betonować wszystkie  potoki  i rzeki  i wtedy  nikogo by  nie  zalewa
ło  odpowiadała  J. Kotarska.    Mieszkam  nad  samą  Bładniczką  i 
rzeczywiście  r a ź na  kilk a  lat  są  jak ieś  wy ją t kowe opady,  ale  nie 
h isteryzujmy. Wybetonowal iście  nam  potok  w samym  cent rum 
miasta  uzdrowiskowego,  przy  t rakc ie spacerowym.  Wygląda  to 
ohydnie,  a  my  mamy  się jeszcze  cieszyć? 
  Dajc ie  nam  t rochę  czasu    tłumaczyli  wykonawcy.    Na  tym 
etapie potok można  porównać  do nie otynkowanego  domu. 
 Arch i tek tura  jest  tak  podła, że żadne  tynkowanie  nie pomoże  
denerwowała  się J.  Kotarska. 

Niepokojono  się  też  Młynówką,  bo  od  tej  pory  w  tym  drugim 
potoku  będzie  się  spiętrzać  woda,  która  gładko  przepłynie  przez 
Bładniczkę. 
  Kiedy  poziom  wody jest  niski  na  betonowym  dnie gromadzi  się 
żwir,  kamienie.  Po deszczu  wszystko zostanie wymyte  do  naszej 
Młynówki  i zmniejszony  się przepływ  na drug im  potoku    niepo
koił  się J.  Sztefek. 

Goście wyjaśniali, że są zastosowane  pewne  zabezpieczenia,  ale 
tak  naprawdę,  to  nie  są  zbyt  zainteresowani  tym,  co  się  będzie 
działo  na  Młynówce.  To  sprawa  miasta. 

Trudno dyskutować z racjonalnymi  argumentami  zarządcy  poto
ku. Nie w każdym jednak  miejscu są one przekonujące. Na  przykład 
osoba  projektanta  i jego  dokonania.  Tłumaczy  się,  że jest  to  czło
wiek doświadczony,  który przeprowadził  regulacje potoków w  Sko
czowie  i  innych  miastach.  Być  może,  ale  uzdrowiska  to nie  s ą , j a
kieś" miasta  i nawet jednym  z warunków otrzymania  tego statusu  są 
walory krajobrazowe. Dodatkowo przetarg na projekt  zorganizowa
no  4  lata  temu  i  być  może  teraz,  w  dobie  postępu  technicznego 
i nowych  technologii,  byłaby  możliwość  zastosowania  innego  roz
wiązania. Jednak w tej chwili możemy  mieć tylko nadzieję, że brzegi 
faktycznie zostaną  obsiane trawą, a na dnie zalegną  kamienie,  tylko 
czy  wtedy  beton  będzie  spełniał  swoją  funkcję?  (11111) 

Po  protestach  część  potoku  ma  kamieniste  dno.  Fot.  W.  Suchta 
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Ostatn io  ukazały  się  wydane 
w ł a s n ym  n a k ł a d em  „  Wspo
mnienia  z  minionego  wieku" 
Jana  Małysza.  Autor  to  znany 
w  Ustroniu  społecznik,  w  ostat
nich  latach  dz ia łacz  Za rządu 
Osiedla w  Polanie.  W swej książ
ce dzieli się z czytelnikami  wspo
mnieniami,  które obe jmują  pra
wie cały XX  w. Dla  ustroniaków 
ciekawe  na  pewno  będą  strony 
poświęcone  czasom  przedwo
jennym.  Autor  przyb l iża  swą 
szkolę,  rodzinę,  ludzi  z  którymi 
stykał się w  młodości.  Szczegól
n ie  c e n ne  są  p r z e d s t a w i o ne 
w  książce  postacie  osób,  często 
już  zapomnianych.  Tak  dowia
dujemy się, kto pracował  i jak  to 
robił  w  Ubezpieczalni  Społecz
nej w Cieszynie  w  latach 30.  Za
sadnicza  część  książki  poświę
cona  jest  pracy  autora  w  Cen
trali  Zaopat rzen ia  Hutn ic twa. 
Przypomnienie  p lanowania  za
opatrzenia,  kłopoty  ze  zbi lanso
waniem  masy  towarowej,  zasa
dy  planowania   gdy  o  tym  czy
tamy  przypominamy  sobie  mi
nioną  epokę.  O  pracy  samego 
autora  dow iadu jemy  się  z  za
mieszczonego  w  ks iążce  pisma 
dyrektora  depar tamentu  G łów
nego  Inspektoratu  Gospodarki 
Ene rge tyczne j,  k tóry  o d c h o

dzącemu  J.  Małyszowi  na  eme
ryturę  w  liście  gra tu lacy jnym 
napisał: „ Zaangażowanie  Oby
watela  Dyrektora pracami  za
wodowymi było ogromne, a wy
niki wysoce owocne, mimo trud
nej sytuacji w zaopatrzeniu róż
nych  odbiorców  w  koks." 

J.  Małysz pisze także dla  mło
dych,  by  poznali  prawdę  o  tam
tych  c z a s a c h.  Z resz tą  mo t to 
książki  brzmi:  „ Mam  nadzieją, 
że poznanie  prawdy  o  naszych 
osiągnięciach  w  minionych 
dz ies ięc i o lec i ach  pomoże 
Wam, młodsi czytelnicy,  konty
nuować  nasze  dzieło  i uda  się 
Wam je  ukończyć,  czego  nie
stety  nam  nie  pozwolono." 

Wie le  żalu  p rzeb i ja  z  kart 
„Wspomnień",  gdy  autor  pisze 
o  ostatnim  dziesięcioleciu  w  na
szym  kraju:  „Fale  strajków  o 
politycznym  podłożu  zahamo
wały rozpoczęte  inwestycje,  co 
odbiło  się  wzrostem  długu  de
wizowego,  obciążającego  na 
wiele  lat  polską  gospodarkę. 
Przełom  polityczny,  który  na
stąjjil  w  latach  80tych  miał 
swoje  negatywne  skutki  dla 
gospodarki  kraju. Obrazy nisz
czejących  lub  wyprzedawa
nych za bezcen zakładów  towa
rzyszyły nam w całym  ostatnim 
dziesięcioleciu  XX  wieku." 

Wieloma  innymi  przemyśle
niami  dzieli  się J.  Małysz z  czy
teln ikami.  Jeden  z  rozdz ia łów 
nosi  tytuł,  „ Co  nas  czeka  w  XXI 
wieku",  inny  mówi  o  osob i
stych  przemyśleniach,  autor  nie 
stroni  też  od  rozważań  świato
pog lądowych,  gdy  w  rozdziale 
„Socjalizm a chrześcijaństwo " 
pisze  o  wielu  podob ieństwach, 
ale też o różnicach:  „Zasadni
cza  różnica  między  socjali
zmem a kościołami chrześcijań
skimi  tkwi  w dogmatach  wia
ty.  Uważam,  że również  w ko
ściele  następuje  postęp..." 

Wojs ław  Such ta Śnieżna sjesta.  Fot.  W.  Suchta 

K.  Kałudow. 

W  niedzielę  1  kwietnia o  godz. 
17  w  sali  w idowiskowej  M D K 
„ P r a ż a k ó w k a"  o d b ę d z ie  s ię 
koncert  ,,Z  muzyką  dla  serca" 
na  rzecz Śląskiego Centrum  Re
habil i tacji  w  Ustroniu  (dawne 
„Repty").  Patronat  ob jął  bur
mistrz  Jan  Szwarc,  a  organiza

torem  jest  Stowarzyszenie  Po
mocy  Śląskiemu  Centrum  Reha
bi l i tacj i  „Szp i tal  z  S e r c e m" 
w Ustroniu oraz zarząd ŚCR  przy 
p o m o cy  f i nansowej  Fundac ji 
Pracowniczej PROEKO w  Łazi
skach  Górnych. 

Gwiazdą  koncertu  będzie  Ka
łudi  Kałudow,  światowej  sławy 
tenor  bułgarski  obecnie  miesz
kający  w  Polsce.  Wystąpi  rów
nież Małgorzata  KniećAjdukie
wicz  mezzosopran, znana z  wy
stępów  na  fest iwalach  Viv a  il 
Canto w Cieszynie.  Akompanio
wać  będzie Teresa  Brzozowska, 
jedna  z  najwybi tniejszych  pol
skich  akompaniatorów,  a  kon
cert  p o p r o w a d zi  M a ł g o r z a ta 
Mendel.  W  programie  koncertu 
najp ięknie jsze arie  i duety  ope
rowe oraz pieśni  neapolitańskie. 

Bilety  można  nabyć  w  M D K 
„Prażakówka",  Centrum  Infor
macji  Turystycznej  w  Rynku, 
ŚCR  w  Ustroniu,  ul.  Zd ro jowa 
6. Cena  biletu  25  zł. 

23  lutego  o  godz in ie  17  od
był  się  w  M D K  „P rażakówka" 
t r w a j ą cy  1,5  g o d z.  K o n c e rt 
Ustrońskich  Gwiazdek.  Były  to 
występy  dzieci  z  kół  za intere
s o w a ń,  k t ó r ych  k i l k a n a ś c ie 
działa  pod  eg idą„Prażakówki ". 

Przejęci  młodzi  wykonawcy 
prezentowali  się na scenie  głów
nie  w  tańcach    towarzyskim, 
nowoczesnym,  w  parach  i  gru
powo.  Widownia  złożona  z  ro
dzin występujących oraz  ich  zna
jomych  i przyjaciół bardzo  żywo 
  acz z pełną  ku l t u rą  reagowa
ła  na  ekspresyjne  popisy. 

K o l o r o we  s t r o j e,  s r e b r ne 
w łosy,  w d z i ę c z ne  uk łady, 
uśmiechnięte  b u z i e  to  wszyst
ko wprowadzało  szalenie  miłą  i 
sympatyczną  atmosferę. 

Pub l i ka  z  ocho tą  o g l ą d a ła 
s tandardy  taneczne  przygoto
wane  p rzez  Barba rę  Paszek, 
a  w y k o n y w a ne  p r z ez  g r u py 
dziec ięce  o  różnym  stopniu  za
awansowan ia. 

Był a  także  5 osobowa  grup
ka  wokalna  „Ko lorow e  Nutk i " , 
k tóra  zaśp iewała  i  zatańczy ła 
piosenką  z repertuaru  Ark i  No
ego    „Święty  uśmiechn ię ty". 

Duże  brawa  i podziw  widow
ni  zebrała  też działa jąca od  nie
dawna  w  naszym  domu  kultury 
g rupa  taneczna  „B reake  Dan
ce ",  s k u p i a j ą ca  c h ł o p c ów  w 
wieku  1518  lat. 

P raw ie  c y r k o we  ewo luc j e, 
siła  po łączona  z  ekspres ją  wy
razu  tanecznego,  zapał  i  radość 
emanu jąca  z  dz ia łania,  w y w o
łała burze ok lasków.  Wszystkim 
podobały  się  kon f ron tac je  róż
nych  g rup  w iekowych    k i lku 
le tn ie  dz ieci  w  k o l o r o w y ch 
spódniczkach  i białych  ra js top
kach  w  pełnej  przy jaźni  z  pra
wi e  dorosłymi  chłopcami  z  bre
ake  dance. 

Jedni  p o d z i w i a li  w y s t ę py 
drugich  i szczerze  się  wza jem
nie  oklaskiwali. 

Na  zakończenie  wszyscy  wy
konawcy  razem  z  częścią  wi 

downi  i p rowadzącą  Anną  Mi 
cha j lukza tańczy li  makarenę. 

Impreza  miała  charakter  we
wnętrzny,  lokalny,  g rono  od
b io rców  nie  by ło  szerokie,  ale 
sala  się  zapełn i ła  i tętni ła  dzie
cięcym  śmiechem    stąd  myślę, 
że  wszyscy  byli  zadowolen i. 

Poprzez  swój  wys tęp  dzieci 
oswaja ją się ze sceną,  światłem, 
mik ro fonem  i widownią,  poko
nują  t remę.  Te  doświadczen ia 
będą  im  pot rzebne  w  przyszło
ści  nie  ty lk o  na  deskach  rodzi
mej  „Prażakówki". 

Na  pewno  zespoły  dziecięce, 
pokażą  się  nam  na  corocznej 
czerwcowej  imprezie  w  amfi te
atrze „DzieciDzieciom,  Dzieci
Rodzicom"   a stąd już tylko  krok 
do większych  scen.  (B.  NŻ) 

Jaij
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Na  terenie  naszego  miasta  działa  Jednostka  RatowniczoGaśni
cza  Państwowej  Straży  Pożarnej  z  siedzibą  w  Ustroniu  Polanie, 
cztery  terenowe jednostki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych    Pola
na, Centrum,  Lipowiec,  Nierodzim  i jedna  zakładowa  OSP    Kuźnia 
z  siedzibą  na  terenie  Zak ładów  Kuźniczych.  Jednostka  Ratowni
czoGaśnicza  Państwowej  Straży  Pożarnej (JRG  PSP) swoim  zasię
giem działania operacyjnego obejmuje również miasto  Wisłę  i gminę 
Istebna. 

W  ubiegłym  roku  ustrońska  jednostka  wyjeżdżała  do  201  zda
rzeń  z tego do  pożarów  37  razy, a do  innych  miejscowych  zagrożeń 
161  razy, 3 alarmy  okazały  się  fałszywe. Na  terenie  Ustronia  inter
weniowano  126 razy, co stanowi  62,9%  wyjazdów  ogółem.  Odno
towano  19 pożarów,  106 zagrożeń  miejscowych  i  1 fałszywy  alarm. 

Anal izując  l iczbę  wy jazdów  widać  wyraźnie,  że  pożarów  jest 
znacznie  mniej  niż,  mówiąc język iem  służbowym,  zagrożeń  miej
scowych.  Do tych  ostatnich  zal iczamy  te wszystkie  zdarzenia,  któ
re nie są pożarami,  a stwarzają  zagrożenie.  Są to wypadki  drogowe, 
kolizje, obfite opady  deszczu,  silne wiatry, wycieki  substancji  che
micznych  i ropopochodnych  do  c ieków  wodnych.  Przewagę  tych 
zdarzeń  widać zarówno  w wyjazdach  liczonych  łącznie we  wszyst
kich  trzech  gminach  (80,1%),  jak  i na  terenie  Ustronia  (84,1%). 
Sumując,  można  stwierdzić,  że  największe  zagrożenie  pożarami 
i miejscowymi  zagrożeniami  występuje właśnie  na terenie  naszego 
miasta. 

Z  łącznej  liczby wyjazdów w rejonie działania JRG  PSP aż  62,9% 
przypada  na  Ustroń  przy  27,  9%  wy jazdów  do  Wisły  i  9 ,2%  do 
Istebnej.  Z  tego  w  51%  przypadków  do  pożarów  wy jeżdżano  na 
teren  Ustronia,  w  2 7%  przypadków  do  Wisły,  w  21 ,6%  przypad
ków  do  Istebnej.  W  naszym  mieście  zdarzyło  się  65 ,6%  zagrożeń 
miejscowych, w  Wiśle 27,5%,  a w  Istebnej 6,8%.  Podobne  propor
cje utrzymują się j uż  od  kilk u  lat. 

Wpływ  na  ten  stan  rzeczy  ma  przede  wszystkim  odcinek  drogi 
krajowej Katowice    Wisła,  sobotn ion iedz ie lne  masowe  najazdy 
turystów,  letnie  i z imowe  okresy  sezonu  wypoczynkowego  oraz 
fakt  znacznie  wyższego  uprzemysłowienia  w  stosunku  do  Wisły 
i Istebnej. Nie  bez znaczenia  są biegnące przez miasto  potoki  Blad
niczka  i Młynówka,  które  w  okresach  dłuższych  opadów  deszczu 
wylewają zagrażając pobliskim  zabudowaniom.  Wylewy  potoków 
potęgują  ich duże  zanieczyszczenia  organiczne,  spłycenie  dna,  ale 
przede wszystkim  zanieczyszczenia  odpadami  komunalnymi,  które 
gromadząc  się na śluzach  i upustach  powodu ją bardzo  często  (na
wet  przy  małych  opadach)  spiętrzenie  się wody  w  korycie  i wystą
pienie  z  brzegu. 

Najczęstsze przyczyny  pożarów  w mieście  to: nieostrożność  osób 
dorosłych  przy  posługiwaniu  się  ogniem  otwartym  (zapałki,  pa
pierosy)   54,9% ogółu  pożarów  w  mieście,  wady  urządzeń  i  insta
iacj i elektrycznych    10%,  wady  środków  transportu   9,1 %,  wady 
urządzeń  grzewczych    8,9%,  nieustalone    10,8%,  podpalenia 
umyślne  (wypalanie  traw)   6,3%. 

Trwa budowa nowej siedziby  Państwowej Straży Pożarnej   Jednost
ki RatowniczoGaśniczęj w Polanie. Oddanie  nowoczesnego  obiektu 
planowane jest  w  tym  roku.  JRG  w  Polanie  dba  o  bezpieczeństwo 
mieszkańców  Istebnej, Wisły  i Ustronia.  Fot.  W.  Suchta 
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Najczęstsze  przyczyny  mie jscowych  zagrożeń  to:  niezachowa
nie zasad  bezpieczeństwa  w ruchu  drogowym   20,4%;  gwałtowne 
opady  deszczu    18.8%;  huragany,  silne w ia t iy  15,9%,  nietypowe 
zachowanie zwieiząt, owadów  stwarzające zagrożenie dla  ludzi  (szer
szenie,  osy)   14,8%; wady środków  transportu   3,9%. 26,2%  przy
padków  to  interwencje  po  wyciekach  substancji  ropopochodnych, 
chemicznych,  oświetlanie  terenu, otwieranie  pomieszczeń,  usuwa
nie  skutków  kolizj i ,  wad  instalacji  wodnych,  a  także  ratowanie 
z wody  ludzi  i zwierząt  oraz  ptaków  przymarzniętych  do  lodu. 

W  działaniach  na terenie miasta  ogółem  udział wzięło  175  zastę
pówJRG  PSP tj . 493  strażaków oraz 33 sekcje OSPt j.  198 strażaków. 
  razy  interweniowała  Krajowa Sekcja  Ratowniczo   Gaśnicza  OSP 

Nierodzim,  tj . 54  strażaków. 
Straty  powstałe  w  ostatnim  roku  na  terenie  Ustronia  to  łączna 

suma  85.231  zł,  w  tym  w  pożarach    46.120  zł,  w  miejscowych 
zagrożeniach    39.111  zł.  szacuje  się,  że  podczas  prowadzonych 
działań  uratowano  mienie  wartości  443.201  zł, z czego  na  pożary 
przypada  398.880  zł, a na  inne zdarzenia  44.321  zł.  Wartość  urato
wanego  mienia jest  ponad  5  razy  wyższa  niż  utraconego. 

Jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  wyjeżdżały  na  akcję  33 
razy, w tym OSP Centrum  11 razy, Nierodzim  9  razy, Polana  9 razy i 
Lipowiec  4  razy.  W ciągu ostatnich  5  lat strażacy  ochotnicy  z  Cen
trum  interweniowali  70 razy, z Nierodzimia 63  razy, z Polany 63  razy, 
z  L ipowca  16  razy,  a  z  Kuźni  8  razy.  Ogółem  wyjazdy  OSP  do 
zdarzeń  w anal izowanym  okresie  5  lat  (19962000)  to 220  razy,  co 
stanowi  20,2% ogółu akcj i, które  prowadzone  były przez JG R  PSP 
w analogicznym  okresie.  Jest  to może  niewiele,  ale  trzeba  podkre
ślić,  że  były  to akcje,  w  których  jednostki  OSP  były  niezbędne  ze 
swoimi  siłami  i  środkami.  Z  reguły  były  to  duże  pożary  lasów, 
obiektów  gospodarczych,  obf i te  opady  deszczu,  powodzie,  silne 
wiatiy, czy też pamiętna akcja ratunkowa  na  Kolei  Linowej na  Czan
torię w maju  1999  roku. 

Siły  i środki  OSP  są miastu  bardzo  potrzebne  do  prawidłowego, 
szybkiego  przebiegu  akcji  i minimalizacji  strat  także  i tych,  których 
oszacować  w żaden  sposób  nie  można  czyli  zdrowia  i życia  ludz
kiego.  Ochotnicy  sprawdzają  się podczas  działań  na dużych  obiek
tach  gospodarskich,  których  u nas  nie  brak,  znacznym  powierzch
niowo  obszarze  w trudnym  górskim  terenie. 

Dlatego  też doposażenie  jednostek  O SP  miasta  Ustroń  od  roku 
1996  idzie w kierunku  możliwości  współdziałania  na  jednej  płasz
czyźnie  z JRG  PSP, z jednoczcsnąana l izą  zagrożeń  i ich  rodzajem. 

Wspólna  sieć  łączności  radiowej  przewoźnej  i przenośnej,  alar
mowanie jednostek  w  razie  potrzeby  z  Punktu  A larmowego  JRG 
PSP    radiowe  wyposażenie  jednostek  OSP  Centrum  i  Lipowiec 
w  terenowe  samochody  gaśnicze,  doposażenie  ich  w  odpowied
nią  armaturę  do  pobrania  i podania  wody  i piany,  pompy  wodne 
zasi la jące  i sz lamowe,  piły  do  drewna,  agregatory  prądotwórcze, 
sprzęt  oświet leniowy  stacjonarny  i  podręczny  oraz  częściowo 
uzbrojenie  i umundurowanie  indywidualne  strażaka,  to rzeczy,  które 
zostały j uż  zreal  izowane. 

Przyszłość  to  przede  wszystkim  wyekwipowanie  osobiste  stra
żaka  hełm,  umundurowanie  i uzbrojenie,  buty, sygnałizatoiy  oso
biste,  czyli  wszystko  co  powinno  dać  maksimum  bezpieczeństwa 
samemu  strażakowi    ochotnikowi  w  trakcie  j ego  działań.  Jesteś 
bezpieczny   niesiesz  szybką  i skuteczną  pomoc  innym. 

Odrębny  problem  to  warunki  O SP  Centrum,  gdzie  obecny  stan 
budynku  strażnicy  nie  spełnia  wymaganych  warunków  jakie  po
winna  posiadać  remiza  OSP   brak  placu  manewrowego  dla  samo
chodu  bo jowego  przed  remizą,  ciasny  boks  garażowy,  brak  węzła 
sanitarnego,  sali  szkoleniowej,  dyżurki,  stan  techniczny  wieży  alar
mowej, gdzie  w trakcie  włączenia syreny  alarmowej grozi jej  zawa
lenie, a brak  odpowiednich  stropów  betonowych  remizy  powodu
j e  roznoszenie  drgań  syreny,  które  mogą  powodować  pękanie  ścian 
obiektu. 

Kończąc,  chciałbym  serdecznie  podziękować  zarządom  jedno
stek,  wszystkim  strażakom  za  ochotniczą  bezinteresowną  służbę 
strażacką  dla dobra  naszego miasta,  również władzom  miasta  Ustro
nia  i poprzednim,  i obecnym,  radnym,  którzy  pomagali  i pomagają 
f inansowo ochotniczemu  pożarnictwu  miasta,  służą  radą.  Dziękuję 
licznym  sponsorom  poszczególnych jednostek,  którzy  również  mają 
duży  wkład  rzeczowy  w  prawidłowe  funkc jonowanie  straży  na 
terenie  miasta  dla  wspólnego  dobra  nas  wszystkich. 

zastępca  komendanta  JRG  PSP 
komendant  miejski  OSP 

Miros ław  Melcer 



Tak  będzie  wyglądał  blok  budowany  przez  T B S. 

Ustrońskie  Towarzystwo  Bu
d o w n i c t wa  S p o ł e c z n e go  za
mierza  budować  bloki  na  par
celi  przy  zb iegu  ulic  Daszyń
sk iego  i Fabrycznej.  W  dwóch 
budynkach  będą  104  mieszka
nia  o  metrażu  od  33  do  77  n r, 
czyli  od  kawalerki  do  mieszka
nia  t r zypoko jowego.  O  stanie 
przygotowń  do  inwestycji  mówi 
prezes  i równocześn ie  dyrektor 
TBS  Bogdan  B a r o n: 

  Skończyl iśmy  komple towa
nie  p ierwszej  grupy  zaintereso
wanych.  Ankiet jest  tyle, że  mo
żemy  pod jąć działania  inwesty
cy jne  i wybudować  dwa  bloki, 
w  których  przewidziane  są  104 
mieszkania.  Chętnych  na  pew
no  będzie  więcej,  dalej  można 
składać  wnioski,  a  zostaną  one 
rozpatrzone  na  kolejnym  posie
dzeniu  komisji. C o do  wniosków 
już  z łożonych,  to  15  marca  ko
misja zakwal i f ikuje j uż  konkret
ne  osoby  do  tych  p ie rwszych 
bloków. Następnie w  końcu  mar

ca  będz iemy  prosili  o  dokony
wanie  wpłat  zadek larowanych 
w  ankietach. 

Jednocześnie  trwają prace  nad 
dokumentacją  architektoniczno
budowlaną.  Przetarg  na  te  pra
ce  wygrała  pracowania  pro jek
towa  Mieczysława  Kiysty  z  Cie
szyna.  Zostaną  też  wykonane 
roboty  geotechniczne,  czyli  zo
stanie  zbadany  grunt.  Pracu je
my  nad  wnioskiem  o  preferen
cy jny  kredyt  z  Kra jowego  Fun
duszu  Mieszkalnictwa. 

T B S  ma  obecn ie  dwóch  pra
cown ików.  Jest  Za rząd  j e d n o
osobowy,  który  osob iśc ie  two
rzę,  pe łn ię  j e d n o c z e ś n ie  o b o
w i ą z ki  d y r e k t o ra  f i rmy .  Z a
t r u d n i o na  j est  r ó w n i eż  m o ja 

asys ten tka  Ma łgo rza ta  Pag ie
ła.  Wspó łp racu je  z nami  p raw
nik,  czyli  m a my  j uż  sta łą  o b
s ługę  p rawną,  k tórą  p r o w a d zi 
mecenas  Andrzej  Sikora.  Księ
g o w o ść  T BS  prowadzi  up raw
niona  f i rm a z  l icencją  z  Cieszy
na  Jadwigi  Zaręby.  Zresztą  f i r 
mę  prowadzącą  ks ięgowość  też 
w y b r a no  w  d r o d ze  konku rsu. 
N ied ługo  b ę d z i e my  og łaszać 
konku rs  na  inspek to ra  n a d z o
ru  i  chc ie l i byśmy  by  by ła  to 
o s o ba  z  Us t ron ia,  b ą dź  z w i ą
zana  z  Ustroniem,  aby  znała  się 
na  specy f i ce  b u d o w n i c t wa  w 
tym  mieśc ie,  m ia ła  tu  l iczne 
kontak ty. 

Jak  w iadomo  plac,  na  którym 
staną  bloki, jest j uż  w łasnośc ią 

TBS.  Prace  pro jektowe  mają  się 
zakończyć  do  30  kwietnia.  My 
ślę więc, że razem  z  pozwolenia
mi  na  b u d o wę  będz iemy  goto
wi  w  cze rwcu  do  rozpoczęc ia 
robót    to  p rzypuszcza lny  ter
min  wbic ia  p ierwszej  łopaty  na 
placu  budowy.  T rudno  tak  pre
cyzy jn ie określ ić  termin  zakoń
c z e n ia  b u d o w y.  W s z y s t ko 
oczywiście  zależy  od  pieniędzy. 
Dziś  w iemy jak  budować,  wie
my  z  czego  budować,  nie  ma 
żadnego  prob lemu  ze  znalezie
niem  wykonawcy   j edyny  pro
blem  to  p ien iądze.  Chc ia łbym 
powiedz ieć,  że  inwestyc ja  zo
stanie  rozpoczęta, jeżeli  będzie 
jasna,  k la rowna  w iz j a  f inanso
wania  całości  przedsięwzięcia. 

Na  terenie  powiatu  c ieszyń
skiego  istnieje zagrożenie  prysz
czycą,  między  innymi  ze  wzglę
du  na  b l i s k o ść  g r a n i c y.  W 
związku  z  tym  Powia towy  Le
k a rz  We te r yna r ii  B o g u s ł aw 
Kubica  przypomina,  że  jest  to 
bardzo groźna,  niezwykle  łatwo 
przenosząca  się  choroba  wi ru
sowa  w y s t ę p u j ą ca  zw łaszcza 
u bydła, świń  i owiec.  Piyszczy
ca ujawnia się u zwierząt  zazwy
czaj  od  2  do  7  dni  od  momen tu 
zarażenia.  Występujące  ob jawy 
to:  wysoka  tempera tu ra  c ia ła 
  4041 °C,  utrata  apetytu,  zaha
mowanie  przeżuwania,  zmnie j
szona  wydajność  mleczna,  zwi
sa jące  z  pyska  d ług ie  sznury 

c i ą g n ą c ej  się  śl iny,  pęche rze 
wielkości  orzecha  laskowego  w 
jamie  ustnej,  a po  ich  pęknięciu 
p łaskie  nadżerki.  Takie  zmiany 
mogą  się  po jaw iać  na  wymie
niu  i w szparze  międzyracicznej, 
a  u świń  na  tarczy  ry ja,  m iędzy 
raciczkami  i na gruczole  mlecz
nym.  Zwierzę  nie  w y k a z u j ą ce 
ob jawów,  j uż  po  ki lk u  godz i
nach  od  zarażenia  rozs iewa  wi 
rus w  kale,  mleku  i ślinie. 

Wirus  może  być  przenies io
ny  na  butach,  ubran iu,  ś rod
kach  lokomocj i,  na  żywności 
i rękach,  przenoszą  go  zwierzę
ta  d o m o w e,  ptaki,  z  w ia t rem 
m o że  p o k o n y w ać  od leg łości 
rzędu  k i lkudzies ięc iu  k i lome

t rów  na  dobę.  W  sianie  i  paszy 
wy t rzymu je  przez  okres  oko ło 
4  miesięcy,  na  sierści  zw ie rząt 
oko ło  I   2  mies iące, j est  wi ru
sem  bardzo  odpornym  na  niskie 
temperatury. 

W  z w i ą z ku  z  z a g r o ż e n i em 
p r y s z c z y cą  na leży:  w y ł o ż yć 
p rzed  o b o rę  i  g o s p o d a r s t wo 
matę  dezyn feku jącą  nasączoną 
2%  roz tworem  sody  i  każdora
zowo  dezynfekować w  niej  obu
wie,  zmien iać  i  dezyn fekować 
ubranie  robocze,  nie  wpuszczać 
osób  post ronnych  na  teren  go
s p o d a r s t w a,  o g r a n i c z yć  s ą
s iedzk ie  wizyty,  a  zw łaszcza 
osób  zza  granicy.  N i e  w o l no 
w p r o w a d z ać  na  teren  g o s p o
darstwa  żywności  i pasz  niewia
d o m e go  pochodzen ia.  T rzeba 
dok ładn ie  og lądać  swo je  zwie

rzęta  i w  wypadku  pode j rzen ia 
choroby  natychmiast  zawiado
mić  lekarza  weterynari i,  sołtysa 
lub  pol ic ję. 

Sposób  o t rzyman ia  właśc i
wych  i skutecznych  roz tworów 
sody  kaustycznej  do  dezynfek
cji  obe jśc ia,  sprzętu  i  odz ieży: 
5  kg  sody  ż rącej  zalać  7,5  litr a 
wody  i dok ładn ie  wymieszać  
o t r zymu je  się  ok.  9  l i trów  4 0% 
roztworu  macierzystego;  do  1,8 
l i tr a  roz two ru  mac ie r zys tego 
dodać  50  l i trów  wody    ot rzy
m u je  się  2%  roztwór,  k tórym 
nasącza  się  maty  dezyn fekcy j
ne  i dezyn feku je się  sprzęt  oraz 
odz ież  och ronną;  do  1,8  litr a 
roz tworu  mac ierzys tego  dodać 
100  litrów  wody   o t rzymuje  się 
1 %  roztwór,  którym  odkaża  się 
ręce,  powłoki  c iała  itp.t 

Realizując uchwałę zebrania  założycielskiego  z dnia 25 .01 .2001 r. 
Sekcji  dla  Dorosłych  Niepe łnosprawnych  w  ramach  Towarzystwa 
Opieki  nad Niepełnosprawnymi  prosimy  zainteresowane  osoby  (nie
pełnosprawne  lub  ich opiekunów)  o przedstawienie  najważniejszych 
prob lemów  zdrowotnych  i soc ja lnych.  Zebrane  mater iały  posłużą 
do  wypracowania  programu  dla  tej Sekcji  do  zatwierdzenia  podczas 
z jazdu Towarzystwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi. 

Dl a  u ła twienia  p o d a j e my  wzór  ankiety,  k tórą  po  wype łn ien iu 
p ros imy  przesłać  na  ręce  sekre tarza  sekcji  Barbary  Langhammer, 
na  adres:  4 3  4 50  Ustroń,  ul.  S ikorsk iego  23. 

Pros imy  o  udz ie lan ie  odpow iedzi  do  końca  marca. 

Z  upoważn ien ia  Zarządu  Sekcji 
Barbara  Langhammer 

Imię,  nazwisko  Wiek  Adres  Rodzaj  niepełnosprawności  Potrzeby: 
według  uszkodzeń  narządu:    opieka  pielęgnacyjna,  zastrzyki 
  ruchu    zaopatrzenie  w  sprzęt    łóżko,  wózek,  kule.. 
  sercowonaczyniowego   masażysta,  rehabilitant 
  nerwowego    pomoc  w  załatwianiu  spraw  urzędowych 
  inne  (wymień  potrzeby) 
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Dyrekcja  i Szkolna  Rada  Rodziców  Gimnazjum  Nr  1 w  Ustroniu 
serdecznie  dz iękuje  wszystk im  f i rmom  i osobom  prywatnym  za 
pomoc  w  organizacji  P ierwszego  Karnawałowego  Balu  zorgani
zowanego  w  dniu  17  lutego 2001  roku,  a szczególnie  dz ięku jemy 
następującym  sponsorom: 

  Panu  Henrykowi  Kani   Zak łady  Mięsne  w  Pszczynie 
  Państwu  Krystynie  i  Krzysztofowi  Wróblewskim    hurtow

nia  „Smakosz" 
  Hurtownia  „A r t chem"  Sikora  &  Lang w  Ustroniu 
  Hurtownia  „Kone l"   J.  Kocyan  &  S. Cibor  w  Ustroniu 
  Hurtownia  Państwa  Wandy  i Janusza  Kluzków  w  Ustroniu 
  Hurtownia  Państwa  Jolanty  i Janusza  Górników  w  Ustroniu 
  Hurtownia  „GrześMlecz"   Oddział  w  Ustroniu 
  Panu  Otto  Maroszowi  z  Ustronia 
  Panu  Leszkowi  Goszykowi  z  Ustronia 
  Panu  Eugeniuszowi  Rusinowi   sklep „Rolnik" w Ustroniu  Panu 

Z d z i s ł a w o wi  S z l a u r o wi    C i a s t k a r n ia  „ N a  B l e i c h u" 
w  Wiśle 

  Państwu  Romie  i Olg ierdowi  Hermanom    Firma  „Mondia l
Pol" z  Ustronia 

  Panu  Michałowi  Bożkowi    Wytwórnia  Naturalnych  Wód 
  Mineralnych  „Ust ron ianka"  w  Ustroniu 
  Piekarni  Nr  1 w  Wiśle   K. Troszok  &  K.  Szturc 
  Państwu  Krystynie  i Wacławowi  Abramowiczom  z  Ustronia 
  Przedsiębiorstwu  „Azbud"  z  Ustronia 

Składamy  także  serdeczne  podz iękowania  Klubowi  Tańca  To
warzyskiego  „Dance  Step"  ze  Skoczowa  za  wspaniały  pokaz  ta
neczny  pary:  Ewa  Dubiel  i Arkadiusz  Makuc. 

Dyrektor  Gimnazjum  dziękuje także  wszystkim  rodzicom  zaan
gażowanym  w organizację  Balu,  a szczególnie  Pani  Krystynie  Si
korze„Kierownikowi  Balu". 

Skrzyżowanie  ulic  Myśl iwskiej  i Katowickiej  II  nie należy  do  ulu
bionych  przez  k ierowców.  Wy jeżdża jąc z  ulicy  Myśl iwskiej  nie 
wiele  widać.  Zapewne  to  było  przyczyną  wypadku,  który  wyda
rzył  się w  tym  miejscu  9  marca.  V W  golf wjechał  pod  opla  kiero
wanego  przez  mieszkańca  Wisły.  K ierowcę  gol fa  z  Jaworzna  z 
urazami  głowy  przewieziono  do  szpitala.  Fot.  W.  Suchta 

Na  stoku  slalomowym  M.  Bożek.  Fot.  W.  Suchta 

2  marca  dzieci  ze  Szkoły  Pods tawowej  Nr  1  wzięły  udział 
w  „Z imowych  Igrzyskach  Spor towych",  które  przygotowała  na
uczycielka  wychowania  f izycznego  Renata  Rottermund.  Zawody 
odbyły  się  w  Polanie  na  wyciągu  „Pod  Czantor ią".  177  uczniów 
wzięło  udział  w  małym  slalomie  gigancie, jeźdz ie  na  jabłuszkach, 
wyścigu  gąsienic. Organizatorzy  postawili  sobie za cel  wpoić  swoim 
wychowankom  zasady  spor towego  współzawodnic twa,  nauczyć 
ich jak  zachowywać  się  będąc  kibicem  oraz  uczestnikiem  zawo
dów  sportowych,  jak  kontro lować  emoc je.  Oczywiśc ie  sportow
cy edukowali  się jakby  przy okazj i,  bo przede  wszystkim  wszyscy 
świetnie  się  bawili. 

Uczniowie Jedynk i"  dziękują właścicielce wyciągu  Marioli  Kacz
marek  za  ustawienie  tyczek  s la lomowych  i  u fundowanie  dwóch 
z jazdów  każdemu  z 51  narciarzy,  a za pomoc  w sędziowaniu  trene
rowi  Mieczysławowi  Wójcikowi,  rodzicom  i nauczycielom.  Także 
Grażynie  Winiarskiej,  która  wypożyczyła  numery  startowe. 

Wyniki 
Slalom  g igant: 
Dziewczęta   kl.  12:  1. Anna  Bożek,  A leksandra  Bożek,  Mag

da lena  Baranowska:  kl. 34:  I.  Ma łgorza ta  Bożek, 2.  Ka ta rzyna 
Ju rczok,  3.  Ruta  Cieślar:  kl. 56:  I.  Ka ta rzyna  Niemiec, 2.  Iwona 
Cieś lar,  3.  K inga  Braszak. 

Ch łopcy k l.  12: J an  K a c z m a r e k,  2.  M ichał  Braszak,  3.  Da
mian  K o h u t;  kl.  34:  1. Ł u k a sz  Sza tan i k,  2.  Dawid  Gomo la,  3. 
M a t e u sz  Szczepańsk i;  kl.  56:  I.  Ba r t ł om iej  Długi,  2.  Ma rc in 
S iko ra,  3.  M a r i u sz  Czyż.  Mistrzynią  szkoły  została  M.  Bożek, 
srebrny  medal  wywalczyła  K. Niemiec,  a brązowy J.  Kaczmarek. 

J a z da  na  jab łuszkach: 
Dziewczętak l.  12:  1. Natal ia  Eg ie rska ,2.  A leksandra  C h w a

stek, 3.  Izabela  Deinel; kl. 34:  1. Anna  Kawulok,  2.  Elżbieta  Glu
z a ^.  AnnaGoszyc. 

Chłopcy  kl.  12: 1. Piotr  Kołoczek, 2. Maciej Cierniak, 3.  J a k ub 
Jakubek;  kl. 34:  1. Kryst ian  Skrzypek, 2. Arkad iuszGal ik,  Paweł 
Kowalik, 3. Piotr Matlak. Wyścig„gąsienic" wygrała klasa 5a.  (RR) 

Zabawa  w  pociąg.  Fot.  W.  Suchta 

(przy obwodnicy 

Ustronia)
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Niewydolność  żylna  związana  z  chorobą  żylakową  kończyn 
dolnych jest  przypadłością,  na którącierpi  blisko  połowa  dorosłe
go  społeczeństwa.  W  przeważającej  części  dotyka  ona  głównie 
kobiet,  dla  których  żylaki  stanowią  także  problem  kosmetyczny. 
Długotrwałe  przebywanie  w  pozycji  stojącej  lub  siedzącej,  brak 
ruchu, otyłość,  ciąża, chodzenie  na  wysokich  obcasach,  podwi ja
nie nóg podczas siedzenia,  opalanie  nóg  na słońcu,  alkohol,  niko
tyna,  środki  antykoncepcyjne    to  najczęstsze przyczyny  powsta
wania  żylaków  kończyn  dolnych.  Jeżeli  czynniki  te  nałożą  się  na 
genetycznie  uwarunkowane  skłonności,  choroba  postępuje  bar
dzo  szybko  prowadząc  do  groźnych  powikłań.  Już  ponad  100  lat 
temu  ksiądz  Sebastian  Kneipp  zalecał  stosowanie  naturalnych 
metod  zapobiegawczych  i leczniczych  w chorobie  żyłąkowej. 

Krew  tłoczona jest  przez układ  sercowotętniczy  do  wszystkich 
tkanek  ciała,  w  tym  kończyn  dolnych.  Tętnice  biegnące  od  serca 
zwężają się coraz bardziej, tworząc docelowo siatkę naczyń  włoso
watych,  w obrębie  której zachodzi  wymiana  gazowa  na  poziomie 
tkankowym,  z jednoczesnym  doprowadzeniem  substancji  odżyw
czych  do  tkanek  i odprowadzeniem  produktów  przemiany  materii 
z  tkanek  do krwi.  Sieć  naczyń  włosowatych  łączy się dalej w  małe 
naczynia  żylne,  które  stopniowo  na  wzór  dopływów  rzeki  tworzą 
duże  żyły odprowadzające krew  z powrotem  w kierunku  serca. 

Ściany żył posiadają bardzo wątłą mięśniówkę, dlatego  rolę  tłocz
ni  pompującej krew  stanowią  mięśnie  szkieletowe.  W  przypadku 
kończyn  dolnych  krew  tłoczona  przez mięśnie  łydek  w górę  musi 
dodatkowo  pokonać  siłę grawitacji. Aby  zapobiec cofaniu się  krwi 
w obrębie  naczyń  żylnych,  żyły  wyposażone  są  na  całej swej  dłu
gości  w  zastawki  spełniające  rolę  wentyli.  Długotrwałe  pozosta
wanie  w pozycji  stojącej  lub siedzącej powoduje brak  pracy  pom
py  mięśniowej  łydek  i prawidłowego  odprowadzania  zalegającej 
krwi  w  górę.  Dodatkowo,  do  układu  żylnego  stale  dopompowy
wana jest  krew przez tętnice, co prowadzi do zwiększenia  objętości 
i ciśnienia  krwi  w obrębie  naczyń  żylnych.  Ściany żył  nie  potrafią 
przeciwstawić  się  narastającemu  ciśnieniu  napływającej krwi,  co 
prowadzi  do  ich  poszerzenia  i rozwierania  się  zastawek  żylnych, 
czego skutkiem jest  cofanie się krwi  w kierunku  stóp. Cofa jąca się 
krew wywiera jeszcze większy  nacisk  na ściany żył,  powodując  ich 
coraz  większe  rozszerzanie.  W  ten  sposób  tworzy  się  efekt  tzw. 
błędnego  koła.  Stan  taki  nazywamy  zastojem  krwi,  któiy  określa
ny jest jako  1 stadium  niewydolności  układu  żylnego.  Objawia  się 
on  występowaniem  obrzęków  w  obrębie  kostek  i stóp  w  godzi
nach  wieczornych.  Z  czasem  pojawia  się  uczucie  ciężkości  nóg, 
bóle  lub  kurcze  łydek,  pieczenie  i  potl iwość  stóp,  bóle  stawów 
kończyn  dolnych, skóra  staje się cienka, sucha, coraz bardziej  prze
barwiona  na kolor brązowy. Początkowo w obrębie  kostek  pojawia 
się siatka  widocznych  naczyń  coronajlebectica,  następnie  żylaki 
podudzi  lub  całych  kończyn  dolnych.  Na  skutek  zastoju  żylnego 
dochodzi  do pojawienia  się stanów  zapalnych  żył, zakrzepicy  żyl
nej,powstania  owrzodzeń  podudzi,  a w skrajnych  przypadkach  do 
oderwania  się  powstałych  zakrzepów,  które  z  prądem  krwi  mogą 
przedostać  się do serca  i płuc  i stać  się przyczyną  powstania  groź
nych  dla  życia  zatorów  płucnych. 

Poznanie mechanizmu  powstania  żylaków jest  istotne dla  zrozu
mienia stosowanych  przez księdza  Kneippa zabiegów  profilaktycz
nych  i leczniczych.  W  tym  miejscu  należy nadmienić,  że  wszelkie 
zabiegi  cieplne  oraz  nagrzewanie  stosowane  na  kończyny  dolne 
sprzyjają powstawaniu  żylaków. Typowe  zabiegi  Kneippa  opierają 
się na stosowaniu  wody  zimnej, zwiększającej na drodze  odrucho
wej napięcie ścian  naczyń  krwionośnych.  Zalecane jest  brodzenie 
w z imnej wodzie  „bocianim  krok iem",  chodzenie  po  rannej  ro
sie, mokrej  t rawie  i kamieniach, zimą  po świeżym  puchowym  lub 
rozmokłym  śniegu.  Korzystne  efekty uzyskuje się przez  codzien
ne wykonywanie zimnego  polewania  kolan  lub  bioder.  Polewania 
bioder  i kolan  wykonujemy  za  pomocą  gumowego  węża o  średni
cy ok. 2 cm.  W warunkach  domowych  można  zastosować  do  tego 
celu  przewód  z prysznica  po odkręceniu  uchwytu  prysznicowego. 
Polewanie  wykonujemy  prowadząc  początkowo  strumień  wody 
od  stopy  prawej w kierunku  kolana  lub biodra,  które  polewamy  5

10 sek., a następnie  w dół  aż do  stopy.  W  ten  sam  sposób  polewa
my  lewą  nogę.  Kolejnym zabiegiem  zalecanym  przez  Kneippa  jest 
z imna  kąpiel stóp.  Do pojemnika wypełnionego zimną wodą  wkła
damy  obydwie  nogi  na  czas  15 sek.  do  I  min.  Po  zimnych  zabie
gach  wodnych,  (nie wycierając ręcznikiem!)  strzepujemy wodę  z 
nóg  i rozgrzewamy  nogi  w  łóżku  lub po założeniu  ciepłych  skarpet 
i obuwia  stosując  intensywny  marsz. 

Jeszcze  innym  kneippowskim  zabiegiem  stosowanym  zwłaszcza 
przy  stanach  zapalnych  żył jest  z imne  zawi jan ie  łydek.  Wykonu
jemy je jak każde zawijanie przy użyciu 3 chust. Najpierw  zamoczo
nej w zimnej wodzie  chusty  lnianej, którą  po wykręceniu  owijamy 
łydkę  (każdą  z osobna)  na całej jej długości. Następnie  suchąchu
stę  lnianą  lub  bawełnianą  szczelnie  owi jamy  na  poprzednią,  a  na 
koniec  całość  zawijamy  wełnianym  kocykiem.  Zawijanie  należy 
zdjąć, gdy  uczucie  chłodu  nie jest j uż  odczuwalne.  Zabieg  można 
powtórzyć  kilk a  razy.  Dobrze  jest  przed  wykonaniem  zawijania 
nałożyć  na  łydkę  cienką  warstwę  schłodzonego  białego  sera  lub 
gliny.  Praktyczną  odmianą  tego  zabiegu  jest  założenie  lnianych 
mokrych  ska rpe t,  na  które  naciągamy  suche  wełniane  skarpety. 

Należy  pamiętać,  aby  przed  zabiegiem  z  użyciem  wody  zimnej 
stopy  nie  były  zziębnięte.  Niewskazane  jest  również  stosowanie 
zimna  w czasie  menstruacji  i przy  stanach  zapalnych  dróg  moczo
wych.  Przy  ostrych  korzonkowych  nerwobólach  objawy  zapale
nia  nerwów  mogą  się  nasilić. 

Zioł a  polecane  przez  Kneippa  znajdują ogromne  zastosowanie 
w  leczeniu  wszelkich  postaci  niewydolności  żylnej. Na  rynku  ist
nieje  obecnie  wiele  gotowych  preparatów  ziołowych  w  postaci 
tabletek, maści,  żeli  lub sprayów  opartych  głównie  na bazie  wycią
gów  z kasztanowca,  arniki,  czy  kory  dębu.  Owrzodzenia  podudzi 
można  np.  leczyć z dobrym  skutkiem  okładami  z  liści  babki  lance
towatej.  Szczegóły  na  temat  domowego  leczenia  ziołami  można 
znaleźć  w poradnikach  zielarskich. 

Istotnym  czynnikiem  zapobiegawczym  powstawaniu  żylaków 
jest  higieniczny  tryb  życia.  Aby  ułatwić  spływ  krwi  żylnej  należy 
często  siedzieć  lub  leżeć z nogami  uniesionymi  lekko do góry.  Za
biegiem  leczniczym jest marsz po miękkim  podłożu,  najlepiej boso 
lub w  lekkim,  wygodnym  obuwiu.  Zalecana jest  również jazda  na 
rowerze.  Bieg zwłaszcza  po chodniku  lub asfalcie nie jest  wskaza
ny  (poprzez  gwałtowne  wstrząsy  krwi  w  żyłach  może  dojść  do 
uszkodzenia  zastawek  żylnych).  Również  masaże  ręczne  lub z  uży
ciem  wody  pod  ciśnieniem  mogąokazać  się szkodliwe  (oderwanie 
się zakrzepu  żylnego).  Stosowane  kiedyś opaski  uciskowe  na  nogi 
zostały  obecnie  zastąpione  przez  pończochy  przeciwżylakowe, 
które na zasadzie  kompresji  wspomagają  od pływ krwi  żylnej. 

Należy  pamiętać,  że  zabiegi  ks.  Kneippa  przynoszą  pożądane 
efekty  przy  jednoczesnym  unikaniu  wymienionych  na  początku 
czynników  szkodliwych.  Również zabiegi  chirurgiczne  czy  ostrzy
kiwanie  żylaków  nie  dadzą  oczekiwanych  długotrwałych  wyni
kówjeśli  zaniecha  się stosowania  zabiegów  profi laktycznych. 

Je r zy  Borecki 

./f   (035)  854  36  40 

F.H.ll.  „KSEROGRAF" 

N O WE  I  U Ż Y W A N E 

wykonuje 

i  skrzydłowe, 
kute,  ozdobne, 

przemysłowe  (automatyka), 
ogrodzenia,  kraty,  balustrady 

M O N T A Ż  G R A T I S 
Cieś lar  Ma rek,  Us t roń,  ul.  Dom i

n i k a ń s ka  2 4 a,  tel.  8 5 4  5 1  06 
te l.  k o m.  0 6 0 1  5 1 6  8 54 
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G o r ą ce  u ś c i s ki  w o s t a t n i ch  d n i a ch  z i m y.  F o t.  W.  S u c h ta 

Angli a    przetwórnie,  budowy,  kursy 
językowe.  Tel. (033)  815840608, 
0  6 0 5  0 4 3  3 4 6. 

Vidcofi lmowanie. 
Tel.  8543827,  0603 580 651. 

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27, tel. 
8544997.  Bankiety,  przyjęcia,  komu
nie,  domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Ścinka  trudnych  drzew. 
Tel.  8553719. 

Biuro  rachunkowe  z  licencją. 
854 47 20. 

Nieruchomości  „UNIVERSAL "  tel. 
8542718,  poszukujemy  dla  swoich 
kl ientów  działek  z  terenu  Ustronia, 
Wisły,  Brcnncj. 

Więźby  dachowe,  deski,  łatki   pro
dukcja,  montaż.  Tel.  0601912629 
wieczorem. 

Ocieplanie  budynków. 
Tel.  8541264,  0 502 619 214. 

Sprzedam  kiosk  i Lanos,  98  r. 
Tcl.  8547377  wieczorem. 

Inwestycja    Nieruchomości  85419
63,  8542376  poszukuje  budynku 
j e d n o r o d z i n n e go  do  wyna jęc ia na 
3  lata  z opcją  kupna. 

Sprzątanie,  mycie  okien. 
Tcl.  0 608 883 662. 

Rodziny  osób  rozstrzelanych  9  listo
pada  1944 roku  w Ustroniu  proszę o 
kontakt    Zof i a  Ferfecka, 
teł.  8542807  w godz.  od  I60 02000 

Kafc l kowan ie,  podłogi  p ł ywa jące. 
Tel.  8527099  po 16.00 

Tan io  sp rzedam  VW  Go l fa  II  rok 
prod.  1989,  przebieg  140  tys. 
Tcl.  8551574. 

Pokój  z  łazienką  do  wynajęcia. 
Tel.  8545149. 

Poszukuję  pracy,  wykształcenie  śred
nie   technik  handlowiec,  prawo jaz
dy  kat. B. Tcl  8545294. 

Do  17 m a r ca  a p t e ka  M y ś l i w s k a,  u l. S k o c z o w s ka  111,  tcl.  8 5 4  2 4  8 9. 
Od  17 do 24 m a r ca  a p t e ka  C e n t r u m,  u l. Daszyńsk iego  8, tc l.  8 5 4  5 7  7 6. 
P rze jęc ie  dyżu ru  n a s t ę p u je o godz. 8 .00. 

:

ul.  Hutnicza  3, tcl. 8542996. 
Wys tawy  sta łe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  I lcczko 
Wys tawy  czasowe: 
—  „Tajemnice  i skarby  Ziemi  Cieszyńskie j"  geologia,  paleontologia  i zasoby 
naturalne  ze  zbiorów  Zdzis ława  Jonszty  i  Kazimierza  Płacheckiego 
M u z e um  c z y n n e:  we wtorki  9  1 7,  od  środy  do piątku 9  1 4, 

w  soboty  9  1 3,  niedziele  10   13. 

ul. 3 Maja  68,  tcl.  8542996. 
Wys tawy  sta le: 

—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skal ickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamiel iny z kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
Wys tawy  czasowe: 
—  Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z Nierodzimia  (do  30.03.2001 r.) 
Oddz iał  czynny:  we wtorki  9  18,  środy,  czwartki  9  1 4, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  I . tel.  8543108.  Stała  wystawa  etnograf iczna. 
W  m a r cu  e k s p o z y c ja  b ę d z ie  n i e c z y n n a. 

ul.  B łaszczyka  19, tel.  8541100.  G a l e r ia  c z y n na  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7, tel.  8543534  wew.  488. 

Ga le r ia  czynna:  od poniedziałku  do piątku  9  1 6,  w soboty 9  13. 

Rynek  3A.  tcl.  8545458. 
—  Postacie  i sceny z literatury  polskiej:  „Trylogia" ,  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pejzaż   Impresje, 
—  Obrazy  t vgeni  Afanassieva. 
G a l e r ia  c z y n n a : od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul.  Daszyńskiego  11 (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Llżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od 9.00  do  17.00,  soboty  od 9.00  do  13.00. 

ul.  Daszyńsk iego  28, teł.  8542906. 
—  Stała  wystawa  prac  dziecięcych  w sali  nr  15 

ul.  3  Maja  14, tel. 854 45 22,  fax 854 18  14 
  poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
  p iątki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub  Świetl ica  dla dzieci  w dwóch  grupach  wiekowych 
(s/.kola  podstawowa  i g imnazjum), 
  p iątki  '  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

Ustroń,  ul. Słoneczna 7 
—  grupa  AA czwartek  17.30   19.30 
—  grupa  dla  współuzalcżnionych  wtorek  17.30   19.30 

I M P R E Z Y 
16.03. 

17.03. 

godz. 14.00 

godz. 16.00 

17.03.  godz.  16.00 

1922.03 
2 4  2 7 . 03 

Nadzwyczajne  posiedzenie  RM z okazji  140lecia 
Wydziału  Gminnego   MD K  „Prażakówka" 
Wernisaż z okazji  140lecia  Wydziału  Gminnego: 
odsłonięcie  obrazu  L.  Konarzewskiego  „Wesele" 
i  wernisaż  wystawy  fotografii i dokumentów z hi
storii  Ustronia   Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Koncert  Chary ta tywny  z  udzia łem  zespołów 
„Czantor ia"  i  „Równ ica"  na rzecz  Polaków 
w  kraju  i na  Białorusi   MDK  „Prażakówka". 
Kiermasz  odzieżowy   MDK  „Prażakówka" 
Ustrońskic  Spotkan ia  Teatralne    MD K „Pra
ż a k ó w k a" 

S P O RT 

31.03.  godz. 9.00  „Weekend z brydżem  pod równicą"  Ogólnopolski 
Weekend  Brydżowy    MDK  „Prażakówka" 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul 

15.03.  godz. 17.00 
godz. 18.45 

1621.03.  godz. 18.45 
godz.  20.30 

22 .03.  godz. 16.30 
K i n o  p r e m i er 
15.03.  godz. 21.00 

S a n a t o r y j na  7  (baseny ),  te l / fax  8541640 
G ra  o  mi łość    komedia  romantyczna 
G r a n i ce  w y t r z y m a ł o ś ci    przygodowy 
Sezon  na leszcza    sensacyjny 
M o r d e r c ze  la to    gangsterski 
Sezon  na leszcza    sensacyjny 

S t r a c o ne  d u s ze    horror 

SKLEP  CAŁ0D080W DUET 
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Na starcie  psy rwą się do  biegu.  Fot.  W.  Suclita 

Po raz drugi  ustroński  klub psich  zaprzęgów  „Ustronia"  zorgani
zował  Międzynarodowe  Wyścigi  Psich  Zaprzęgów  w cyklu  zawo
dów  Carpathia  Cup.  Po  raz drugi  też  byl  to  sukces  organizatorów. 
Jedyną  osobą  narzekającą  byl  parkingowy  przy  hotelu  „Danie l", 
któremu  nie  przypadło  do  gustu  ciągłe  u jadanie  psów.  A  z jawi ło 
się  ich  w Ustroniu  dość  sporo  i faktycznie dawały  pod  „Danie lem" 
o sobie  znać.  W  zawodach  wystartowało  87 zawodników  ze  Slow
cji , Czech  i Polski. Główną  bazą  był  „Daniel"  na Zawodziu",  nato
miast  tak jak  przed  rokiem  ścigano  się na trasach  biegowych  Kuba
lonki.  W  sobotę  3 marca  przy  pięknej  s łonecznej  pogodzie,  w  nie
dzielę już we mgle. Zawody  były  też  f inałem cyklu  Carpathia  Cup. 
Na  starcie  stanęło  87  zawodników  powożących  zaprzęgami  lub 
biegnącymi  z psem  na nartach  biegowych,  co  w języku  fachowym 
nazywa się skijoringiem. Zaprzęgi  dzieli  się na klasy: „A "   zaprzęg 
powyżej  8  psów  bez  względu  na  rasę,  „131"    24  psów  syberian 
husky,  „B2 "  46  psów  ras północnych,  „B "   68 psów  innych  ras. 
Podobne  rozróżnienie ze względu  na  rasę jest w  klasie „C" ,  z tym  że 
zaprzęg  liczy  do  4  psów.  Z  zaprzęgu  można  wyłączyć  dwa  psy, 
jeżeli  np. ulegną kontuzji, przy  czym  w dwudniowych  zawodach  w 
obu  przejazdach  startują  te  same  psy,  więc  nie  można  psa  kontu
z jowanego zastępować  innym.  Regulamin  określa  też warunki  j a
kie  powinien  spełniać  pies    musi  mieć  powyżej  50  cm  w  kłębie  i 
ważyć powyżej  12 kg. Tak  więc jamniki  regulaminowo  są  wyłączo
ne ze ścigania  się w zaprzęgach.  Popularne  są  mieszańce. 
  Na  Kuba lonce  w  klasie  „ B "  mogl iśmy  zobaczyć  psy, k tó re  wy
grywają  na  wszystkich  światowych  zawodach   mówi prezes  klubu 
„Ustronia" Doro ta  Godycka.   Są  to zazwyczaj  mieszańce  dobie
rane  specja ln ie do  tego spor tu,  a  w j e d n ym  zaprzęgu  biegł  j a ko 
l ider  owczarek  niemiecki.  Był  też  p iękny  ma lamu t,  taki  j ak  wy
glądały  te psy dawnie j, gdy  nie odchudzano  ich sztucznie,  by  były 
szybsze.  Był  to p iękny  masywny  pies  m a j ą cy 70  kg żywej  wagi. 

Najefektowniej  wyglądały  największe  zaprzęgi.  Już  doprowa
dzenie  zaprzęgu  na  start,  to  praca  dla  kilk u  osób,  które  muszą  po
wstrzymywać  rwące się do  biegu  psy.  Rozpoczęli jednak  narciarze 

w  ski jor ingu.  Idea jest  taka,  że  pies  pomaga  biec  narciarzowi  cią
gnąc go.  Nie  zawsze  się  to  udaje. 
 Zaczą łem  za  os t ro  i pies nie wy t rzyma ł.  Dzis iaj  biegł  t rzy  kilo
met ry  tak, j ak  powinien  biec  cały  dys tans.  Potem  j uż  mi  nie  po
magał, a  nawet  hamował  i musiałem  mu  pomagać.  Są  zawodnicy 
b iega jący  ki lk a  lat  z  psem  i też  nie zawsze  pies chce  c iągnąć.  Ja 
b iegam  z  psem  d wa  mies iące  i  wszyscy  są  zaskoczeni  moimi 
wyn ikami.  T rzeba  wyczuć  psa   twierdzi  startujący w  skijoringu 
J an  Lacek  z klubu  „Ustronia".   To  całk iem  inne  b ieganie  niż  na 
n a r t a c h.  Na  t r en ingu  biegłem  7  km  z  psem  i  bez  psa.  Z  psem 
byłem  szybszy  o 7 minut, więc jest  to spora  pomoc, gdy  wszystko 
się  uk łada.  W  ten  sport  wciągnęli  mnie  pańs two  Godyccy.  Poży
czyli  mi  psa.  C h cę  da lej  u p r a w i ać  ten  spo r t,  a le  muszę  sobie 
za ła tw ić  jak iegoś  konk re tnego  psa  i t r e n o w ać  z  n im.  P rak tycz
nie od  dziesięciu  łat  j uż  nie b iegam  zawodowo. 

J.  Lacek  był  drugi  w  stawce  14  zawodników.  Wygrał  M a t us 
Pagac  ze  Słowacji.  Wśród  kobiet  zwyciężyła  G r a ż y na  J a r e c k a. 

Najwięcej emocji  towarzyszyło największym zaprzęgom.  Rozwi
jają one  spore  prędkości,  szczególnie  zaraz po starcie. Zdarzały  się 
wywrotki  powożącego na pierwszym  zakręcie.  Naj lepszym  zawod
nikiem  okazał  się w klasie „A "  Mateusz  Surówka  z Wieliczki,  któiy 
na  mecie  powiedział: 
  Im  więcej  psów  tym  p r z y j e m n i e j s za  j a z d a,  a le  psy  muszą  być 
dob rze  ułożone.  Na  s tarc ie  inni  p o m a g a j ą,  potem  zawodn ik  jest 
zdany  sam  na siebie  i musi  p i lnować dyscypliny w zaprzęgu.  Moc
no  naciskali  mnie  zawodn icy  ze Słowacj i,  k tórzy  podchodzą  do 

Zawodnicy  po  biegu.  Fot.  W.  Suchta 

Ni e wszystkim  udało się dobiec  na  nartach.  Fot.  W.  Suchta 

tego spor tu  profesjonalnie, ma ją  dobrze  wyszkolone  psy.  Wygra
łem  tu  też w  ubiegłym  roku. Trasy  ba rdzo  dobrze  przygotowane. 
Myślę, że za  rok  też  tu  p r zy j adę. 

M.  Surówka  ma  w  hodowli  14  psów.  12  z  nich  biega,  dwa  na 
razie  dorastają.  Jak  sam  twierdzi  po  tym  sezonie  dwa  najstarsze 
odejdą  na  zasłużoną  emeryturę,  jednak  dalej  będą  uczestniczyć 
w  treningach,  by  młodsze  psy  mogły  się  od  nich  uczyć. 

W  pozostałych  klasach  zwyciężyli:  „ B I "   Tomas  Rz idky  (Cze
chy),  w  klasie  tej ustroniak  Paweł  K r z y w oń  był  piąty, „B2 "    An
d rzej Wilczopolski,  „B "   Milo s G o n da  (Słowacja),  „ C 1 "   M.  Su
rówka, „C2"   Mar t in  Zapleta l,  (Czechy),  „C "  Anna  Ba jer. 

W  Ustroniu  odbyła  się  również  dekoracja  naj lepszych  w  całym 
cyklu  Carpathia  Cup.  W  sumie  rozegrano  wyścigi  psich  zaprzę
gów  w  sześciu  miejscowościach.  Zawodn ików  gościły:  Zawoja, 
Pustevny,  Terchova,  Domony,  Hybe  i  na  zakończenie  Ustroń. 
W  całym  cyklu  Carpathia  Cup  J.  Lacek  za jął  trzecie  miejsce, 
P. Krzywoń  piąte. 

  Bardzo dobre  warunk i, zawodnicy  bardzo zadowoleni    twierdzi 
sędziujący zawody  ustroniak  Wies ław  Gadz iack i.   Były  to  p ierw
sze zawody  w  tym  sezonie  w  Polsce, gdzie  można  się było  ścigać 
na  śniegu.  Dlatego  tak  d o b ra  f r e k w e n c j a.  K lu b  „ U s t r o n i a"  za
p rezen tował  się dość  d o b r ze  nie  ty lko  j a ko  o rgan iza to r,  a le  też 
nasi zawodnicy  pokazali  się z d o b r ej  s t rony. Z a w o dy  przebiegły 
w dobrej atmosferze bez konfl iktów. Może dla  psów  byłoby  lepiej, 
gdyby  był mróz. Chcemy  by  te zawody  się rozrastały, zależne  jest 
to  jednak  od  ś rodków.  C h c e my  się ścigać, chcemy  organ izować, 
ale jest  to dość  drog ie.  W o j s ł aw  Such ta 
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Piotr Śliwka.  Fot.  W.  Suchta 

Gdy  7 marca  w  cent rum  Ustronia  s łońce  topi ło  resztki  śniegu,  na 
Czantor ii  j edyn ie  muska ło  g rubą  wars twę  b ia łego  puchu.  Narc ia
rzy  niezbyt  wielu,  choć  warunki  n iemal  idealne.  Na  stoku  dostrze
gl iśmy jednak  J a na  Ś l iwkę,  goprowca,  o jca  ustrońskiego  skoczka 
G r z e g o r z a.  Rozpamię tywał  fata lne warunki  pogodowe  na  skocz
ni  w  Mal ince,  k tóre  pok rzyżowa ły  p lany  synowi,  ubo lewał,  że 
w  Szkole  Mis t rzos twa  Spo r towego  w  Z a k o p a n em  ma ją  mało  tre
n ingów  prak tycznych,  rzadko  ćwiczą  na  skoczn iach.  Wspomnia ł, 
że  przed  synem  matura  i t rudna  decyz ja o  wyborze  wyższej  szkoły. 
Skoczek  z U stronia jeszcze  nie  wie,  czy  zdecydu je się na  Akademię 
Wychowan ia  F izycznego  w  Katowicach,  czy  w  Krakowie. 

Na  Stokłos icy  natomiast  szalał  na  z jazdówkach  starszy  syn  ro
dziny  S l iwków    P i o t r,  który  na  co  dzień  os iąga  sukcesy  w  innej 
narciarskiej  dyscypl in ie   b iegach.  W  ostatnich  mistrzostwach  Pol
ski  znalazł  się w ścisłej kra jowej czołówce,  za jmu jąc 6 miejsce na  30 
km  ze  startu  wspó lnego.  Do  n iezwyc iężonego  Kręże loka  stracił 
ty lk o  oko ło  pół  minuty. 

  M i a ł em  n a d z i e ję  na  w ięcej    mówi  uczeń  5  klasy  Techn ikum 
Mechan icznego,  w  przyszłości  s tudent  ka towick iej  A W F    l iczy
łem  na  p i e rwszą  t r ó j k ę,  a le  cóż  n ie  u d a ło  się.  By łem  c h y ba  za 
słabo przygotowany,  bo  i pogoda  dopisała,  i t rasy  były dob rze  przy
gotowane. 

Piotr Śl iwka jest  cz łonkiem  K S  „Wis ła"  i t renuje pod  okiem  Bro
n is ława  C ieś l a ra.  M o n i ka  N iemiec 

Siedzym  se lolo przi  telewizorze  z „  Żywcym  " i je  żech zły sóm  na 
siebie.  Tełkownych  wiadomości  fórt  nom  w  tym  ˇmdlę  podowa
jóm,  a przeca  i w naszym  Ustroniu  też fórt  cosi  nowego.  Jak  był 
tyn przełom  tysióncleci,  to żech  se  łobiecoł,  że  lod nowego  roku  i 
nowego  tysiónclecio  zacznym  robić  laki zapiski.  Lolo  baji  takóm 
kronikę,  czy pamiyntnik.  Pisołbych  date  i jakiś  i wydarzy ni,  abo 
aspóń  pogodę,  kier o  też przeca  je  jakoś  i dziwo ko,  bo  tako  hań
downi  nie  była. 

Baba,  kiero  mi  aji  prziklasnyla.  że  dobrze  myślym  kupiła  mi 
szumny  hruby  zeszyt,  coby  starczyło  aspóń  na  10 roków.  Tóż za
czyłech już  w grudniu  i napisołech,  że  w tym  miesióncu  pasły  sie 
krowy,  bo śniyg jeszcze  nie spod.  Potym  były świynta,  musiołech 
trzepać  tepichy,  potym  Sylwester  i  tak jakosikej  zeszło,  że  łopa
miyntołech  sie  kole  połówki  stycznia  i  zapisołech,  że  Małysz, 
nasz  krajan  wygrywo  w  Pucharze  Świata.  No  i zaś  minył  mie
siónc,  a jo  doista  ni móm głowy  do tych pamiyntników.  Tóż możne 
przeca  kiety  w  Ustroniu  chyci  sie  tego  pisanio.  Jo  łacno  sprze
dóm  tyn szumny  zeszyt,  co ni mo ani jednej  całej strony  zapisanej. 
A jesijuż  kiery pisze,  to niech sie zgłosi,  łoto  baji do „   Ustróński", 
bo tnie to mierzi,  że  tak żyjymy  z dnia  na dziyń  i łoto za sto  roków 
żodyn  ło nas  nic nie bydzie  wiedzioł.  Rozwożnie  se  to. Kareł 

P O Z I O M O:  1) kuguar.  4)  znak  zodiaku,  6)  palaca  podobno 
wart.  8)  ukochana,  9)  stolica Norwegii.  10)  prowadzą  na  pię
tro,  11) ogół gazet,  12) bóstwo  indyjskie,  13) umartwianie  się, 
14)  czajka  albo  wróbel,  15)  główna  siedziba,  16)  mebel  ku
chenny,  17) dochód  dzienny  w sklepie,  18) piwo  Anglika,  19) 
przydomek  J.  Kusocińskiego,  20)  okres  w  dziejach. 

P IONOWO:  1) z  dala  od  centrum.  2)  umiejętność  plastyka, 
3)  metalowa  nakrętka,  4)  miejsce  praktyk  uczniowskich.  5) 
chęć  przystąpienia,  6)  na  oponie.  7)  książkowe  romansidło, 
11)  przepowiada  przyszłość,  13)  imię  Kurosawy,  japońskie
go  reżysera,  14) sieć  komórkowa. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie  po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin  nadsyła
nia hasła mija 27  marca  b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  numeru  8 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  ANNA  RASZKA, 
z  Ustronia,  ul.  Traugutta  9.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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