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Od kiedy działa Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy dla 
Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu? 
Został powołany  we wrześniu  1991  roku  staraniem  Towarzyst
wa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  w Ustroniu.  Pierwszym 
prezesem  tego  towarzystwa  była  Anna  Hanus  Dyrda. To 
właśnie za jej przyczyną  i kilk u pasjonatów, dla  których  sprawa 
dzieci  niepełnosprawnych  była  istotna,  udało  się ten  Ośrodek 
powołać.  Został  zlokalizowany  w gościnnych  pomieszczeniach 
Przedszkola nr 6 w Ustroniu.  Obecnym  prezesem  Towarzystwa 
jest  Andrzej  Georg. 
Il e osób zatrudniacie? 
Na  początku  pracowało  w Ośrodku  5  osób.  Byli  to dwaj 
nauczyciele,  psycholog,  rehabilitant  oraz pomoc  wychowawcy. 
Pani  zatrudniona  na tym  ostatnim  stanowisku  w  swoich 
obowiązkach  miała  również  opiekowanie  się dziećmi  w czasie 
przejazdu  do ośrodka  i do  domu. 
Jakie kwalifikacj e mają pracownicy i kogo ewentualnie wam 
brakuje? 
Zajęcia dydaktyczne w grupach  prowadzą  nauczyciele  pedago
dzy. Pracuje także rehabilitant, psycholog  kliniczny czyli  osoby, 
które poprzez swoje studia są przygotowane  do pracy  z dziećmi 
specjalnej  troski.  Dochodzę  ostatnio  do wniosku,  że do pracy 
z naszymi dziećmi  są potrzebne nie tylko  kompetencje, ale  także 
serce. Trzeba  je po prostu  lubić. 
Czy codzienny dowóz dzieci do Ośrodka jest konieczny? 
To  bardzo  istotna  sprawa.  Korzystamy z uprzejmości  Urzędu 
Miejskiego,  a  także  Straży  Miejskiej.  Podpisaliśmy  umowę, 
dzięki  której  dzieci  z Ustronia  są  codziennie  dowożone  i od
wożone. Wynika  to przede  wszystkim  z możliwości  tych  dzieci, 
a  raczej  z ich  niemożliwości,  gdyż  nie wszystkie  są na tyle 
sprawne,  żeby  potrafiły  przejść  odpowiedni  odcinek  drogi lub 
czekać na autobus.  Jest  to sprawa,  która  bardzo  ułatwia  życie 
dzieciom  i  rodzicom. 
Il u macie aktualnie wychowanków? 
Liczba  dzieci w  naszym  ośrodku  od  początku  była  zmienna. 
Wahała  się od  11 do 15,16. W tej chwili mamy  15 dzieci, z czego 
12  jest  prowadzonych  w dwóch  grupach  w systemie  stałym, 
natomiast  trójka  jest  dowożona  kilk a  razy  w tygodniu na 
konsultacje, a przy okazji uczestniczy w części  zajęć grupowach, 
w  terapii  prowadzonej  przez  psychologa  i  rehabilitacji. 
Kt o finansuje waszą działalność? 
Urząd Miejski opłaca etaty pedagogiczne, natomiast  Towarzys
two  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  etaty  specjalistyczne. 
Oczywiście środki na utrzymanie  ośrodka Towarzystwo  czerpie 
z różnych  akcji, jak na przykład  z kwest na cmentarzach  w dniu 
Święta  Zmarłych,  aukcji  obrazów,  imprezy  „Dzieci  dzieciom 
—  dzieci  rodzicom",  a ostatnio z balu  charytatywnego.  Znaj
dują  się także  sponsorzy. W tym  roku  mieliśmy dużo  szczęścia, 
ponieważ  udało  nam się dzięki  Fundacji  Ustrońskiej  zakupić 
suchy  basen  kulkowy,  który  był naszym  marzeniem  od kilku
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Sprawna  organizacja i informacja,  udział  kobiety  oraz  dwa 
rekordy  Polski  sprawiły,  że nikt  z blisko  stuosobowej  widowni 
nie narzekał na brak  atrakcji w zawodach  o Puchar  Burmistrza 
Miasta  Ustronia  w wypychaniu  leżąc i trójboju  siłowym,  które 
odbyły  się 11 lutego  w  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół 
Technicznych.  Do  trójboju  siłowego  zgłosiło  się 10  zawod
ników. W skład  dyscypliny  wchodzą  3 konkurencje: przysiad ze 
sztangą,  wypychanie  leżąc  oraz  martwy  ciąg.  W pierwszej 
konkurencji,  polegającej na  wykonaniu  przysiadu  ze  sztangą 
umieszczoną  na barkach  najwięcej, bo 345 kg podniósł  ważący 
125 kg Ryszard Wszoła z BKSu  BielskoBiała. Jest  to nieoficjal
ny rekord  Polski. W wypychaniu  leżąc i martwym  ciągu  również 
on  uporał się z największymi ciężarami,  uzyskując  odpowiednio 
185 i 315 kg. Wypychanie  leżąc jest  konkurencją, podczas  której 
zawodnik  leżąc poziomo na ławeczce  zmuszony  jest do położe
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Salon  Mody  dla  Pań 

zaprasza codziennie w godz. 10.00—20.00 
oferując swoim klientom: 

—  stroje  wieczór o w o wizyto  we 
—  elegancką  konfekcję 

—  wytworną  bieliznę 
—  obuwie  z najszlachetniejszych  skór 

obok  „Winters  Restaurant" 
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nastu  miesięcy  i na  razie  doskonale  się sprawdza.  Było  to  dosyć 
drogie urządzenie gdyż kosztowało  30 milionów  złotych.  Oprócz 
tego  mamy  kilku  sponsorów,  którzy  kupują  naszym  dzieciom 
słodycze  na  Mikołaja  czy  inne  imprezy  dziecięce. 
Jakim sprzętem specjalistycznym obecnie dysponujecie? 
Salą  rehabilitacyjną  wyposażoną  w  stół  do  masażu,  ścieżkami 
biegowymi,  drabinkami,  materacami  itd.  Nie  mamy  niestety 
pionizatora, gdyż ten sprzęt pozwalający dziecku nie chodzącemu 
samodzielnie przygotować się do postawy stojącej kosztuje 50 min 
zł.  Cały  czas  szukamy  sponsora.  Fundacja  Ustrońska  obiecała 
wyposażyć gabinet psychologiczny, na razie korzystam z pomocy 
moich  koleżanek  po  fachu  i po  prostu  pożyczam. 
Na jakiej  podstawie dziecko zostaje przyjęte do Ośrodka? 
U  nas  przebywają  dzieci,  które  ze  względów  medycznych  lub 
formalnych  nie  zostały  przyjęte  do  szkół  lub  innych  ośrodków. 
Ich zachowanie nie pozwalało na to, aby umieścić je gdzie indziej. 
Na początku pracy wszystkie dzieci przyszły do nas z „etykietką", 
że nie nadają  się do  pracy  w  grupie.  Na  szczęście po  tych  trzech 
latach  pracy  okazało  się  to  nieprawdą.  Grupy  doskonale  się 
skonsolidowały i tworzą  w tej chwili małe społeczności. Twierdzę, 
że tym dzieciom nie dano przedtem szansy, by zaistniały w grupie. 
Czy znaczy to, że będą mogły w przyszłości zaistnieć w społeczeńst
wie? W jakim stopniu jest to możliwe? 
Mamy dzieci z upośledzeniem  umiarkowanym, znacznym i głębo
kim.  Co  to  oznacza?  Dzieci,  które  są  upośledzone  w  stopniu 
umiarkowanym,  w  przyszłości  przy  zachowaniu  optymalnych 
warunków stymulujących rozwój intelektualny, społeczny i emoc
jonalny mogą  osiągnąć maksymalny stopień rozwoju  społecznego 
dzieci dwunastotrzynastoletnich.  Dzieci  upośledzone  w  stopniu 
znacznym  przy  sprzyjających oddziaływaniach  psychopedagogi
cznorehabilitacyjnych  mogą  osiągnąć  wiek  rozwojowy  sied
mioośmiolatka,  a  dzieci  upośledzone  w  stopniu  znacznym 
trzyczterolatka.  Upośledzenie  umysłowe  bywa  dodatkowo 
sprzężone  z innymi  dolegliwościami.  Mamy  dzieci, które  oprócz 
upośledzenia  nie  słyszą, nie widzą, nie mówią  itp.  Praca  z  takim 
dzieckiem  jest  podwójnie  utrudniona  i  wymaga  często  ekspe
rymentowania.  Większość  ma  kłopoty  z prawidłowym  porusza
niem  się. 
Jak długo trwa nauka w Ośrodku i co się potem dzieje z waszymi 
wychowankami? 
Przyjęliśmy  zasadę,  żeby  drastycznie  nie  ograniczać  bariery 
wiekowej,  ponieważ  sam  wiek  metryczny  nie  decyduje  o  moż
liwościach rozwojowych. Dziesięciolatek  może być bardziej spra
wny  od  piętnastolatka.  Nam  udało  się połączyć dzieci  w  grupy, 
w których poziom i możliwości dzieci są zbliżone. Grupy realizują 
program  szkoły  życia,  każda  na  swoim  poziomie.  Formalnie 
najmłodszy  ma  4,5  roku,  najstarszy  20  lat.  W  naszym  statucie 
istnieje zapis,  że mogą  przebywać u nas  ludzie do  25 roku  życia. 
Co będzie z nimi dalej nie wiadomo. Dlatego od kilku lat  staramy 
się  o  środki  na  wyposażenie  warsztatów  terapii  zajęciowej. 
Warsztaty  takie  dawałyby  szansę,  kontynuowania  nauki  po 
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zakończeniu  zajęć w  naszym  Ośrodku.  Chodzi  o  to,  by  takiego 
człowieka  nie pozostawiać  samemu  sobie. 
Na co kładziecie szczególny nacisk w prowadzonych zajęciach? 
Chcemy  nauczyć dzieci maksymalnej samodzielności  i  zaradności 
życiowej,  samoobsługi.  W  grupie  młodszej  rozwojowo  uczymy 
dzieci np. samodzielnego jedzenia, załatwiania potrzeb fizjologicz
nych. Oprócz  tego  prowadzona  jest  praca  dydaktyczna.  Jest  ona 
bardzo  żmudna,  ale przynosi  wyniki.  W  grupie  starszej, gdzie nie 
ma  już  problemów  z  samodzielnością,  staramy  się  dzieciom 
maksymalnie  poprawić  jakość  życia.  Chcemy  po  prostu,  aby 
nauczyły się doświadczać szczęścia, radości, wyrażać swoje emocje, 
żeby  zobaczyły,  iż  świat  jest  to  duża  przestrzeń  i  dla  każdego 
znajdzie się w nim miejsce. Myślę, że po części nam się to udaje. Co 
pewien  czas organizujemy wystawy prac plastycznych  i aż  trudno 
uwierzyć,  że  kiedyś  te  dzieci  nie wiedziały,  do  czego  służą  farby, 
kredki czy pędzel. Dzieci niepełnosprawne nie potrzebują litości, są 
z  reguły  bardzo  pogodne  i  widać  to  w  pełni  w  ich  pięknych, 
kolorowych malunkach. Jest to także doskonała terapia, ponieważ 
kiedy dziecko rysuje, może w pewien sposób poukładać sobie świat. 
Efekty  całej  naszej  pracy  są  widoczne,  gdyż  wychowankowie 
z czasem  nabierają  pewności  siebie  i poczucia  własnej  wartości. 
Z czym macie obecnie największe problemy? 
Problemy mamy głównie ze zidobywaniem środków od  sponsorów. 
Pomijając jednak  stronę  materialną,  to  największym  problemem 
jest  przekonanie  ludzi  dorosłych  o  konieczności  pracy  z  ludźmi 
niepełnosprawnymi.  To  w  końcowym  efekcie i  tak  się  opłaca. 
Jak rysuje się, pani zdaniem, przyszłość Ośrodka? 
Marzy  nam  się modernizacja  i mnóstwo  różnego  rodzaju  sprzętu 
rehabilitacyjnego,  który  na  razie  widzimy  tylko  w  zachodnich 
prospektach. Jednak zespół jest optymistycznie nastawiony.  Skoro 
udało  nam  się  zdobyć  suchy  basen,  to  dlaczego  nie  miałyby  się 
spełnić  inne  marzenia? 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Łukasz Matuszka 

W  Bąkowie  powstaje  kościół 
parafialny. Gotowy jest  tzw.  stan 
surowy.  Kamień  węgielny  pod 
świątynię  został  poświęcony 
przez  papieża  Jana  Pawła  II . 

Muzeum  Beskidzkie  w  Wiśle 
od  198 lr .  nosi  imię  Andrzeja 

Podżorskiego  —  miejscowego 
nauczyciela  i  społecznika,  zało
życiela placówki.  Znany  był  tak
że  jako  kolekcjoner  i  bogate 
zbiory przekazał  do  wymarzone
go  Muzeum. 

Od  nowej  kadencji  przewod
niczącym  Sejmiku  Samorządo
wego  Województwa  Bielskiego 
jest  Jan  Sztwiertnia,  wójt  gminy 
Goleszów  już  drugą  kadencję. 
Dobrze  mieć  swojego  człowie
ka... 

  *
Szeregi  członkowskie  Klubu 

Literackiego  „Nadolzie",  który 
działa  w Cieszynie,  zasili  młodzi
poeci  —  uczniowie  szkół  śred
nich.  Twórcy  odbywają  spotka
nia  w  Domu  Narodowym. 

Stara  cegielnia  strasząca  obok 
osiedla  Bobrek  w  Cieszynie,  za
mienia się w dom  handlowy.  Ro
boty  trwają  już  ładnych  parę 
miesięcy  i być może  latem  placó
wka  stanie  otworem. 

Camping  w  WiśleJonidle  cie
szy  się  rekomendacją  Polskiej 
Federacji  Campingu  i  Carava

ningu.  Wyróżnienie  to  przyzna
wane  jest  wyłącznie  najlepszym. 
W  kraju  rekomendację  posiada 
55  campingów. 

Blisko  60 zespołów  krajowych 
i  zagranicznych  wzięło  udział 
w  ubiegłorocznym  XXX I  Tygo
dniu  Kultury  Beskidzkiej.  Orga
nizatorzy  myślą już  o  organizacji 
tegorocznej imprezy. Na  wiślańs
kiej  estradzie  nie  zabraknie  eg
zotycznych  atrakcji  i  popisów 
zespołów  góralskich.  Impreza 
odbędzie  się  w  sierpniu. 

(nik) 
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W  ustrońskim  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  w  1994  roku  91  par 
wstąpiło  na  nową  drogę  życia  zawierając  związek  małżeński.  W  tym 
samym  czasie  przedstawiciele  władz  miejskich  odwiedzili  i  złożyli 
życzenia  136 Jubilatom, którzy  ukończyli  80, 85, 90 i więcej lat.  Zmarło 
144 mieszkańców  naszego  miasta  —  79  w  samym  Ustroniu.  W  sumie 
USC sporządził  101 aktów zgonu. Są one wystawiane zawsze w miejscu 
śmierci,  a  nie  w  miejscu  zamieszkania.  Stąd  też  wynika  różnica 
pomiędzy ustroniakami  zmarłymi w naszym mieście i poza nim, a  liczbą 
wystawionych  aktów  zgonu.  (mat) 

ir   * 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

4  lutego  1995  r. 
Marzanna Chrapek,  ustrń  o Adam Osowski,  Ustroń 

11 lutego  1995  r. 
Barbara Żołądź,  Brenna  i Mateusz Gąsior,  Ustroń 

ćr  *  ćr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Helena Siedlok,  lat  80,  ul.  3 Maja  72 
Zuzanna Pezda,  lat  93,  ul.  Bładnicka  90 
Mari a Kufa,  lat  91,  Os.  Manhatan 
Stefania Matloch,  lat  80,  ul.  Spółdzielcza  1/22 
Mari a Brózda,  lat  94,  ul.  Skoczowska  39 
Janina Chroboczek,  lat  90,  ul.  Mickiewicza  3 
Józef Biłko,  lat  80,  ul.  Akacjowa  44 

ćr   ær 
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Ci, którzy od nas odeszli: 

Jan Zaręba,  lat  75,  Os.  Cieszyńskie  3/21 
Emili a Wrzecionko,  lat  67,  ul.  Różana  48a 
Lidi a Niemiec,  lat  55,  ul.  Skoczowska  64 
Franciszek Stach,  lat  82,  ul.  Daszyńskiego  79 
Kazimierz Niemiec,  lat  48,  ul.  Ogrodowa  7 
Helena Hojdysz,  lat  75,  ul.  Akacjowa  76 
Zbigniew Rzeźniczek,  lat  58,  Os.  Cieszyńskie  2/60 

Podziękowania  za  okazane  współczucie  wszystkim  uczest
niczącym  w  pogrzebie 

ś.p.  Jana  Zaręby 
składa  żona  z  rodziną 

Podziękowania  dla  koła  AK  w  Ustroniu  za  udział 
w  pogrzebie 

ś.p.  Jana  Zaręby 
składa  żona  z  rodziną 

9/10.2.95 r. 
W  nocy  na  ul.  Daszyńskiego  za
trzymano nietrzeźwego  mieszkań
ca  Cieszyna  kierującego  fiatem 
126p. Wynik  badania  alkomatem 
—  1,43  prom. 

9/10.2.95 r. 
W nocy na  ul. Szerokiej  skradzio
no ciemno niebieskiego  fiata  126p 
o  nr  rej. BLL  9135. 

10/11.2.95 r. 
W  nocy  zatrzymano  na  ul.  Wio
sennej  nietrzeźwego  mieszkańca 
Wodzisławia  Śląskiego kierujące
go  samochodem  ford  fiesta.  Wy
nik  badania  alkomatem  —  1,26 
prom. 

10/.2.95 r. 
W nocy  z  terenu  Dobki  skradzio
no  samochód  marki  VW  Passat 
kombi GL  o nr  rej. HLGG28  na 
szkodę  obywatela  Holandii. 

12.2.95 r. 
W  godz.  popołudniowych  odno
towano  kolejne dwie  kolizje  dro
gowe.  Przyczyną  nieuwaga  kieru
jących. 

12.2.95 r. 
0  godz. 20.30 w  UstroniuPolanie 
fiat  126p potrącił  pieszego,  który 
nagle  wtargnął  na  jezdnię.  Pieszy 
z  podejrzeniem  złamania  uda 
1 wstrząsu mózgu został  odwiezio
ny  do  Szpitala  Śląskiego  w  Cie
szynie. 

13.2.95 r. 
Pomiędzy  godz.  18.00  a  21.00 
spod  DW  „Relax"  skradziono  sa
mochód  marki  VW  Bus  o  nr  rej. 
WBAW56  na  szkodę  obywatela 
Niemiec. 

13/14.2.95 r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
restauracji  przy  ul.  Baranowęj. 
Sprawcy skradli  różne gatunki  pi
wa,  wina  i  papierosów  na  kwotę 
około  1000  zł.  W  wyniku  pod
jętych  działań  jeden  ze  sprawców 
został zatrzymany. Udało się częś
ciowo  odzyskać  skradziony  to
war. 

15/16.2.95 r. 
W  nocy  nietrzeźwy  mieszkaniec 
woj.  katowickiego  wybił  szyby 
w  klubie  bilardowym  hotelu  Ma
rabu.  Sprawca  został  zatrzymany 
do  wytrzeźwienia  i  wyjaśnienia 
okoliczności  zdarzenia. 

10.2.  —  W  trakcie  kontroli  tar
gowiska  interweniowano  w  jed
nym  przypadku  w  sprawie  nie 
przestrzegania  przepisów  sanitar
nych  przez  handlującego.  Spraw
dzano  zezwolenia  na  handel. 

10.2.  —  Zabezpieczenie  miejsca 
kolizj i  drogowej  na  ul.  3  Maja 
obok  wyciągu  na  Czantorię. 

11.2.  —  Kontrolowano  tereny 
leśne na  Poniwcu  — ukarano  jed
nego  kierowcę  za  wjazd  do  lasu. 

13.2.  —  Kontrola  porządkowa 
dzielnicy  Hermanice. 

13.2.  —  W  trakcie  kontroli  tar
gowiska  zakazano  prowadzenia 

działalności handlowej pięciu  oso
bom,  które  nie  posiadały  stosow
nych  zezwoleń. 

14.2.  —  Interwencja  w  sprawie 
zanieczyszczenia  ul.  Katowickiej. 

14.2.  —  Interwencja  na  ul.  Gał
czyńskiego  w sprawie  wypuszcza
nia  psa. 

14.2.  —  Wspólna  interwencja 
z  Wydziałem  Ochrony  Środowis
ka  UM  w  sprawie  nielegalnego 
wycięcia  drzew. 

14.2.  —  Kontrola  porządkowa 
dzielnicy  Jaszowiec. 

15.2.  —  Trzy interwencje w spra
wie  zniszczonych  tablic  reklamo
wych  przy  ul.  Parkowej,  Konop
nickiej  i  3  Maja. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Pan  Stanisław  Głowacki,  założyciel  i  prezes  Koła  nr  60  Polskiego 

Związku  Filatelistycznego  przekazał  ostatnio do Muzeum  opracowaną 
przez  niego  monografię  tego  Koła.  Należy  zaznaczyć,  że  Koło  zor
ganizowało  już  w  Muzeum  7  wystaw  filatelistycznych,  a  w  tym  roku 
planuje urządzić 2. Jest to zasługa prezesa Koła, któremu  za ofiarowane 
materiały  dziękujemy.  Na  zdjęciu  z  1987  r.  prezentują  się  członkowie 
koła  nr  60  PZF. 
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UDANY BAL 
Towarzys two  Opieki  nad  N iepe łnosprawnymi  w  Ust ron iu 

p rowadzące  od  1992r.  Oś rodek  Rehab i l i tacy jnoWychowawczy 
w  Ust ron iu N ie rodz imiu  zorgan izowa ło  w  dn iu  11  lutego  Bal 
Chary ta tywny  d la  ludzi  pol i tyki  i  b iznesu.  W  hote lu  „ S T O K " 
w  Wiś leJaworn iku,  70  par  bawi ło  się  do  białego  rana. 

Wśród  bawiących  się j edynym  pol i tyk iem  był  poseł  Tadeusz 

swój  udział,  w  ostatn ich  dn iach  przeprosi li  o rgan iza torów 
i  usprawiedliwili  swoją  n ieobecność  p i lnymi  zajęciami. 
Z  b iznesmenów  w  ba lu  udział  wziął  Prezes  Śląskiej  Giełdy 
Towarowej  S.  A .  Piotr  Buller  z  ma łżonką,  przedstawiciele 
Gl iwickiego  B a n ku  H a n d l o w e g o,  właściciele  firm,  sk lepów 
i  zak ładów  rzemiślniczych,  a  także  adwokac i,  lekarze  z  Us t ro
nia,  Cieszyna,  BielskaBiałej  i miast  G ó r n e go  Śląska.  N iewą tp
liw ą  atrakcją  był  wspania le  p rzygo towany  przez  gospodarzy 
bufet.  D o  tańca  przygrywał  znakomi ty  zespół  „ D E L T A  Q U A
R T E T"  pod  dyrekc ją  Janusza  Śliwki  pos iada jący  w  swoim 
reper tuarze  n iemalże  wszystkie  stare  i  nowe  hity.  Bal  swoją 
obecnością  uświetni ły  Miss  Podbesk idz ia  Aga ta  Dworn iczek, 
oraz  laureatki  d rug iego  i  czwar tego  miejsca  Ewa  Macha l ica 
i  Iwona  Włoch.  Organ iza to rzy  przygotowali  szereg  atrakcj i, 
a  mianowic ie  aukc je  ob razów  nama lowanych  przez  dzieci 
n iepełnosprawne,  konku rsy  wyboru  „ K R Ó L O W E J  B A L U " , 
„ K R Ó L O W E J  K W I A T Ó W " ,  „ M I S S  E L E G A N C J I"  i  na j
sympatyczniejszej  pa ry.  Na jwięcej  emocji  towarzyszyło  aukcji 
ob razków  nama lowanych  przez  dzieci  n iepełnosprawne.  Nie
k tóre  z  nich  zostały  sprzedane  za  kwoty  sięgające  1000  zł. 
Ko lekc jonerami  ob razów  okazali  się  Panowie  Tomasz  Serwot
ka  z Wodz is ława  Śląskiego  i Leszek  Wie jacha  z Ust ron ia.  P rawo 
zasiadania  w  j u ry  miały  osoby,  k tó re  dokona ły  najwyższych 
wpłat  w  licytacji  na  cele  chary ta tywne. 
Najsympatyczn ie jsza  p a ra  o t rzymała  główną  nagrodę  u fun
dowaną  przez gospodarzy  w postaci  lunchu  w Ho te lu  „ S T O K " . 

Najwięcej  satysfakcji  z  udanego  balu  mieli  sami  organizato
rzy  czyli  cz łonkowie  Towarzys twa  Opieki  nad  Niepełnospraw
nymi  w  Us t ron iu,  d la  k tórych  wynik  finansowy  w  postaci  6000 
zł przerósł wszelkie  oczekiwania.  Całość  tej kwoty  przeznaczona 
będzie  na  cele  p rowadzonego  Oś rodka  Rehabi l i tacy jnoWy
chowawczego  d la  dzieci  n iepe łnosprawnych  w  Ust ro
n iuNierodz imiu.  Andrzej  Geo rg 

SPROSTOWANIE 
W  GU  nr  7  podaliśmy,  że  27  stycznia  odbył  się  koncert  dzieci 

z  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej,  co  okazało  się  błędem.  W  koncercie 
występowały dzieci z Ogniska Muzycznego działającego przy Towarzys
twie Kształcenia  Artystycznego.  Za  pomyłkę  wszystkich  zainteresowa
nych  przepraszam.  Ł.  Matuszka 

Fot.  W.  Suchta 

I I
Grupa  Ustrońskich  Twórców  „ B R Z I M Y "  wraz  z  Wydziałem 

Oświaty  Kultury  i Rekreacji  oraz  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
organizuje w dniu  08.04.1995r.  (sobota)  I I  aukcję obrazów,  rzeźby 
i  wyrobów  jubilerskich.  Aukcja  odbędzie  się  w  salach  Muzeum. 
W  dniu  03.02.1995r.  ustrońscy  twórcy  odbyli  pierwsze  spotkanie 
w  celu  omówienia  spraw  organizacyjnych.  Ustalono,  że  wszystkie 
prace  przeznaczone  do  licytacji należy  składać  w  Muzeum  do  dnia 
03.04.  podając cenę  wywoławczą.  Eksponowane  one  będą  już  dwa 
dni  wcześniej.  W  aukcji  będą  brali  udział  plastycy  z grupy  „BRZI 
M Y "  oraz  inni  artyści  m.  in.  z  Neukirchen  Vluyn,  Zaolzia  oraz 
Elżbieta  Szołomiak,  Marek  Mosiński,  Józef  Golec.  Twórcy  po
stanowili,  że  dochód  z  licytacji  przeznaczony  zostanie  na  dof inan
sowanie Ośrodka  Rehabil i tacyjnego dla Dzieci  Niepełnosprawnych 
w  UstroniuNierodzimiu  oraz  na  fundusz  SOS  dla  ustrońskich 
dzieci  potrzebujących  pomocy.  Aukcji  towarzyszyć  będą  inne 
imprezy m.  in. wernisaż  znanego  w Polsce artysty plastyka  (którego 
nazwisko  pozostaje  jeszcze  tajemnicą),  koncertować  będzie  zespół 
Piotra  Gruchla,  urządzona  zostanie  wystawa  prac  dziecięcych. 
Organizatorzy  imprezy  mają  ambicje,  że druga  w  historii  Ustronia 
aukcja  będzie  ważnym  wydarzeniem  artystycznym  w  mieście. 

Danu ta  Koenig 

9  lutego  około  godz.  19.20  w  Ustroniu  Nierodzimiu  na  dwupas
mówce  w  okolicy  dawnego  Meprozetu  doszło  do  wypadku.  Samo
chód  osobowy  Lancia  Tehrra  nie  zachował  należytej  ostrożności 
i na  łuku  wpadł  w poślizg.  Obrażenia  odniosły  3 osoby  w  starszym 
wieku:  2  mężczyźni  i  1  kobieta.  Na  miejscu,  w  akcji  ratowniczej, 
brały  udział  trzy  samochody  Jednostek  RatowniczoGaśniczych 
Straży  Pożarnych  —  2  z  Ustronia  i  1  ze  Skoczowa.  Strażacy 
zabezpieczyli  miejsce  wypadku,  wyciągnęli  samochód  z  rowu 
i  oświetlili  teren  akcji.  Nowy  sprzęt  ratownictwa  drogowego  zdał 
egzamin.  (mat) 

W  z imowe  ferie,  podobn ie  j ak  w  czasie  wakacji  letnich, 
f rekwencja w  naszym  M u z e um  jest  o  wiele większa  niż w  pozos
tałe  miesiące  roku.  D l a  p rzyk ładu  w  styczniu  przyby ło  tu  112 
osób,  a  w  ciągu  dwóch  pierwszych  tygodni  lutego  540  osób. 
Wśród  zwiedzających  przeważały  rodziny  z  dziećmi  w  wieku 
szkolnym  i  p rzedszko lnym.  Było  też  k i lk a  g rup  dzieci  z  z imo
wisk, lecz co c iekawe  ty lk o j edna  z Us t ron ia  a pozosta łe  z  Wisły. 

Muzeum  specjalnie  na  z imowe  ferie  p rzygotowa ło  wystawę 
z  własnych  zb io rów  etnograf icznych  p t.  „Sprzęty  z  dawnej 
chaty".  P rzeds taw iono  na  niej wyposażenie  ust rońsk iego  d o mu 
mieszkalnego  z począ t ku  naszego  wieku  i okresu  międzywojen
nego. Dzieci  nie mog ły  się nadz iw ić jak  to  kiedyś można  było  żyć 
wśród  drewnianych  szaf l ików,  żberów  i  maśniczek,  używać 
roguli  i  cedzoków  też  z  d rewna  wykonanych.  Pa t rząc  na 
wystawę  m o ż na  wyobraz ić  sobie  j ak  dawniej  gaździnki,  przy 
blasku  lampy  na f towe j, p rasowa ły  żelazkami  na duszę  przepięk
ne ko lorowe  szatki  i śnieżnobiałe  h a f t o w a ne  kabotk i.  Pokazano 
również  nieco  narzędzi  rolniczych,  a  więc  cepy  do  młócenia 
zboża,  s łómiónki  i  łopaty  ch lebowe  oraz j a r z ma  d la  k rów,  k tóre 
nieraz  używano  j a ko  zwierzę  poc iągowe. 

Wszystkie dzieci  oglądały wystawę  z wielkim  zainteresowaniem, 
a  dorośli  j ak  sami  twierdzili  z  łezką  w  oku,  bo  przypominali 
sobie  dzieciństwo  oraz  pełne  ciepła  i  serdeczności  d o my  swoich 
d z i a d k ó w  L id i a  Szkaradnik 

''   l i f t '  Vi 

Fot.  W.  Suchta 
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O  przedstawienie  problemów  związanych  z  wprowadzeniem  podatku 

od  wywozu  odpadów  komunalnych  poprosiliśmy  zastępcę  burmistrza 
Tadeusza Dudę.  Powiedział  nam  on,  że: 

Zasady referendum były szeroko podane mieszkańcom.  Szczegółowo 
informowano,  jak  będzie  wyglądał  wywóz  śmieci  na  terenie  miasta. 
Podano  też  harmonogram  wywozu.  Tu  bardzo  ważne  jest  ścisłe 
przestrzeganie  terminów  przez  firmę  wywożącą  śmieci,  konieczne  jest 
też  zdyscyplinowanie  mieszkańców.  W  zasadach  wywozu  śmieci  pod
aliśmy,  że  każdy  mieszaniec  jest  zobowiązany  posiadać  kubeł,  który 
w określone  dni  może  wystawiać  do  opróżnienia. 

Jedną  z ważniejszych  cech  gospodarki  odpadami  w naszym  mieście 
powinna  pozostać  segregacja.  Cały  czas  podkreślamy:  SEGREGU
JESZ  —  PŁACISZ  NIŻSZY  PODATEK.  Dzieje  się  tak  dlatego,  że 

Z E B R A N I A O SP 
W  marcu  odbędą  się Walne Zebran ia  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych  Ust ron ia  w  następujących  terminach: 
5.03  godz.  15.00  —  OSP  Nierodzim 

11.03  godz.  17.00  —  OSP  Cent rum 
12.03  godz.  15.00  —  OSP  Polana 
26.03  godz.  15.00  —  OSP  Lipowiec 

Wszystkie  zebrania  odbędą  się  w  strażnicach. 

Wszystko  wskazuje na  to,  że  roboty  budowlane  przy  obwod
nicy  rozpoczną  się w przyszłym  roku.  Na  razie prowadzony  jest 
wykup  terenów  pod  jedną  ni tkę  „dwupasmówk i ".  Jak  poinfor
mowała  nas  Teresa  Januszewska  z  Działu  Technicz
noInwestycyjnego  U M  wykup iono  już  80%  działek.  Siedem 
spraw  o wywłaszczenie  przekazano  do  Urzędu  Rejonowego.  Są 

to zazwyczaj przypadki,  gdy droga przechodzić ma  przez  środek 
działki,  czy  np.  dom  będzie  po łożony  bl isko  „dwupasmówk i ". 
Niestety Okręgowa  Dyrekc ja  D róg  Publicznych  w Krakowie  nie 
godzi  się  na  wykupy  do towanych  powierzchni,  tak  by  np. 
kupować  całą  działkę,  gdy  d roga  ją  przecina,  czy  inną  rekom
pensatę  dla  właścicieli  terenu. 

Za działki pod  drogę  od  osiedla  M a n h a t an  do  ul.  Myśliwskiej 
zapłaciło  miasto,  a  w  sumie  kosztowało  to  2  mld.  starych 
złotych. 

Przewiduje  się  dobudowan ie  2816  m  obwodnicy  od  os. 
Manha tan  do  Suchego  Po toku.  Zgodnie  z  planem  sprawy 
związane z wykupami  zakończą  się w ma ju, w  czerwcu  zostanie 
wydane  zezwolenie  na  budowę,  a  potem  po  po in formowaniu 
Banku  Światowego,  z k tórego  kredytu  inwestycja  będzie  finan
sowana,  zostanie  ogłoszony  przetarg  międzynarodowy  na  wy
konanie  jednej  nitki  obwodnicy.  (ws) 
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PIECZĄTKI , WIZYTÓWK I 
DRUK I  i  ART . BIUROW E 

papier  ksero  i komputerowy

Fot.  W.  Suchta 

koszty  segregacji  ponosi  miasto.  Ponadto,  w przypadku  zastosowania 
wagi  na  wysypisku  w Jastrzębiu,  wzrost  kosztów  może  być  znaczący, 
gdy  w  wywożonych  odpadach  z  Ustronia  znajdować  się  będzie  szkło 
i metale.  Na  pewno  ważną  sprawą  są  okresowe  zbiórki  szmat,  złomu, 
popiołu  itp.  Takie  akcje  będziemy  kontynuować.  Chcę  jednak  za
apelować  o  dyscyplinę  i  przestrzeganie  terminów.  Ostatnia  jesienna 
akcja zbiórki złomu  trwała prawie miesiąc. Powodem  było  wystawianie 
złomu  przez  mieszkańców  nawet  kilkanaście  dni  po  terminie  akcji. 
Oczywiście złom trzeba było zwieźć, ale z tego powodu  wzrosły  koszty. 

Ostatnio przejechaliśmy całe miasto jak  biegnie „marszruta"  odbioru 
śmieci  i stwierdziliśmy,  że: 
—  Dla  mieszkańców  miejsc,  do  których  dojazd  jest  utrudniony, 
wystawione zostaną  kontenery,  tak  by można  było wyrzucać śmieci  np. 
po drodze  do  sklepu.  Najbardziej odległym  posesjom  dostarczymy  też 
worki  foliowe. 
—  Określiliśmy  posesje, do  których  należy  dojeżdżać  lżejszymi pojaz
dami,  gdy nie  może  tam  dojechać  ciężki  sprzęt. 

Istotną  sprawą,  która  interesuje  mieszkańców,  jest  kontrola  firmy 
TrosEko. Firma przedstawia nam raport dnia, w którym określona jest 
ilość  śmieci  od  osób  fizycznych  i potwierdzenia  na  specjalnych  blocz
kach  ilości  śmieci  z danej posesji  i podmiotów  gospodarczych.  Porów
nujemy  to  z kopiami  faktur  dostarczonymi  z wysypiska  w  Jastrzębiu. 
Ponadto  mamy  od  1991  r.  dokładnie  zapisaną  ilość  śmieci  w  danych 
miesiącach  w Ustroniu.  Oczywiście  nie ma  sposobu  na  stuprocentową 
kontrolę przewoźnika, jednak dla mnie istotne jest porównanie z latami 
ubiegłymi,  a  tu  nie  odnotowujemy  istotnych  różnic.  Notował:  (ws) 

In formujemy,  że  w  1995r.  Zak ładowy  D om  Ku l tu ry  „Kuż 
n ik "  i  Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  są  organizatorami  drugiej 
„Ustrońskiej  Min i  Listy  Przebo jów".  El iminacje  wstępne  od
będą  się  w  Z D K  „ K u ź n i k "  7  kwietnia  o  godz.  14.  Zgłoszenia 
prosimy  skl ładać  w  Z D K  „ K u ź n i k "  od  poniedzia łku  do  p ią tku 
w  godz.  od  817.  F inał  odbędzie  się  w  dniu  18  czerwca  1995  r. 

Organizatorzy 

Wielka  woda  schodzi  z  gór.  Fot.  W.  Suchta 
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DENIABOR 

STOMATOLOGICZHOPROTETYCaiY 
al.  Plebiscytowa  6 Katowice 

do  gabinetu  protetycznego 
Ustroń,  ul.  Partyzantów  1 
tel. 542256  piątki  14—18 

a

Zlccę  rozbiórkę  domu  za  odzysk  materiału 
lub  inne  propozycje.  Ustroń,  9 Listopada  3d 
(pawilony) 

Kupię  śpiewnik  regionalny  Jerzego  Drozda 
—  tel.  543236  po  16. 

Sprzedam  4 piece kaflowe do  rozbiórki.  Tel. 
Cieszyn  528811. 

a
Zaprasza a a

Restauracja 

Ustroń,  ul. 3  Maj a 
tel.  542419 

z a p r a s za 
codziennie  oprócz  wtorku 
od  godz.  12.00  na  obiady 

i  kolacje  domowe. 

W  każdą  sobotę 
od  godz.  20.00 

zabawy 
karnawałowe 

Na  parterze 
drink  bar   i bilard 

Od 8 o r 
a "

. . 5 
tego o r 

e a d 
" y .

8 lutego poseł K. Wil k złożył marszałkowi Sejmu J. Oleksemu interpelację 
do ministrów  finansów,  przemysłu  i  zdrowia. 

Żądania dotyczące obniżki  cen paliw ekologicznych  (gazu  i energii  elektrycznej) 
uzasadniane  są  zanieczyszczeniami  powietrza  w  okresie  zimowym  będącym 
skutkiem  spalania  w  piecach  węglowych  najgorszych  gatunków  węgla  czy  też 
innych  paliw  stałych. 

W  związku  z  licznymi  interwencjami  przedstawicieli  władz miejskich  i  radnych 
zwracam  się o  zajęcie stanowiska  w  tej  istotnej dla  ludności  sprawie.  Dotyczy  to 
takich  miast  w  woj.  bielskim  jak:  Wisła,  Szczyrk,  Ustroń. 

Ustroń  jest  jedynym  miastem  uzdrowiskowym  w  woj.  bielskim.  Pomimo 
zgazyfikowania  Ustronia  w  90%  wielu  mieszkańców  w  domach  posiada  piece 
węglowe,  które dają  o  sobie  znać w  okresie  grzewczym  trwającym  w górach  ok. 
8  miesięcy.  Wiele  rodzin  posiada  deputaty  węglowe  w  związku  z  zatrudnieniem 
w przemyśle  górniczym  (Rybnicki  Okręg  Węglowy). 

Regionalna  obniżka  cen  gazu  i  energii  elektrycznej  wykorzystywanych  do 
ogrzewania  pomieszczeń  poprawiłaby  sytuaq'ę.  Takie  rozwiązanie  zastosowano 
w woj. katowickim,  gdzie problem  pieców  węglowych  w  starych  zabudowaniach 
jest  bardzo  poważny. 

Czy  i  kiedy  zapadnie decyzja dotycząca  regionalnej  obniżki  cen  gazu  i  energii 
elektrycznej.  Decyzja  ta  spowoduje  zmniejszenie  emisji  szkodliwych  związków 
powstających podczas  spalania  węgla,  mułu,  koksu  czy  też  innych  paliw  stałych 
(opony, plastyki). Zyski  wynikające z ochrony  zdrowia  oraz ochrony  środowiska 
zrekompensują  znikome  zmniejszenie  wpływów  budżetowych. 

...  A  drudzy  mają  taki  zamiar.  Fot.  W.  Suchta 

CO S

Jedni  na  handlu  już  zarabiają...  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
Najnowsze  nabytki 

—  Wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych. 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.0016.00.  w  sobotę  w  godz.  9.00  13.00.  W  niedzielę  po 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 

—  Wystawa  prac Stefana  Stełłera  —  syna  artysty  Pawła  Stellera. 
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00  16.00, od  środy do  soboty w godz. 
9.00  —13.00. Inne terminy  zwiedzania  mogą  być ustalone po  wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich . 

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

Prezentacja  Prac Grupy Ustrońskich Twórców  „Brzimy " 
—  wystawa  stała  CIR  —  Rynek  7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia stałe w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych,  rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski  i współczesny,  zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo),  koło  modelarskie,  fotografika, koło  teatralne  i  szachowe. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
Muzyka  dla  serca 
23.2.1995  r.  „Wieczór   w karnawałowym  nastroju"  —  w  wykonaniu 
czwartek  studentów  Akademii  Muzycnej  w  Katowicach 
godz.  18.30  Ogród  Zimowy  Śląskiego  Centrum  Rehabilitacyjnego 

„Repty"  — Szpitala  Promującego  Zdrowie 

Klub  Propozycji 
27.2.1995  r.  Spotkanie  z  Andrzejem  Lisztwanem 
poniedziałek  „Jak  to  hańdownij  bywało  w  Ustroniu" 
godz.  17.00  —  wystawa  malarstwa  córki  A.  Lisztwana  —  Anny 

Marcol 
Oddział  Muzeum  —  „Zbiory  Marii  Skalickiej",  ul. 

_  3 Maja  68 
Sport 
25.2.1995  r.  „5.  Narciarski  Bieg  Doliną  Wisły"  —  20  km 
sobota  Start:  UstrońPoniwiec  —  Mała  Czantoria 
godz.  10.00  Organizator:  TRS  „SIŁA " 

26.2.1995  r.  „I .  Marszobieg  Narciarski  na Wielką  Czantorię" 
niedziela  Start:  UstrońPoniwiec,  Organizator:  TRS  „Siła" 
godz.  10.00  Ww.  zawody  uzależnione  od  warunków  śniegowych. 

UWAGA ! Domy  wczasowe,  hotele  Itp. : afisze —  programy 
imprez odbierać można  bezpłatnie w Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek  7 
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(dokończenie ze str. 1) 

nia sztangi na klatce piersiowej, a następnie wypchnąć ją do góry, zaś 
martwy  ciąg  polega  na  podniesieniu  sztangi  z  ziemi  stojąc  i  do
prowadzeniu  ciała  do  pozycji  pionowej.  W  tej  ostatniej  konkurencji 
Mariusz Kuczera, junior  z KS Jankowice  ustanowił wynikiem  250 kg 
nieoficjalny  rekord  Polski  seniorów  w  swojej  kategorii  wagowej. 
Dopiero po wszystkich trzech konkurencjach przystąpiono do ustalania 
wyników wg. specjalnej formuły Schwartza, polegającej na zestawieniu 
wagi zawodnika i kilogramów przez niego podniesionych. Ostatecznie 
zwyciężył  Ryszard  Wszoła  osiągając  845  kg,  co  dało  440,24  pkt. 
Zwycięzca jest aktualnym mistrzem i rekordzistą  Polski w trójboju. Po 
rekordowej próbie zapytany o granicę swoich możliwości odpowiedział: 
—  W  tej  chwili  przygotowuję  się  do  mistrzostw  Świata  i  Europy 
seniorów. Tak  naprawdę  to dopiero zaczynam dźwigać. 
—  Czy to znaczy, że jest pan w stanie podnieść dużo więcej? 
—  Sądzę, że tak. Zresztą  nie tylko ja  tak  myślę. 
—  Co pan sądzi o organizacji  tych zawodów w Ustroniu? 
— Jestem mile zaskoczony. W sumie fajnie się u was dźwigało. 
—  Plany na przyszłość? 
—  Przede  wszystkim  mistrzostwa  Polski  oraz  jak  już  wspominałem 
mistrzostwa  Europy  w maju. 
—  Czy ma pan szanse na tytuł? 
—  Szanse chyba mam.  Będę się starał wypaść jak  najlepiej i walczyć 
0 jak  najlepszą  lokatę. 

Drugie miejsce  zajął  Mariusz  Kuczera  z wynikiem  645 kg  co  dało 
431,26 pkt. Ten  młody,  utalentowany  zawodnik  jest  byłym  mistrzem 
1 rekordzistą świata juniorów w wypychaniu, mistrzem Europy, a także 
mistrzem  i rekordzistą  Polski.  Wszystkie  te  tytuły  zdobył w kategorii 
juniorów. Trzecie miejsce zajął Janusz Banasiak z BKSu BielskoBiała, 
uzyskując również  645 kg,  co przy  wadze  ciała  o  11 kg  większej niż 
Kuczera  dało  mu  391,45  pkt.  Ustroń  w  zawodach  reprezentował 
Mariusz Chrapek uzyskując w trójboju 395 kg. W światku siłaczy wynik 
powyżej 800 kg jest uznawany za bardzo dobry, choć aktualny  mistrz 
świata w trójboju Ed  Coan  uzyskał  aż  1063 kg. Należy on jednak  do 
absolutnych zawodowców, w przeciwieństwie do naszych zawodników. 
Osobną  konkurencję stanowiło wypychanie leżąc, do którego zgłosiło 
się 25 zawodników.  Walka  o  prymat  do  końca  była  bardzo  zacięta 
i dramatyczna. Zwyciężył piętnastokrotny  mistrz Polski, piąty zawod
nik Mistrzostw  Świata w wypychaniu  Piotr  Pawlik podnosząc w górę 
217,5 kg i osiągając 113,06 pkt. Drugi był Mariusz Kuczera z wynikiem 
165 kg i 110,22 pkt, a trzeci Rafał Sabat, który atakował nawet 220 kg, 
jednak próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Ostateczny wynik tego 
zawodnika to 210 kg dających 106,89 pkt. Aktualny rekord świata w tej 
konkurencji, to  330 kg, a  rekord  Polski  wynosi  270 kg. 
—  Zawody  te zgromadziły wielu rekordzistów Polski, są  i rekordziści 
świata,  tak  więc jest  wielu zawodników  ze  ścisłej  krajowej czołówki 
— powiedział po zawodach Piotr Pawlik — Dotychczas zdobyłem już 15 

M.  Nowacka  wypycha  leżąc.  Fot.  W.  Suchta 

tytułów mistrza Polski. Dzisiaj miałem dosyć groźnego rywala — Rafała 
Sabata. W tej chwili mocno naciera młodzież, a jest  to już mój czterdziesty 
rok życia, z czego 25 lat spędziłem na pomoście. Na szczęście następcy już 
rosną. W  tych zawodach startowało dwóch moich synów, z czego jeden 
wygrał kategorię do 100 kg,  a drugi Dawid startował poza  konkursem, 
gdyż ma zaledwie 10 lat. 
—  Czy  myśli  pan,  że  tego  typu  zawody  mogą  być  organizowane 
w Ustroniu na jeszcze wyższym poziomie? 
—  Oczywiście. Są  tutaj spełnione ku  temu  wszystkie  warunki. 
—  Przyjedzie pan jeszcze tutaj? 
—  Bardzo chętnie. Startowaliśmy już u was na Turnieju Andrzejkowym. 
Ja  sam  chciałbym  nawiązać  jakąś  głębszą  współpracę,  dlatego  już 
zostawiłem  regulamin  na  organizowane przez nas otwarte mistrzostwa 
Śląska i zaprosiłem na nie zawodników z Ustronia. 
—  Pana syn Dawid był najmłodszym zawodnikiem. Wypchnął on 35 kg 
i zdobył 34,881 pkt 
—  Dawid  startował  już  na  wielu  imprezach  łącznie z  mistrzostwami 
Polski. Pierwsze zawody  zaliczył, gdy miał  7 lat. 
—  Czy nie jest to czasem za wczesny wiek, by zaczynać tę konkurencję? 
—  Pracuję z młodzieżą, mamy swój prywatny klub. Kładziemy nacisk 
na  trening  ogólnorozwojowy,  a  z  konkurencji  siłowych  uprawiamy 
tylko wypychanie leżąc, gdzie nie ma żadnych nacisków na  kręgosłup 
mogących zniekształcić  sylwetkę. 

14  letni  Jacek  Widuch  osiągnął  100  kg  i  62,76  pkt.  W  zawodach 
startowała  także  jedna  kobieta.  Marzena  Nowacka  podbiła  licznie 
zgromadzoną  publiczność i wypchnęła  45 kg,  co dało  jej 35,388 pkt. 
Zapytana  o  to,  jak  koleżanki  odnoszą  się  do  uprawianej  przez  nią 
dyscypliny  stwierdziła: 
—  Nie  trenuję trójboju i  start  w zawodach  to  kompletny  przypadek, 
a jeżeli  chodzi o koleżanki,  to nie mam takiej, z którą mogłabym na ten 
temat pogadać. Przygotowuję się aktualnie do mistrzostw  Polski, a  te 
zawody to dla mnie sprawdzian. Trenuję dopiero od dwóch miesięcy i są to 
moje pierwsze zawody. 
—  Marzena ma wielkie predyspozycje. Mogę w tej chwili powiedzieć, że 
na mistrzostwach Polski na pewno będzie w pierwszej trójce — dodaje 
z boku  P. Pawlik. 
Zawody zorganizowała sekcja Kulturystyki  i Trójboju Siłowego Kuźni 
Ustroń. Według kierownika sekcji Dariusza Michalskiego jest to bardzo 
drogi sport. Już nie chodzi o same ciężary czy odżywki, lecz także o tak 
wydawałoby  się błahą  rzecz, jak  ubiór  startowy  do  trójboju. Kaftan 
zapewniający bezpieczeństwo kosztuje około  150 DM, koszulka  rów
nież 150 DM, pas 100 DM, owijki na kolana 100 DM, owijki na ręce 70 
DM,  a buty  około  50 DM.  BKS  BielskoBiała  pożyczył  ustrońskiej 
sekcji  koła  do  sztangi  firmy  Elejko.  Jest  to  jedyny  tego  typu  zestaw 
w Polsce, a jego wartość przekracza  ponad  30 min  starych  złotych. 

Łukasz  Matuszka 
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R.  Wszoła  w  martwym  ciągu.  Fot.  W.  Suchta 

7  Gazeta  Ustrońska 



o g

zaprasza

—już od 460 zł (prze
jazd,  zakwaterowanie,  wyżywienie, 
pilot,  ubezpieczenie)  —  na  campin
gu  namiotowym  „Ustronianka", 
również  pobyty  w  apartamentach 
i  hotelach 

  —  półwysep  Gargano 
— 310 zł (przejazd,  zakwaterowanie 
w apartamentach, pilot,  ubezpiecze
nie, dwie  wycieczki 
terminy:  16—26.06  i  8—18.09. 
również apartamenty z własnym do
jazdem  i  hotele 

  Hajduszoboszlo — po
byty  lecznicze 

o ,
Budapesztu,

, e
y e

Roztomili  ustróniocy! 
Widzieliście kiedy, coby w  lutym pokazowało na termometrze dwacet 

stopni ciepła? Nie mym, jako  bydzie pogoda, jak  to bydziecie czytać, ale 
teraz, jak  to piszym,  je  tak fest  ciepło, a  tych  dwacet stopni  to było 
w połednie w tyn pyndzialek  przed  walyntynkami.  Isto my już  tak do 
tego walyntynkowego świynta prziwykli,  że  nie  jyny  w sercach mómy 
wtynczos ciepło, ale i na polu. 

Łojcowie miasta sóm radzi, że nima śniega, bo nie  trzeja rozmyślać 
o  odśnieżaniu, a pinióndze,  coby na  to poszły,  dostanóm  w gmińskij 
kasie. Jyny  tak se myślym,  co by my  też zrobili, jak  by  tak  latoś była 
w Ustroniu ta, wiycie, Zimowo  Olimpiada? Snoci Jyndrys,  co niedowno 
tymu był  w  Ustroniu fojtym,  założył  taki Towarzystwo, kiere sie bydzie 
o  to starać,  coby nóm pozwolili  w  Ustroniu  w 2006 roku  Zimowóm 
Olimpiadę zrobić. Jaki by też to było, jakby już  wszycko było na ostatni 
knefel pozapinane,  termin olimpiady  wyznaczony,  szportowcy  by  już 
posprzijyżdżali,  a śniega by  nie było?  Wiymy  przeca,  że  u nas z  tym 
śniegym je rozmaite, a śniyg to nima kapkę soli, co jóm idzie od sómsiada 
pojczać,  a  po  czasie  wrócić.  Mogli  by  my  jeszcze  przi  całej  tej 
olimpiadzie dostać w gańbie. 

Chocioż  trzeja  prziznać,  że  na  takij  olimpiadzie  Ustroń  by  móg 
szwarny grosz zarobić. Domy wczasowe w Jaszowcu  i na Zowodziu by 
isto goście i szportowcy rozciśli, coby sie wszyccy poradzili pomieścić. 
Trzeja by też było isto drugi Marabu postawić, coby ci wszyccy królowie 
iprezidynci, kierzi by na te olimpiadę przijechali, mieli kaj miyszkać, bo 
tacy przeca  nie bydóm  miyszkać  w.  takim  łobyczajnym  trójkącie na 
Zowodziu. 

Stecka  ze  Zowodzio  prawiła,  że  sie  też  musi  do  tego olimpijskigo 
Towarzystwa  zapisać,  a jakby  już  ta  olimpiada  była,  to  óna  by  na 
Zowodziu na wszycko dowoła pozór, a jeszcze  ku tymu by mógła być za 
tlómaczke przi  szportowcach z  Hameryki.  Kareł spod  Czantoryje  też 
roz  cosi prawił,  że  ón  by  mógł  przi  tej  olimpiadzie pumogać  robić 
porzóndek  na  trasach narciarskich na  Czantoryji,  a jakby  jaki  wielki 
pón chcioł sie przewiyż  na  saniach, to ón by go mógprzewiyż.  Isto Kareł 
rachuje, że od takigo  wielkigo panoczka  by szumny  trangiel dostoł. 

Nó,  jak  sie  naprowde  chcymy  starać  o  to  organizowani  u  nas 
olimpiady, to jeszcze przed nami je  straszecznie moc roboty.  Trzeja by 
było moc tych rozmaitych, jako  to nazywajóm,  obiektów szportowych, 
pobudować. Ale tak se myślym,  że o olimpiadzie w Ustroniu trzeja było 
pryndzyj  pomyśleć,  jak  jeszcze  żył  sierżant  Kupka.  Przeca jak  był 
w  Ustroniu jaki  hałdamasz,  to  dycki  ón  tym  najwiyncyj  regiyrowoł. 
A  tak —  co by  to była za olimpiada w Ustroniu bez sierżanta Kupki? 

Hanka z Manhatanu 

POZIOMO:  1) kioskowy monopolista  4) kaflowy na węgiel 6) 
wypiek  na  twarzy  8) wylewa  się z wulkanu  9) konkurent  skina 
10)  skromny  u  myszy  11)  celny  lub  węglowy  12)  rabat, 
bonifikata  13)  stolica  Turcji  14)  sąsiaduje  z  Irakiem  15) 
mieszkanka  Abisynii  16)  do  popisu  i  orki  17)  dawny  miesz
kaniec  Meksyku  18) profesor  z piórkiem  19)  rumuński  taniec 
ludowy  20)  owczy  galan  (wspak) 
P IONOWO:  1) dawny  zapiśnik  2) setnik  w wojsku  rzymskim 
3)  oaza  wiejska  4)  przeróbka  utworu  5)  nie  sieje,  nie  orze  6) 
rodzaj  spodni  7)  chrztu  lub  bierzmowania  11)  poddasze  13) 
nowela  Prusa  14)  syn  Dedala 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań  mija  12  marca. 

ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWK I  NR  4 

UROKI  ZIM Y 

Nagrodę  100.000  zł  (starych)  otrzymuje  ELŻBIETA  STEC 
z  Ustronia,  ul.  Cieszyńska  V/3. 
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