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Jaka  jest  struktura  organizacyjna  Straży  Pożarnej  w  Ustroniu? 
Mamy cztery Ochotnicze Straże Pożarne, jedną  Zakładową  Straż 
Pożarną  i Państwową  Straż Pożarną,  która działa przy  Strażnicy 
OSP w Ustroniu  Polanie. Liczebność osobowa  wszystkich  jedno
stek  ochotniczych  to  176  ludzi.  Wymienię  może,  ile  która 
jednostka  liczy  sobie  czynnych  członków.  I  tak  OSP  Nierodzim 
—  44,  OSP  Polana  —  34,  OSP  Ustroń  Lipowiec  —  37,  OSP 
Ustroń  Centrum  —  29  i jednostka  Zakładowej  Straży  Pożarnej 
Kuźnia Ustroń — 27. Jeżeli chodzi o jednostki  ochotnicze na ogół 
są  dobrze  wyposażone  jak  na  możliwości  krajowe. 
A jakie są zależności między Ochotniczą  Strażą  Pożarną  a  Państ
wową? 
Ochotnicza  Straż  Pożarna  jak  sama  nazwa  wskazuje  działa 
ochotniczo.  Dobrowolnie  zrzeszone jednostki  mają  swoją  oso
bowość  prawną,  wszystkie  są  zarejestrowane  w sądzie  wojewó
dzkim  i  mają  nadany  swój  numer  rejestracyjny.  Państwowa 
Straż Pożarna została powołana przez Komendanta  Wojewódz
kiego  w  Katowicach,  a  przeszła  na  „garnuszek"  Komendanta 
Wojewódzkiego  w  Bielsku—Białej. 
Komu  podlega  Straż  Pożarna  w  Ustroniu? 
Każda  jednostka  ma  swojego  naczelnika  i  jego  zastępcę. 
Natomiast  jako  całość  Straż  Pożarna  podlega  Komendantowi 
Gminnemu,  którym  ja  jestem.  Zostałem  powołany  na  to 
stanowisko  przez  burmistrza. 
Jak  wyglądają  finanse  w Straży  Pożarnej? 
Jeśli  chodzi  o  to,  to  wszystkie  jednostki  OSP  są  utrzymywane 
przez Urząd  Miasta.  I z ręką  na sercu mogę powiedzieć, że nasze 
jednostki  są  chyba  najlepiej  finansowane  w skali  województwa. 
W  ubiegłym  roku  kupiliśmy  nowy  samochód  gaśniczy dla  OSP 
Nierodzim.  W  tym  roku  gros  finansów  poszło  na  budowę 
remizy w Lipowcu. Część środków przeznaczono na  odnowienie 
elewacji  budynku  OSP  w  Polanie.  Tam  mieści  się  punkt 
dyspozycyjny  wszystkich  jednostek  miasta  Ustronia.  Łączność 
jest  radiowa,  telefoniczna  i  CB  radio.  Tymi  trzema  drogami 
można  się  z jednostką  porozumieć. 

W weekendy w Ustroniu  robią  się wielkie korki, niewiele  potrzeba 
aby doszło  do jakiejś kraksy.  Czy  jesteście  przygotowani  na  taki 
wypadek? 
W  tej chwili  jedynie  OSP  Ustroń  Polana  dysponuje  odpowied
nim  sprzętem.  Mają  przecinarkę  hydrauliczną  ręczną,  którą 
mogą  przecinać  stal  do  30  mm  grubości.  Jeżeli  byłaby  rura 
powiedzmy  40 mm  to  również da  się ją  bez trudu przeciąć.  Robi 
się starania  aby taki sprzęt  ratowniczy na  terenie miasta był. Nie 
było  do  tej  pory  środków  na  takie  zakupy,  ponieważ  były 
potrzeby  z zakresu  pierwszej pomocy  pożarniczej. Teraz  trzeba 
będzie  uzupełnić  sprzęt  pod  kierunkiem  ratownictwa.  Chcemy 
wyposażyć  wóz jednej z jednostek  nie  tylko  w sprzęt  potrzebny 
do  pomocy  w  wypadkach  drogowych,  ale  także  przy  za
grożeniach  ekologicznych,  czy  innych  nie przewidzianych  klęs
kach  żywiołowych  i  skażeniach. 

(dokończenie  na  str.  2) 

Zakwitły  kasztany  Fot.  W.  Suchta 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  kończąc  swą  działal

ność  składa  serdeczne  podziękowania  Panu  Burmistrzowi 

Kazimierzowi  Hanusowi  oraz  pracownikom  Urzędu  Miej

skiego,  Zakładów  Budżetowych  i  Gospodarstw  Pomocni

czych  za  wkład  pracy  dla  dobra  naszego  miasta  i  jego 

mieszkańców, a także za współpracę z Radą  obecnej kadencji. 

Szczególnie  serdeczne  podziękowania  należą  się  za 

aktywność członkom komisji Rady  Miejskiej, Radom  Osiedli 

i  ich  Zarządom  oraz  wszystkim  tym  osobom,  które  uczest

niczyły w sesjach bądź to reprezentując interes  mieszkańców, 

grup  zawodowych,  społecznych  czy  też  instytucji. 

Mieszkańcom  naszego  miasta  życzymy  wszelkiej  pomyśl

ności  na  dalsze  lata  oraz  skutecznej władzy  samorządowej. 

W  imieniu  Rady  Miejskiej 

Przewodniczący  Rady 

Zygmunt  Białas 
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N o w o  o t w a r t y 

w pawilonie  handlowym  na os.  Manhatan,  poleca: 
—  segmenty młodzieżowe  od 4 300 000 zł 
—  segmenty  pokojowe  od 6150000  zł 
—  segmenty  kuchenne  od 3950000  zł 
—  zestawy  wypoczynkowe  od 4470000  zł 
—  zestawy  wypoczynkowe  3 + 2 +1  od  9 0 0 0 0 00  zł 
Ponadto  fotele  1  i  2osobowe,  biurka ,  narożniki  kuchenne 
i  inne.  Parkiety  dębowe,  bukowe,  brzozowe.  Można  zama
wiać  całe  komplety  mebli,  bądź  pojedyncze  elementy. 

ZAPRASZAM Y  od poniedziałku  do piątku 
od 9.00—17.00,  w soboty  od 9.00  do  13.00 



(dokończenie  ze sir.  1) 

Ostatnio odbywały się walne zebrania straży pożarnej. Jakie problemy 
poruszano  podczas  tych  spotkań? 
Pierwsze takie zebranie zorganizowała  Straż Pożarna  Kuźni  Ustroń, 
następnie  Ustroń  Polana,  Ustroń  Centrum,  Nierodzim  i  ostatnia 
jednostka  Ustroń  Lipowiec. Problemy poruszane na tych  zebraniach 
zależą  od  stanu  jednostek.  W  Polanie  to  była  odnowa  elewacji 
zewnętrznej  budynku  strażnicy.  W  OSP  Ustroń  Centrum  chodziło 
także o odnowę  siedziby  Straży  oraz  o zmianę prezesa  tej jednostki. 
Został odwołany  dotychczasowy  prezes druh  Bryl, a na jego miejsce 
powołano  Władysława  Michalika,  który  kiedyś  w  tej  jednostce 
bardzo  dobrze  działał  i  przypuszczam,  że  ta  zmiana  wyjdzie  na 
korzyść  dla  niej.  Strażacy  z  Lipowca  dyskutowali  głównie  nad 
zakończeniem  budowy  remizy  strażackiej. 
W  ilu  i jakich  akcjach  braliście  udział? 
W  1993  roku  jednostki  miasta  Ustronia  brały  udział  w bodajże  12 
akcjach.  Jednostka  z  Polany  w  4,  Centrum  w  3  ,  Nierodzim 
3 i  Lipowcu  2. Jeżeli  chodzi  o jakieś  większe  akcje to  w  1991  roku 
braliśmy  udział  w  gaszeniu  największego  w  historii  pożarnictwa 
krajowego pożaru  lasów  w Kuźni  Raciborskiej.  Byliśmy  tam  osiem 
dni. 
Czy były jakieś  straty? 
Tak,  głównie  w  sprzęcie.  Węże  gumowe,  ubiór  ochronny,  obuwie. 
Wiadomo,  że  na  tych  wertepach  leśnych  różnie  bywało.  Ogień  się 
bardzo  szybko  przemieszczał.  Trzeba  było  walczyć  ze ścianą  ognia. 
Całe  osiem  dni. 
A  czy  oprócz  Kuźni  Raciborskiej  były  tu  w  okolicy  jakieś  większe 
pożary? 
Raczej nie.  Był tylko jeden  większy  pożar,  ale nie na  terenie  miasta 
Ustronia,  tylko  w  Górkach.  Paliła  się  stolarnia.  To  był  dość  duży 
pożar.  A  jeśli  chodzi  o  Ustroń,  to  w  styczniu  był  pożar  baru 
w  Hermanicach. 
W zimie  też  paliła  się stara  szkoła  koło  kościoła? 
Tak,  pod  koniec  marca  wybuchł  pożar  w  tym  budynku.  Była  to 
niezbyt  udana  akcja.  Nieodpowiednio  zadysponowano  środkami 
ludzkimi  i  sprzętem.  Można  było  bardzo  łatwo  zrobić  zastawkę  na 
Młynówce,  zamiast jechać po  wodę.  Zostawiono  ogień  bez  nadzoru 
pożarniczego. Miałem  do  tego wielkie obiekcje. Osobiście nie byłem 
powiadomiony  o  tym  pożarze.  Było  to  w  godzinych  nocnych. 
Burmistrz  zobowiązał  po  tym  wypadku  Zawodową  Straż  Pożarną, 
żeby  o  każdym  takim  zdarzeniu  zawiadamiać  mnie  telefonicznie. 
Jestem  do  dyspozycji  o  każdej  porze. 
To Zawodowa  Straż  Pożarna  przeprowadzała  tę akcję,  tak? 
Tak.  W  każdym  razie  inne  jednostki  zostały  późno  o  tym  pożarze 
powiadomione. Także jeżeli chodzi o sam pożar,  został on  zauważo
ny, kiedy wyszedł już na dach. Kiedy ogień wydostaje się na zewnątrz 
obiektu  jest  o  wiele  trudniejszy  do  opanowania  niż  w  zamkniętym 
pomieszczeniu. 

Jakie  korzyści  ma  członek  Ochotniczej Straży  Pożarnej? Czy dostaje 
pieniądze albo ma jakieś  ulgi? 
W  zasadzie  ma  tylko  satysfakcje.  W  ramach  jednostki  otrzymuje 
umundurowanie  wyjściowe  i  umundurowanie  bojowe.  Poza  tym 
żadnych  pieniędzy,  ulg  w  podatkach  czy  jakiś  innych  nie  mamy. 

Fot.  W.  Suchta 

Trzeba  tu  podkreślić,  że  każdy  strażak  naraża  swoje  zdrowie  na 
szwank.  Nigdy  nie  wiadomo  co  się  przy  jakim  pożarze  może 
przydarzyć.  Były przypadki,  że w Ustroniu  paliły  się obiekty w któ
rych przechowywano broń. Nikt o tym nie wiedział. Pochowana była 
na  strychach,  pod  krokwiami.  W  czasie  przeszukiwania  dopiero 
okazało  się, że tam  właśnie jest  broń.  Na  szczęście nie  odpaliła. 
Czy jesteście  także  przygotowani  na  wypadek  powodzi? 
Jednostki Ustronia są wyposażone w odpowiedni ubiór osobisty czyli 
kurtki  podgumowane,  gumofilce. W  razie  czego  odpowiedni  sprzęt 
może  być  bardzo  szybko  przetransportowany  ze  Skoczowa,  gdzie 
znajduje  się  główny  punkt  dyspozycyjny  przeciwpowodziowy.  Od 
kilkunastu  lat większej powodzi w naszym mieście nie było. Dwa  lata 
temu  było  zagrożenie powodziowe.  Przerwane  zostało  obwałowanie 
stawu  kajakowego.  Wezwano  wówczas  dwie jednostki  OSP  Polana 
i  OSP  Nierodzim.  Sytuację  opanowano,  nie  dopuszczono  do  tego, 
żeby  kilka  tysięcy  kubików  wody  wylało  się  na  ulice  zamulając je, 
mimo, że nie mieliśmy odpowiedniego,  potrzebnego  nam  sprzętu jak 
klucze do zamykania śluz. Jest to sprzęt specjalistyczny. Jednostek nie 
stać  na  taki  zakup. 

Kiedy  pan  wstąpił do Straży  Pożarnej? 
W 1955 roku. Kiedy się miała budować OSP Polana wciągnięto mnie 
zaraz do zarządu jako skarbnika. Byłem w jednej osobie  skarbnikiem 
i  księgowym  w czasie  budowy.  Gdy  już  po  wybudowaniu  strażnicy 
zrezygnował ówczesny prezes Karol Chowaniak, ja zostałem powoła
ny na jego miejsce. I tak  od dwudziestu  lat jestem prezesem  Ustronia 
Polany, a równocześnie od kilku  lat Komendantem  Miejskim  Straży 
Pożarnej. 
Dlaczego związał się pan  ze Strażą  Pożarną? 
Pamiętam przed wojną jak mój sąsiad chodził w mundurze i trąbił, że 
jest  zbiórka  strażaków.  Nie  zapomniałem  tego  choć  byłem  wtedy 
małym chłopaczkiem. Inaczej się wówczas traktowało Straż niż teraz. 
Bo teraz to  ludzie tak  trochę z zażenowaniem  na nas patrzą. Ale jak 
jest  jakaś  klęska  czy  pożar  to  jednak  społeczeństwo  widzi,  że  Straż 
Pożarna jest potrzebna na terenie miasta, że to są  ludzie, którym  nikt 
nie płaci  i o każdej porze roku  i dnia  niosą  pomoc sąsiedzką. I to nie 
tylko w Ustroniu. Nasze jednostki biorą  udział w akcjach miejscowo
ści  sąsiednich. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Magda  Dobranowska 

Zarząd  Rejonowy  T PD 
w  Cieszynie  skupia  65  kół 
—  od  Istebnej  po  Chybie 
—  zrzeszających  ponad  8000 
członków. 

*
25  imprez  kulturalnych 

1 sportowych  organizowanych 

2  Gazeta  Ustrońska 

jest w ramach  projektu  „Mos
ty  nad  Olzą  —  kultura  ponad 
granicą",  nagrodzonego 
w  konkursie  „Małych  Oj
czyzn".  Imprezy  odbywają  się 
w  Istebnej,  Wiśle,  Ustroniu, 
Goleszowie i Cieszynie po  obu 
stronach  Olzy. 

Mężów  z  Grecji,  Holandii, 
Niemiec,  Czech,  USA  „pod
łapują"  panny  z  Cieszyna. 
W  ub.  r.  zawarto  208  ślubów. 

  *

850 min  zł wpłynęło  w  1993 

roku  do  kasy  miejskiej  Wisły 
ztzw. opłat miejscowych,  któ
re wnoszą  wczasowicze  za  od
dychanie  powietrzem.  Ustroń 
też  pobiera  takie  opłaty. 

  * 

Od  kilku  miesięcy  mieszka
ńcy  Skoczowa  korzystają 
z  automatycznych  połączeń 
telefonicznych  z  całym  świa
tem.  Wystarczy  wykręcić  dwa 
zera... 

Spada  systematycznie  licz
ba członków i kół PTTK. Jesz

cze  parę  lat  temu  w  Oddzia
le  „Beskid  Śląski"  było  po
nad  4000  członków  —  obe
cnie  jest  ich  mniej  niż  1000. 
Działacze  „Beskidu"  postawi
li  na  młodzież.  Chyba  im  się 
uda  ... 

A .  Ciompa  zdobył  10  tys. 
pkt.  występując w zespole  ko
szykarskim  cieszyńskiego 
„Piasta".  W  kraju  ta  sztuka 
udała  się  nielicznym  zawod
nikom. 

(nik) 



15 maja ukazał się pierwszy numer  informatora Parafialnego Parafii 
św.  Klemensa  „Po  górach  i  dolinach".  Jest  to  czterostronicowy 
bezpłatny dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich  „Źródło". Reda
guje go 10 osobowy zespół, na czele którego stoi Daniela Łabuz, a piecze 
nad wszystkim jako redaktor  odpowiedzialny ma ks. kanonik  Leopold 
Zielasko.  W  pierwszym  numerze  „po  górach  i dolinach"  znalazł  się 
m.in. artykuł  wprowadzający ks.  L.  Zielasko,  lista  dzieci,  które  przy
stąpiły  do  Pierwszej  Komunii  Świętej,  serwis  informacyjny  z  życia 
parafii obecnie i sprzed 20 lat. Dodatek redagowany jest w Ustroniu, ale 
drukowany  i wydawany  w Krakowie  przez Fundację  „Źródło". 

t*   ær 
Swoje czasopismo wydaje także Parafia  Ewangelicko—Augsburs

ka z Ustronia.  „Głos  Parafialny" ukazuje się okazjonalnie w związku 
z jubileuszem. Redaguje go ks. Adrian  Korczago — proboszcz pomoc
niczy  filii   Kościoła  Ewangelickiego  w  Bładnicy.  W  „Głosie  Parafial
nym" ukazują się artykuły związane z danym jubileuszem, a także teksty 
obrazujące  życie  parafii,  felietony  poświęcone  sprawom  duchowym, 
przemyśleniom  i kształtowaniu  wiary.  MD 

r   ćr 
Najlepsze życzenia dla jubilatów: 

Anna Wisełka,  lat  85, PI. Ks. Kotsche  4 
Jan Szłapka,  lat  80, ul.  Nowiciny  16 

r   ær 

Z inicjatywy  Stowarzyszenia  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych 
na Zachodzie,  18 maja, w 50  rocznicę  bitwy  pod  Monte  Casino,  pod 
pomnikiem  przy  Ratuszu  środowiska  kombatanckie  i władze  miasta 
złożyły  symboliczne  wiązanki  kwiatów.  Później  członkowie  SKPSZ 
udali  się z kwiatami  na  os.  Manhatan  do  Kazimierza  Mordyńskiego, 
mieszkającego  w  Ustroniu  uczestnika  walk  pod  Monte  Casino.  K. 
Modryński jako jeden z nielicznych ocalał z obozu w Kozielsku, później 
wyszedł z ZSRR  z gen. Andersem, we Włoszech jako lekarz w stopniu 
porucznika  pracował  w  Szpitalu  Polowym  nr  6. Do  Polski  powrócił 
w 1947 r. w Ustroniu zaś mieszka od roku  1978. W swej książce o Monte 
Casino  K. Mordyńskiego  wspomina  Melchior  Wańkowicz. 

ćr   fr 
30 kwietnia na stadionie KS „Kuźnia" odbywały się Miejskie Zawody 

Latawcowe.Zorganizowało  je  Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej.  W  zawo
dach  wzięło  udział  15  zawodników  w  dwóch  grupach  wiekowych 
i w dwóch kategoriach konstrukcji latawców: płaskich i skrzynkowych. 
W  kategorii  latawców  skrzynkowych  rozróżniano  tylko  jedną  grupę 
wiekową  od  14 do  18 lat.  Pierwsze  miejsce zajął Rafał Sikora  z SP 6. 
Drugie Seweryn Weinert z OPP, a trzecie Sławomir  Jenkner, także z SP 
6.  Wśród  latawców  płaskich  rozróżniano  dwie  kategorie  wiekowe 
zawodników. Od  lat  14 do  18 pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Sikora 
z SP 2, drugie Seweryn Weinert (OPP) i trzecie Przemysław Giel (SP 6). 
W kategorii  od  9 do  13 lat  zwyciężył  Łukasz  Chłopek  z OPP,  drugie 
miejsce przyznano Renacie Jenkner  (SP 6). Trzecią pozycję zajęli Łukasz 
Giel (SP 6) oraz Dawid Legierski (OPP). Młodzi konstruktorzy  przygo
towywali  się do  zawodów  pod  opieką  dwóch  instruktorów  Tadeusza 
Michalaka  z  SP  6  oraz  Ryszarda  Szymkiewicza  z  OPP.  Wszystkich 
zawodników uhonorowano dyplomami, a zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez  Urząd  Miejski.  (MD) 

Ci, którzy  od nas odeszli: 

Władysław Szpin,  lat  52, ul.  Harbutowicka  11 
Anna Badura,  lat  63, Oś. Manhatan  10/20 

13.5.94 r. 
O  godz.  23.55  na  ul.  Skoczow
skiej  kierująca  Fiatem  126p 
mieszkanka  Ustronia  jadąc  w 
kierunku  Skoczowa,  na  pros
tym  odcinku  drogi  zjechała  na 
pobocze  i  uderzyła  w  betonowy 
słup  oświetleniowy.  Kierująca 
z  obrażeniami  ciała  została 
przewieziona  do  Szpitala  Ślą
skiego  w  Cieszynie.  Trwa  postę
powanie  wyjaśniające  przyczyny 
wypadku. 

15.5.94 r. 
W  godzinach  popołudniowych 
zatrzymano trzech mężczyzn pro
wadzących grę w „trzy karty". Na 
górnej stacji wyciągu wymusili oni 
grę na dwóch nieletnich turystach. 
Wobec organizatorów gry proku
rator  zastosował dozór policyjny. 

18.5.94 r. 
O godz. 7.00 na ul. 3 Maja kierują
cy  samochodem  marki  Opel  As
cona  mieszkaniec  Ustronia  naje
chał  na  tył  prawidłowo  jadącego 
Fiata  126p.  Kierujący  trzeźwi. 
Nałożono  mandat  karny. 

27.11.  —  11.05 — interweniowa
no na  ul. Asnyka w sprawie  pod
rzucania sobie śmieci przez sąsia
dów. 

12.05  —  na  ul.  Brody  znalezio
no  Trabanta  bez  tablic  rejestra
cyjnych. Trwa ustalenie właścicie
la. 

13.05 — interwencja na  ul. Staffa 
w  sprawie  wycieku  z  szamba. 
Właścicielowi  nakazano  opróż
nienie  szamba  i  stałą  kontrolę 
poziomu  nieczystości. 

14/15.05  —  kontrolowano  wały 
nadwiślańskie od Nierodzimia  do 
Polany.  Nałożono  mandaty  na 
850 tys. zł. za nieprawidłowe par
kowanie. 

16.05 — od  godz.  5.00  kontrolo
wano targowiska miejskie, poma
gano też targowemu w sprawnym 
przydzielaniu  straganów  handlu
jącym. Zakazano  handlu  obywa
telom  Bośni  mieszkającym  obec
nie w Sasance. 

16.05—nałożono mandatów kar
nych na  200 tys. zł. za nieprawid
łowe parkowanie na ul. Sportowej 
i Nadrzecznej. 

17.05  —kontrolowano  porządek 
wokółdomów wczasowych Jaszo
wca. W jednym wypadku  nakaza
no  usunięcie  śmieci  z  przepełnio
nego  kontenera. 

18.05 — interweniowano w Pola
nie w sprawie ustawienia  lunapar
ku na terenie PSS. Okazało się, że 
właściciel  lunaparku  posiada  od
powiednie  zezwolenia. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Jest  to jedna z najstarszych  fotografii zachowanych  w naszym 

Muzeum.  Pochodzi  z lat  80tych  ubiegłego  stulecia  i  prezentuje 
lokomobilę  parową  produkowaną  wówczas  w  ustrońskiej  Ku
źni. 
Oto  co  na  ten  temat  pisze  Jan  Wantuła  w  książce  pt.  „Karty 
z  dziejów  ludu  Śląska  Cieszyńskiego":  „Około  1880  Arcy
książęca  Komora  zakupiła  garnitur  pługów  parowych  systemu 

Fovlera.  Do  kompletu  należały  dwie  ciężkie,  o  własnej  sile 
poruszające się  lokomobilę  14 HP,  balansowy  pług  3skibowy, 
ciągniony przez liny na  walcu  lokomobili,  zrywacz skib  i  brony. 
Lokomobilę  rozebrano,  odrysowano,  coś  tam  zmieniono,  ulep
szono,  zdaje się patent  od  Anglików  wykupiono  i przystąpiono 
do wykonywania pierwszych pługów parowych  nie tylko w Aus
trii ,  ale  na  kontynencie  europejskim". 
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12 maja w ustrońskim  oddziale 
Górnośląskiego  Centrum  Reha
bilitacji  „REPTY"  na  Zawodziu 
odbyło  się  pierwsze  spotkanie 
z cyklu  Rehabilitacja  i  Promocja 
Zdrowia.  Wzięli  w  niej  udział 
m.in.  dyrektor  naczelny  GCR 
w Tarnowskich  Górach  Krystian 
Oleszczyk,  lekarz  naczelny  GCR 
Wydział Zamiejscowy w Ustroniu 
Zygmunt Eysymontt, dyrektor  ze
społu  Opieki  Zdrowotnej  w  Cie
szynie Maciej  Krzanowski,  praco
wnicy służby  zdrowia  oraz  osoby 
związane  z  promocją  zdrowia. 
Specjalnie zaproszonym  na  spot
kanie gościem był prof. K.D. Hul
Icmann,  który  prowadzi  Szpital 
St. Irmingard  w Prien w  Bawarii. 
Szpital  ten  podobnie  jak  GCR 
„REPTY"  w Ustroniu  należy  do 
Europejskiej Sieci Szpitali  Promu
jących Zdrowie.  Spotkanie  służy
ło wymianie doświadczeń  między 
tymi dwoma ośrodkami oraz pro
pagacji  idei  Szpitali  Promujących 
Zdrowie w środowisku  lekarskim. 

„Szpital Promujący Zdrowie"  jest 
to  projekt  pilotażowy  WHO 
(Światowej  Organizacji  Zdrowia), 
który ma na celu  „wielokierunko 
we działania  na rzecz  zdrowia op
arte na współpracy  pomiędzy  róż
nymi sektorami życia społecznego. 
(...)  Szpital  Promujący  Zdrowie 
powinien  stawać  się  nie  tylko  do
stawcą usług na najwyższym pozio
mie, ale instytucją społeczną, miej
scem otwartym i zintegrowanym ze 
społecznością  w której   działa,  oś
rodkiem  „zarażającym"   innych 
przykładami  nowego stylu  życia". 

GCR  „REPTY" zgłosiło swoją 
aplikację do  Europejskiego  Biura 
WHO  w  Kopenhadze  oraz  do 
instytutu  Socjologii  Medycyny 
im. Ludwika Botzmanna w Wied
niu  w grudniu  1992  r.  Aplikacja 
musiała  spełnić dwa  podstawowe 
zalecenia  jakimi  było  akceptacja 

28  maja  Towarzystwo  Opieki 
Nad  Niepełnosprawnymi  po  raz 
trzeci  już  zaprasza  Ustroniaków 
i  wczasowiczów  na  imprezę 
„Dzieci—Dzieciom  i  Dzie
ci  Rodzicom".  Jest  to  impreza, 
z  której  całkowity  dochód  prze
znaczony  jest  na  pomoc  dla  Oś
rodka  SzkolnoWychowawczego 
dla  dzieci  niepełnosprawnych 
w Nierodzimiu. W tym roku  kon
kretnie  na  pokrycie  kosztów  za
trudnienia  specjalistów  do  pracy 
z tymi dziećmi. Do lej pory wszys
tkie  edycje  „Dzeci—dzieciom" 
cieszyły  się  wielką  popularnością 
zarówno  wśród  młodych  miesz
kańców naszego miasta Jak  i tych 
starszych.  W  tym  roku  organiza
torzy  również  liczą  na  to, że pub
liczność  nie  zawiedzie.  Przygoto
wano  liczne atrakcje.  Przed  połu
dniem  odbędą  się  zawody  spor

zasad  zawartych  w  „Karcie  Ot
tawskiej"  oraz  przyjęcie  „Dekla
racji  Budapesztańskiej".  Są  to 
dwa  podstawowe  dla  tego  pro
gramu  dokumenty.  Oprócz  lego 
wymagano  spełnienia  szeregu  za
leceń  szczegółowych.  Jednym 
z  nich  jest  pisemna  zgoda  właś
ciciela  zarządu  i personelu  GCR 
„REPTY"  w  Ustroniu  na  przy
stąpienie do  realizacji  Programu. 

Promocja  Zdrowia  w  szpita
lach,  które  przystąpiły  do  Pro
gramu  przebiega  na  kilku  płasz
czyznach. Prof. Hullemann przed
stawił  zgromadzonym  jak  to  wy
gląda  w  jego  szpitalu.  Przede 
wszystkim  propaguje  się  wśród 
pacjentów  i  ich  rodzin  zdrowy 
tryb  życia.  Raz  w  tygodniu  or
ganizowane  są  obowiązkowe  se
minaria dla pacjentów. Poświęco
ne są problematyce stosunków ro
dzinnych  i społecznych,  stresowi, 
narkotykom,  lekom  oraz  zacho
waniu  aktywności  fizycznej.  Poza 
tym  wzbogaca  się  środowisko 
szpitalne.  Jest  dużo  kwiatów, 
światła, a także kawiarnia dla pac
jentów. Organizowane są  również 
seminaria  dla  pacjentów  i  ich  ro
dzin.  W  czasie  nich  uczy  się  słu
chaczy  jak  samemu  sobie  radzić 
z dolegliwościami,  w jaki  sposób 
na przykład samemu  kontrolować 
ciśnienie  krwi.  Seminaria  te  od
bywają się nie tylko w szpitalu, ale 
także  poza  nim,  w  innych  mias
tach  i  cieszą  wielką  popularnoś
cią.  Pacjentom  zapewnia  się  rów
nież  różnego  rodzaju  rozrywki 
kulturalne.  Ważnym  elementem 
programu  jest  zdrowa  żywność. 
Nie chodzi przy tym tylko o to co 
jest  podawane  pacjentom  w szpi
talu.  Prowadzone  są  zajęcia, 
w  czasie  których  dietetycy  uczą 
jakie produkty  można  spożywać, 
jak  gotować  zdrowo.  Z  założeń 
programu  „Szpital  Promujący 
Zdrowie"  wynika,  że  ma  być  on 
otwarty na zewnątrz. Stąd w wielu 

I
towe  dla  przedszkolaków  oraz 
dzieci  niepełnosprawnych,  które 
brały  udział  w  I  Zimowej  Spar
takiadzie. Po południu  wszyscy są 
zaproszeni do amfiteatru gdzie od 
godziny  14.00  będą  działały  lote
rie  fantowa  i  kwiatowa  oraz  ka
wiarnia  na  zapleczu  amfiteatru. 
O  godzinie  15.00  rozpoczną  się 
występy  artystyczne  zespołów 
dziacięcych  i młodzieżowych.  Bi
lety  można  nabyć  w  szkolnej 
przedsprzedaży  w cenie  10 tys. zł 
lub w dniu imprezy w cenie 15 tys. 
zł.  Organizatorzy  zapowiedzieli 
już  piękną  pogodę.  Będzie  więc 
można bardzo milo spędzić kolej
ny  majowy  dzień. 

Towarzystwo  Opieki  Nad  Nie
pełnosprawnymi powstało w czer

Prof.  K.  O.  Hulleman. 

zajęciach  mogą  uczestniczyć  oso
by  nie  będące  pacjentami.  Dba
łość szpitala o środowisko  zewnę
trzne przejawia się również działa
niami na rzecz ochrony  środowis
ka. Starają  się ograniczyć  wytwa
rzania  zanieczyszczeń  m.in.  przez 
eliminację  artykułów  w  jednora
zowych  opakowaniach.  Prowa
dzona jest segregacja śmieci. Dużą 
wagę przywiązuje się do  oszczęd
ności wody i energii. „Szpital  Pro
mujący  Zdrowie"  ma  także  od
działywać  na  pracowników  i  ich 
zdrowie.  Służy  temu  między  in
nymi  metoda  wspólnego  rozwią
zywania  problemów.  Zalecany 
jest  także  bliski  kontakt  obsługi 
z  pacjentami.  Szpital  prof.  Hul
lemanna podobnie jak  „REPTY" 
leży  w  miejscowości  górskiej. 
W  rehabilitacji  wykorzystywane 
są wszelkie możliwości jakie stwa
rza  otoczenie. 

Pacjenci chodzą  na wycieczki pie
sze,  jeżdżą  na  nartach,  pływają 
w położonym  obok  szpitala jezio
rze. Szpital nie ma  żadnych  dota
cji  finansowych.  Jednak  władze 
lokalne  są  bardzo  dumne  z faktu 
istnienia  na  tym  terenie  takiego 
ośrodka.  Mogą  także  liczyć  na 
pomoc  wielu  firm  ubezpieczenio
wych, które w jego dobrym funkc
jonowaniu  widzą  swój  interes. 

Po wystąpieniu  prof.  Hullema

wcu  1991  roku.  Działalność  roz
poczęto  do  powołania  Ośrodka 
SzkolnoWychowawczego  dla 
dzieci  niepełnosprawnych,  który 
znalazł siedzibę w Przedszkolu  nr 
6  w  Nierodzimiu.  Nie  skończyło 
się na  tym. TONN  od  tego  czasu 
jest  stałym  opiekunem  Ośrodka. 
Stara  się  wspomagać  dzieci  i  ich 
opiekunki  wszelkimi  środkami. 
Jedną  z form ich uzyskiwania jest 
m.in. impreza  „Dzieci  Dzieciom 
Dzieci  Rodzicom".  Z  pierwszej 
jej  edycji  uzyskano  20  min  zł. 
Podobnie  było  w  roku  następ
nym. Organizatorzy  liczą, że i ten 
rok  będzie  pomyślny  dla  niepeł
nosprawnych  dzieci. 

Magda  Dobranowska 

Fot.  W.  Suchta 

na  wywiązała  się dyskusja  na  te
mat możliwości zastosowania me
tod  w polskich  szpitalach,  pytano 
o  szczegół}'  dotyczące  prowadze
nia  szpitala,  organizacji  semina
riów,  spraw  finansowych. 

W  trakcie  tego  jednodniowego 
spotkania  dyrektor  GCR  „RE
PTY" w Tarnowskich  Górach  K. 
Oleszczyk  zaprezentował  także 
swój ośrodek.  W  wielu  punktach 
sposoby  działania  pokrywały  się 
z  tym  co  prezentował  niemiecki 
gość.  Szczególnie  jeśli  chodzi 
o pracę w oddziale Zamiejscowym 
GCR  „REPTY"  w Ustroniu. Tu
taj również dba  się o zdrową  żyw
ność, polepszenie kondycji fizycz
nej pacjentów, zapewnia się rozry
wki  kulturalnej  dla  kuracjuszy, 
pracuje nad  upiększaniem  ośrod
ka,  prowadzi  działania  na  rzecz 
ochrony  środowiska. 

Sponsorami  tej konferencji był 
wspierający GCR  „REPTY"  He
nkel S.A., a także firmy farmaceu
tyczne Boehringer  Ingelheim  oraz 
Yamanouchi. 

Magda  Dobranowska 

Najmodniejsze 
Panie  i  Dziewczyny 

—  ubierają  się  u  „Tiny" 

Sklep 
„TINA" 

w Ustroniu  przy ul. 3 Maja 44 
poleca  — sukienki 
atrakcyjn ą  — garsonki 
odzież:  — spódnice 

— bluzki 
— tuniki 

— spodnie 
— swetry 

— dresy 
— bieliznę 

— pościel, koce, ręczniki 
— obuwie sportowe 
i wiele innych ciekawych towarów. 

Modna  odzież 
— przystępna  cena 

Zapraszamy na zakupy 
w godz  od  9 do  19 
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17  maja  w  sali  sesyjnej  UM  odbyło  się  zebranie  w  sprawie 
telefonizacji  Ustronia.  Wzięli  w  niej  udział  burmistrzowie 
miasta  Kazimierz Hanus i Tadeusz  Duda,  zastępca dyrektora  d/s 
Usług  i  Rozwoju  Zakładu  Telekomunikacji  Bogusław  Beck, 
dyrektor  Rejonu Telekomunikacji  w  Cieszynie  Bogumił  Jaesch
ke,  Julian  Czyż  kierownik  Nadzoru  Telekomunikacyjnego 
w  Ustroniu  oraz  przedstawiciele  Społecznych  Komitetów  Tele
fonizacji  działających  w  Ustroniu. 
Przedstawiciele  T.P.S.A.  z całą  mocą  i kilkakrotnie  podkreślali, 
że  przyjechali  aby  dogadać  się  ze  Społecznymi  Komitetami 
Telefonizacji  w sprawie  pomocy  w  realizowaniu  planu  telefoni
zacji  Ustronia. 

Plan  ten składa  się z dwóch  etapów.  Realizacja pierwszego  ma 
objąć  budowę  centrali  i  uzyskanie  2  680  numerów.  W  drugim 
etapie liczba  ta ma  być uzupełniona  do 4 472 numerów.  Na  razie 
jednak  można  mówić  tylko  o  pierwszym  etapie.  Został  on 
zatwierdzony  przez  Zarząd  T.P.S.A.  do  realizacji  i  są  na  niego 
przeznaczone środki. Pieniądze pochodzą  zarówno od  T.P.S.A., 
jak  i z kredytu  BSK.  Niestety  środki  te i tak  nie są  wystarczalne. 
Stąd  założenia  I  etapu  programu  zostały  dostosowane  do 
zasobów  pieniężnych.  Priorytetowym  zadaniem  jest  wymiana 
centrali  i  polepszenie  jakości  połączeń  już  istniejących  nume
rów,  ale  przewiduje  się  także  utworzenie  nowych  numerów. 
Przygotowanych  jest  16 projektów  sieci  rozdzielczych.  Granice 
I  etapu  obejmują:  Hermanice  do  ul.  Folwarcznej,  Zawodzie 
Górne  i Dolne,  Goje,  ul. A.  Brody,  Jelenica  do  Wytwórni  Wód, 
Technikum  Mechaniczne,  ul.  3  Maja  do  ul.  Akacjowej,  ul. 
Glebowa,  Poniwiec,  ul.  Srebrna  i  Złota. 

Przedstawiciele  SKT  domagali  się konkretnych  danych  doty
czących  terminów  realizacji  programu  oraz  wielkości  brakują
cych  środków  finansowych.  Pieniądze  te  mogłyby  zostać  po
zbierane  przez  SKT  od  osób,  które  chcą  uzyskać  telefon. 
Okazuje  się jednak,  że T.P.S.A.  nie  może  bezpośrednio  współ
pracować  z  SKT  i  zawierać  z  nimi  umów.  SKT  nie  mają 
osobowości  prawnej.  Do  tej  pory  przy  zawieraniu  umów 
reprezentowane  były  przez  wójtów  lub  burmistrzów.  W  marcu 
1994 roku  została wydana  uchwała  Zarządu T.P.S.A.  dotycząca 
tej sprawy.  Przewiduje  ona  dalszą  współpracę  z  tymi  komiteta
mi,  z  którymi  umowy  zostały  zawarte,  ale  zabrania  zawierania 
nowych  umów  na  dotychczasowych  zasadach.  Zamiast  SKT 
jako  strona  zawierająca  umowę  będzie  występować  miasto. 
Zostanie  powołana  grupa  osób,  które  w  imieniu  miasta  będą 
zajmować  się  tą  sprawą.  Wejdą  do  niej  przedstawiciele  SKT 
z Poniwca,  Ustronia  Centrum,  Hermanie — a więc tych  dzielnic, 
które  są  objęte  pierwszym  etapem  oraz  pracownik  UM .  Na 
własną  prośbę  dołączy  się do  nich  przedstawiciel  SKT  z  Niero
dzimia  — części  miasta,  która  będzie  telefonizowana  w  drugim 
etapie.  SKT  mogą  zbierać  pieniądze  tylko  od  tych  osób,  które 
na  pewno  zostaną  objęte  pierwszym  etapem  telefonizacji. 
T.P.S.A. nie interesują poszczególne wpłaty, ale całość zbieranej 
sumy,  wystarczającej  na  wybudowanie  całej  sieci.  Trudno  jest 
określić  ile  będzie  wynosić  suma  przypadająca  na  jednego 

Od  lewej: B. Jaeschke,  B. Beck,  w głębi  burmistrz.  Fot.  W.  Suchta 

przyszłego  abonenta.  Im  mniej  chętnych  tym  koszty  będą 
większe,  ale  z  drugiej  strony  ilość  ich  jest  ograniczona  warun
kami  technicznymi.  Wpłacone  pieniądze będą  zwracane  usługa
mi.  Abonenci  nie  będą  płacili  rachunków  telefonicznych,  aż  do 
pokrycia  wniesionego  przez  nich  wkładu. 

System  central  przewidziany  do  realizacji  w  I  etapie  ma  być 
uruchomiony już w październiku  tego roku.  Koncentrator  może 
być  ustawiony  w  Ustroniu  za  2  tygodnie.  Nie  jest  to  jednak 
równoznaczne  z uruchomieniem  systemu.  Abonenci  będą  pod
łączeni  od  października. 
Całość  środków  potrzebnych  na  uruchomienie  sieci  wynosi  12 
mld  zł.  T.P.S.A.  dysponuje  około  6,6  mld.  Brakuje  więc 
praktycznie  50%  środków.  Ta  suma  powinna  być  zebrana  od 
osób  oczekujących na  telefon, ale  tylko  z tych  terenów,  które  są 
przewidziane  w  I  etapie. 

II etap  telefonizacji Ustronia  ma  być zakończony  do  sierpnia 
1995  r. 

Po spotkaniu  zapytaliśmy  dyrektora  Bogusława  Becka, c o  się 
stanie  jeżeli  mieszkańcy  nie  zbiorą  odpowiednich  środków? 
Kt o  będzie  realizował  program  telefonizacji? 
—  Będzie  to robić Telekomunikacja,  ale  tylk o  wtedy,  gdy  będzie 
miała  na  to  pieniądze. 
—  A  jak  długo  to  będzie  trwało? 
—  To zależy od pieniędzy. Ten okres może się wydłużyć nawet do 
kilk u  lat.  M y  tego  nie  chcemy,  gdyż  ludzie  nie  mają  telefonów, 
a  my  nie  mamy  wpływów  z  tego  bardzo  kosztownego  systemu. 
Przewidujemy,  że  zostanie  on  szybko  zagospodarowany  i  wów
czas  będzie  się  spłacał.  Musimy  przecież  spłacić  kredyty  od 
Siemensa.  Jesteśmy  zadłużeni  na  wszystkie  strony  i  dlatego 
efekty  z  tych  inwestycji  muszą  być  w  postaci  przyłączonych 
abonentów. 

Można  więc  powiedzieć,  że  wam  w  równym  stopniu  co 
mieszkańcom  zależy  na  tym,  żeby  w  Ustroniu  zrealizować 
program  telefonizacji? 
—  Co  najmniej   w  równym  stopniu.  (MD ) 

12  maja  w  świetlicy  Klubu  Seniora  odbyło  się  walne  zebranie  II 
kadencji Oddziału  Związku  Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej im. 

Przemawia  H.  Łupinek  Fot.  W. Suchta 

IV  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  w  Ustroniu.  Na  zebranie  oprócz 
członków i Zi Wu ustrońskiego przy był Jan Janica wiceprezes Zarządu 
Okręgu  w  Katowicach  i  członek  Zarządu  Głównego  w  Warszawie. 
Niestety  nie  było nikogo z Zarządu  Miasta.  W zebraniu  wzięło  udział 
48  członków  spośród  93.  Poruszono  głównie  sprawy  organizacyjne. 
W  miejsce  trzech  zmarłych  członków  Zarządu  powołano  nowych. 
Zajmowano  się  także  problematycznym  paragrafem  21  Ustawy  z  15 
października  1991 roku  o uprawnieniach  osób  represjonowanych.  Nie 
został on  odpowiednio  sprecyzowany  i jest powodem  wielu  nieporozu
mień, zwłaszcza przy weryfikacji osób, które brały udział w „utrwalaniu 
władzy  ludowej".  Osoby  te  nie  zostały  jeszcze  zweryfikowane  i mają 
trudności  z uzyskaniem  dodatków  inwalidzkich  do  rent  lub  emerytur. 
Również wdowy po inwalidach wojennych nie otrzymują ulg, normalnie 
im przysługujących,  ponieważ  zmarli  mężowie  nie  zostali  do  tej pory 
zweryfikowani.  Zwrócono  również  uwagę  na  starzenie  się  Związku. 
Śrcd nia  wieku  przekroczyła  75  lat. 

Troje spośród  członków  ZIWu,  którzy  wchodzili  w skład  Zarządu, 
zmarło. Pamięć ich uczczono chwilą ciszy. Do Zarządu  wybrano trzech 
nowych członków — Bolesława Midera jako Sekretarza Oddziału, Zofię 
Antonowicz  jako  członka  Zarządu  oraz  Annę  Michalak  jako  członka 
Komisji Rewizyjnej. 

Obecny  na  zebraniu  J.  Janica  bardzo  wysoko  ocenił  działalność 
ustrońskiego Oddziału. Według niego plasuje się on na jednym z pierw
szych  miejsc w okręgu. 

Magda  Dobranowska 
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Ogłoszenia  drobne 

Zaginęła  wyżlica,  czeski  fousek 
maść: deresz,  brązowa głowa,  ta
tuaż na  uszach  50526. Za  odpro
wadzenie  nagroda.  Tel.  2768, 
2500 lub ul. Goleszowska  17. 

Sprzedam organy Casio—cztero
oktawowe,  tel.  2261. 

Przyjmę  emeryta  lub  rencistę 
z  własnym  pomieszczeniem  za
znjącego  się  na  pracach  ślusars
kich  na  umowęzlecenie.  Cieszyn 
tel. 25155. 

Kupię  numer  telefonu  w  Ustro
niu. Cieszyn  tel.  25155. 

Sprzedam  Forda  Sierrę  1,6 CLX, 
tel.  2698. 

Znakowanie  samochodów  — 
poniedziałek,  środa,  piątek 
12.00—17.00.  Ustroń  ul.  Stalma
cha  7, tel. 2601. 

Zamienię  mieszkanie  M2 w Gli
wicach  na  Ustroń.  Gliwice,  ul. 
Kunickiego  17/6, p.  Koczewski. 

Sprzedam  szczenięta  (bez  rodo
wodu)  rasy  złoty  Cocer  Spaniel. 
Tel.  2413. 

HYUNDA I  PONY  LŚ  listo
pad  1991  pięciodrzwiowy  sprze
dam.  Hermanice,  ul.  Choinko
wa  16. 

Od 8 a o a r y
ap teka d " y . . a
dyżur e a a

Zarząd  Spółki  Wodnej  Młynówki  UstrońskoSkoczowskiej  infor
muje mieszkańców Ustronia, że przez cały rok  1994 będą  występowały 
okresowe zaniki wody szczególnie na odcinku  Hermanice—Nierodzim. 
Jest to związane z licznymi pracami remontowymi koryta potoku, które 
wynikają  z dużego  zaniedbania  eksploatacyjnego z poprzednich  lal. 

Informujemy, że za każdym  razem staramy się zapewnić biologiczny 
przepływ  wody. 

Chcemy również poinformować Państwa, że oprócz ryb pojawiły się 
w Młynówce  pierwsze  raki. 

Zca  Przewodniczącego Spółki  Wodnej  Młynówki 
Andrzej Majewski 

SONY

U S T R O Ń  U L .  G R A Ż Y Ń S K I E G O  l a 

A N T E N Y T
s.c.

ZAPRASZA Ń

RATY Y Y Y Y

  ul .
.

r r r r r

Wyręb na Małej  Czantorii.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 

Muzeum  Kuźnic twa  i  Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B.  i K.  Heczko 
—  wystawa  i sprzedaż prac plastyków  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Zabytki  Ustronia 

w tym: „100Iecie  Ratusza Miejskiego" 
—  od  6.6.1994 r.  „Ustrońskie  lasy"  — wystawa  zorganizowana  przez 

Polski  Klub  Ekologiczny  — Kolo  w  Ustroniu 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, w niedzielę po  uprzed
nim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  2996 

czynne  od  wtorku  do  soboty  od  9.00 do  13.00 
Wystawa  ekslibrisów, medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 

Galeria  na  Gojach  B.  i K.  Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 — czynna codziennie 

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
— wystawa stała CIR —  Rynek 7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (teł.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i  współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie. 

Dzieci  dzieciom  —  dzieci  rodzicom 
28.5.1994 r.  Koncert w wykonaniu dziecięcych zespołów artystycznych 
godz.  15.00  Amfiteatr 
sobota  Szczegóły w afiszach 

I  Ewangelicki  Festiwal  Dziecięcy 
29.5.1994 r. godz.  15.00 (niedziela) Amfiteatr — szczegóły  w afiszach 

Koncert  dla  dzieci  z  okazji  Dnia  Dziecka 
4.6.1994  godz.  11.00 —Dzieci 

godz.  17.00 — Młodzież 
Amfiteatr  —  Chrześcijańska 
Fundacja  „Życie  i Misja" 

Trojok  śląski 

Najskuteczniejsza okazała  się  łopata.  Tekst  i foto: ws 

5.6.1994 r.  Koncert chórów 
godz.  15.00  Amfiteatr — wstęp  wolny 
niedziela  Szczegóły w afiszach 

Sport 
28.5.1994 r. sobota  3. Złota Mil a  Burmistrza 
godz.  11.00—15.00  Bulwary  Nadwiślańskie,  Aleja  Legionów 

4.6.1994 r. sobota  Liga Trampkarzy  i Juniorów 
godz. 930  Ustroń  — Wadowice  (trampkarze) 
godz.  11.00  Ustroń  — Wadowice  (juniorzy) 
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Il e  kosztowała  organizacja? 
W  tej chwili  dopiero  spływają 
rachunki  i  t rudno  ocenić  iłe 
dokładnie  to  wyniesie.  Prele
minarz zakładano na  750 min. 
Jaki  będzie  rzeczywisty  koszt 
pokaże  czas. 
Il u  zawodników  uczestniczyło 
w  Pucharze  Świata? 
Łącznie  z  obsługą  w  turnieju 
stale  było  120  osób.  Obsługę 
stanowili  tłumacze,  osoby 
zajmujące się drukiem  biulety
nu  turniejowego,  ekipa  sę
dziowska. 
Jak  „Kos" spełnił rolę obiektu, 
w którym  rozgrywa  się  Puchar 
Świata? 
Wszystkim  się podobało.  Oka
zało  się,  że  doskonale  nadaje 
się na  tego  typu  imprezy. 
Z czym mieliście najwięcej kło
potów? 
Nie  było  rzeczy,  której  nie 
możnaby  załatwić.  Wszystko 
jednak  wymagało  czasu  i  pra
cy. 
Czy  turniej  był  wspomagany 
przez  władze? 
Zarówno  ze  strony  UM 
w  Ustroniu  jak  i  Urzędu  Wo
jewódzkiego.  UW  pomógł 
nam  w znalezieniu  części  spo
nsorów  za  co jesteśmy  wdzię
czni. 
A  miasto? 
Wspomagało nas życzliwością. 

II R
NIEWIDOMYCH

H B  bBHL  j l 
W  MMI   M A 

Jakie wywiezie pani wspomnie
nia  z  Ustronia? 
Takie  imprezy  organizuje  się 
co  cztery  lata.  Spotkanie  tylu 
dobrych  zawodników  spra
wia,  że  szybko  zapomina  się 
o  wszystkich  trudach,  pozos
tają  w  pamięci  wspomnienia 
ze  spotkań  z  ludźmi  i  przeżyć 
z  nimi  związanych. 
Jaki  był  pani  zdaniem  poziom 
sportowy  turnieju? 
W  turnieju  wzięło  udział  12 
najlepszych  drużyn,  w  któ
rych znalazło się pięciu najlep
szych  zawodników  z  danego 
kraju. Jak  na szachy dla niewi
domych  jest  to  turniej  o  naj
wyższym  poziomie. 

Wojsław  Suchta 

13  maja  uroczyście  zakoń
czono  II  Puchar  Świata  Nie
widomych  w  Szachach  roz
grywany  w  „Kosie"  na  Zawo
dziu.  Po  dwutygodniowych 
zmaganiach  najlepsi  okazali 
się  szachiści  Rosji,  przewo
dzący  w  stawce  od  początku 
imprezy,  którzy  zgromadzili 
35,5 pkt.  Druga  była  Ukraina 
32,5  pkt,  a  trzecia  Hiszpania 
27  pkt.  Polski  zespół  nie  po
wtórzył  wyczynu  z  Segowii 
gdzie  był  drugi  i  w  Ustroniu 
zajął  6  miejsce  z  22  pkt.  Po 
oficjalnym zamknięciu  Pucha
ru Świata przez wicewojewodę 

Piotra  Molla,  w  części  artys
tycznej wystąpił zespół  „Mał y 
Koniaków".  Wszyscy  biorący 
udział  w  imprezie  podkreślali 
sprawność  organizacyjną 
i  walory  obiektu  goszczącego 
szachistów. 

Po  zakończonym  turnieju 
poprosiliśmy  głównego  orga
nizatora,  Teresę  Dębowską 
o  krótką  rozmowę. 
Czy trudne było  przeprowadze
nie  Pucharu  Świata? 
Przy  szczupłej  obsadzie  ludzi 
pracujących przy  tej  imprezie, 
praktycznie  dwie  osoby,  było 
to  bardzo  trudne. 

FoL  W. Suchta 

W  piątek  13 maja  na  boisku  Szkoły  Podstawowej  nr  2  roze
grano  Mistrzostwa  Ustronia  w  lekkiej  atletyce  szkół  pod
stawowych.  Brak  w  naszym  mieście  bieżni  lekkoatletycznej 
sprawia,  że biegi  średnie  rozgrywa  się na  stumetrowym  odcinku 
bieżni przy  SP2 biegając na  zasadzie  tam  i z powrotem.  Kiedyś 
zawody  rozgrywano  na  boisku  Kuźni  Ustroń,  jednak  obecnie 
można  tam  jedynie  kopać  piłkę.  Mimo  to  młodzi  lekkoatleci 
osiągnęli  całkiem  dobre  rezultaty. 
Dziewczęta:  skok  wzwyż  —  1.  Katarzyna  Cholewa  150  cm 
(SP5),  2. Anna  Szewczuk  145 cm  (SP5),  3.  Beata  Kral  125  cm 
(SP6) 
bieg  na  100  m  —  1.  Gabriela  Brudny  14,5  s  (SP2),  2.  Monika 
Staniek  14,7  s  (SP5),  3.  Klaudia  Gruszczyk  15,4  s  (SP2) 
pchnięcie  kulą  —  1.  Katarzyna  Szkaradnik  9,21  m  (SP2),  2. 
Iwona  Szelest  8,80  m  (SP2),  3.  Danuta  Greń  7,64  (SP5) 
skok  w  dal  —  1.  Anna  Szewczuk  4,35  m  (SP5),  2.  Gabriela 
Brudny  4,30  m  (SP2),  3.  Klaudia  Gruszczyk  4,20  m  (SP2) 
bieg na  800 m —  1. Justyna  Holeksa  3,01  (SP2),  2.  Aleksandra 
Holeksa  3,07  (SP2) 
rzut  oszczepem  —  1. Ewelina Czepczor  20,45 (SP5), 2.  Patrycja 
Turowska  17,60  (SP3),  3.  Katarzyna  Szkaradnik  16,70  (SP2) 
Chłopcy:  skok  wzwyż  —  1.  Sebastian  Macura  170  (SP2),  2. 
Rafał  Kubień  150  (SP6) 
bieg  na  100  m  —  1. Wojciech  Chrapek  12,8  (SP5),  1.  Tomasz 
Karchut  12,8  (SP2),  3.  Jakub  Stec  13,2  (SP2) 
pchnięcie  kulą  —  1. Jacek  Kamieniorz  10,52  (SP2),  1.  Marcin 
Morżoł  10,52  (SP3),  3.  Adam  Marekwica  9,58  (SP6) 
skok  w  dal  —  1.  Wojciech  Chrapek  5,34  (SP5)  2.  Sebastian 
Macura  5,33  (SP2)  3.  Artur  Olszak  5,13  (SP2) 
bieg na 400 m —  1. Sebastian  Macura  70 sek  (SP2), 2.  Grzegorz 
Kamiński  73  sek  (SP3),  3.  Rafał  Kubień  78  sek  (SP6) 

bieg na  1500 m —  1. Dawid  Szpak  5,34  (SP5),  2. Adam  Sikora 
6,01  (SP6),  3.  Grzegorz  Śliwka  6,04  (SP3) 
rzut  oszczepem  —  1.  Marcin  Morżoł  34,35  (SP3),  2.  Marcin 
Konowoł  30,25  (SP3),  3.  Jakub  Stec  29,50  (SP2) 
rzut dyskiem  — 1. Marcin Morżoł  35,40 (SP3), 2. Marian  Malik 
34,80  (SP3),  3.  Sebastian  Tomaszko  27,86  (SP5). 
Najlepsi  w  Mistrzostwach  Ustronia  wystartowali  w  zawodach 
rejonowych,  i  tam  spisali  się  bardzo  dobrze.  13  młodych 
ustrońskich  lekkoatletów  zakwalifikowało  się  do  mistrzostw 
wojewódzkich. Są  to: w skoku  wzwyż Katarzyna  Cholewa,  Anna 
Szewczuk  i  Sebastian  Macura,  w  biegu  na  100  m  Monika 
Staniek, w pchnięciu  kulą  Katarzyna  Szkaradnik,  Jacek  Kamie
niorz  i  Marcin  Morżoł,  w  skoku  w  dal  Wojciech  Chrapek, 
w  biegu  na  2000  m  Dawid  Szpak,  w  rzucie  oszczepem  Marcin 
Konowoł  i  Ewelina  Czepczor,  w  rzucie  dyskiem  Marcin  Morżoł 
i  Marian  Malik  i Sebastian  Tomaszko. 
Mistrzostwa  zorganizował  Szkolny  Związek  Sportowy.  (WS) 

Skacze Wojciech Chrapek.  Fot.  W. Suchta 
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Bez  wiary  w  możl iwość  zwycięstwa  grali  na  własnym  boisku  15 
maja pi łkarze  Kuźni  Ust roń  przeciwko  drużynie  LK S  Pogórze. 
Wystarczy  jedynie  zaznaczyć,  że  pierwszy  strzał  w  kierunku 
bramki  Pogórza  oddano  tuż  przed  końcem  pierwszej  połowy. 
Jednobramkowe  zwycięstwo  zapewnili  sobie  piłkarze  Pogórza 
na  początku  drugiej  połowy  po  ewidentnym  błędzie  obrony 
Kuźni.  Strat  nie  udało  się  odrob ić  m imo  usunięcia  z  boiska 
jednego z pi łkarzy  gości  przez  sędziego.  Mecz  j ako  widowisko 
rozczarował  dwustu  kibiców  na  t rybunach.  Godnym  odnoto
wania jest  jedynie  udany  debiut  w  Kuźni  Jaros ława  Nowaczka. 

(ws) 
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FOL  W.  Suchta 
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Zakład  usług  szklarskoszliflerskich 
a

o f e r u je  po  n a j n i ż s z y ch  c e n a ch 
o e

e , k
h h w m

a

Zakład czynny  w godz.  7—19 
Zapraszamy  do  współpracy 

Roztomili  ustróniocy! 
Byliście  też,  moi  ludeczkowie,  w  przeszlóm  sobotę  na  tym 

lipowskim  świyncie,  kiedy  tamtejsi  fajermóni  lotwiyrali  nowóm 
strażnice?  Snoci  tam  było  straszecznie  szumnie.  Było  to z  muzy
kom  i ze śpiywanim,  bo muzykanci  z jednej  kopalni  przijechali  tam 
zagrać,  a chór  ustróński  też  śpiywol.  Przijechali  rozmaici  ważni 
goście,  a nikierzi fajermóni  byli  przi  tej przileżytości  odznaczóni 
i  wychwolóni. 

Nó, wiycie, dotychczos  w Lipowcu  też fajermóni  mieli  strażnice, 
ale takóm  niedziwnóm  i na dzisiejsze  czasy  óna sie już  nie  bardzo 
godziła,  tóż jóm  zbulali  i szumnóm  nowóm  strażnice  postawili.  Ja, 
naprowde  wielka  pochwala  sie  im  za  to  należy. 

Myślym,  że  najlepij  by  to  wszycko  opisol  Francek z  Lipowca, 
jakby  sie mu  chciało pore  słów  na  te ostatnióm  stróne  ,,Ustróńs
kij"   napisać.  Nó, już  by sie zaś  móg  łodezwać,  bo  łostatnio  pisoł 
kansi  rok  tymu.  Je żech  też ciekawo,  czy  też Francek  Jyndrysa  na 
to fajermóński  świynto  do Lipowco  pozwoł.  Przi  tej  przileżytości 
Jyndrys  by  sie  móg  podziwać,  czy  w  Lipowcu  sóm  porobione 
porzóndki  na wiosnę jak  sie patrzi  i móg  by sie popytać  lipowskich 
gazdów,  co se  też myślom  o tym  podatku  od wywózki  śmieci.  Nó, 
bo za  niedłógo  bydóm  gmiński  wybory  i przi  tym  też  to, jako  to 
nazywajóm,  referyndum  skyrs  tego podatku  od śmieci.  Tóż  trzeja 
już  se w kóńcu  cosi uznać, czy by dymy  glosować  za tym  podatkym, 
czy  ni. 

Jak  sie  jeszcze  rozchodzi  o to świyntowani,  to oto  w tyn 
sztwortek  zaś mómy  świynto.  Na  dyć dwacatego  szóstego  maja  je 
tyn,  jako  to nazywajóm,  Dziyń  Mamulki.  Tóż  my  wszyccy 
w redakcyji  „Ustróńskij"  chcymy  ustróńskim  mamulkóm  pieknie 
powinszować.  Winszujymy  im,  coby  sie  im dziecka  zdrowo 
chowały,  coby  sie  dobrze  uczyły  i były  posłószne.  Chcymy  też 
wszyckim  mamulkóm  ustróńskim  podzinkować  za jejich  starani 
i  opieke.  Roztomaite  to  nikiedy  je,  czasym  dziecka  sóm  sporne 
i  doś je  z nimi  użyry,  ale jak  dziecka  wyrosnóm  i same  sie  już 
muszóm  o siebie  starać,  tóż  nieroz  prziznajóm,  że  nie  było  jak 
u mamulki.  Nó  downij.jako  sie od starszych  ludzi słyszy,  dziecka 
wiyncyj mame  i tate poważały,  mówiły  im przez  ,,wy",  abo  jeszcze 
z  wiynkszym  poważaniym  przez  „óni".   Dzisio  dziecka  sóm 
z  mamulkóm  i z  tatulkym  tak  skamracóne,  jakby  były  z  nimi 
w jednych  rokach.  Nó,  to  nie  mmi  być  aż  taki  złe,  jyny  coby 
miyndzy  starszymi  a dzieckami  była  ta miłość,  zgoda  i  poważani. 
Jak  to je,  to wszycko  insze sie jakosikej  przipasuje.  Tóż  tej miłości 
i poszanowanio  od dziecek  i zgody  w chałupie  wszyckim  ustróńs
kim  mamulkóm  pieknie  winszujymy.  Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) 1000 kg 4) duży oddział wojska 6) zapinany  na 
głowie  8)  krótka  moda  9)  kapitan  „Nautilusa"  10)  maść  na 
rany  11)  figiel  12)  tłumaczy  sny  13)  wynik  dzielenia  14) 
porządek  i elegancja  15)  była  pani  premier  16)  amerykański 
grosz  17) motyw  dekoracyjny  18) miała  Asa  19) głos  kobiety 
20)  usterka 
PIONOWO:  1) gracz z rakietą  2) powołanie na stanowisko  3) 
budka  z gazetami 4) Jan  Kabarecista  5) styl pływacki  6)  trawa 
łąkowa  7)  półwysep  między  M.  Ochockim  a M.  Beringa  11) 
wąska  łódź  indiańska  13)  obraz  cerkiewny  14)  śląska  gra 
w  karty. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi  czeka
my do  12 czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr  17 
WYSTAWA  FILATELISTYCZNA 

Nagrodę  100 000 zł otrzymuje Andrzej Sikora z Ustronia,  ul. 
Kasprowicza  2.  Zapraszamy  do  redakcji. 

100 tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 
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