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R o z m o wa  z  lek.  med.  Dorot ą  Ger l ic , 
k ie rown ik ie m  N Z O Z  „Zawodz ie" 

Jest  Pani  kierownikiem  trzeciego już  Niepublicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej jaki  działa  na terenie  naszego  miasta.  J ak 
Państwo  odnaleźliście  się w nowych  realiach  funkc jonowania 
służby  zdrowia? 
Działalność  rozpoczęliśmy w zasadzie od września ubiegłego  roku. 
Różnica  pomiędzy  nami,  a pozostałymi  dwiema  przychodniami 
polega na tym, że przychodnie  funkcjonujące na Mickiewicza  i w 
Nierodzimiu  powstały  na bazie  przychodni  ZOZu.  Tym  samym 
rozpoczynały  pracę  z  konkretną  ilością  zarejestrowanych pac
jentów  i od  samego  początku  dysponowały  finansami  z tym 
związanymi,  przekazywanymi  im  przez  Kasę  Chorych.  My 
natomiast zaczynaliśmy praktycznie od zera  i niestety, na początku 
działalności  musieliśmy  utrzymywać  poradnię  z własnych  środ
ków. Pacjent bowiem zgłaszał się do nas często  niezdiagnozowany, 
wypełniał deklarację, a my wystawiając mu skierowanie na badania 
laboratoryjne,  rentgen,  czy  USG  musieliśmy  pokryć  koszty  tych 
badań.  Wydawaliśmy  na to jednorazowo  60 do 100 zł, a  Kasa 
Chorych, po miesiącu od złożenia  przez  tego pacjenta  deklaracji 
przekazywała  nam 5 złotych!  Był  to bardzo  trudny  dla nas  okres, 
ale udało nam  się go przetrwać. Teraz mamy  nadzieję, że w miarę 
przybywania  deklaracji  wszystko  będzie  łatwiejsze  i tworzy się 
pula  środków  na diagnostykę  i zakup  specjalistycznego  sprzętu. 
Czyli  ten  t rudny  okres  macie już  Państwo za  sobą? 
Nie  jest  idealnie,  gdyż  nasze  plany  zakładają  zakup  sprzętu 
specjalistycznego,  rozwój bazy  lokalowej  i zakup własnej  karetki, 
co wiąże się z dużymi nakładami. Znaczy to, że  im więcej pacjentów 
jest  zarejestrowanych  w przychodni,  tym  sprawniejszą  i bardziej 
specjalistyczną opiekę   praktycznie całodobową  i nadzór  możemy 
im  zapewnić.  Ideą  naszej  przychodni  jest  dostępność  do  lekarza 
od  rana  do wieczora,  jak również  możliwość  zasięgania  porad 
telefonicznych  w  godzinach  nocnych  oraz  wszelka  konieczna 
pomoc  specjalistyczna. 

Czyli jednym  słowem  wszystko jest w rękach  pacjentów  mimo, 
że wielu z nas jest  okazami  zdrowia? 
Mniej więcej. Reforma stworzyła taki układ, że im bardziej licznągnipą 
pacjentów opiekuje się dana przychodnia, tym więcej ta przychodnia 
może pacjentom zaoferować. Dużą grupę naszych pacjentów stanowią 
osoby, które  wcześniej nie złożyły  nigdzie deklaracji  odkładając tą 
czynność na czas choroby, a przecież nikt z nas nie wie kiedy  będzie 
wymagał diagnostyki  i leczenia. Podkreślam, reforma służby zdrowia 
stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu, gwarantując mu  dostęp 
do  lekarza,  badań  diagnostycznych,  leczenia  i  rehabilitacji. Po 
reformie, pacjent ma prawo wyboru  lekarza, u którego chce się  leczyć, 
przychodni, do której ma zaufanie. 
Co to dokładnie  znaczy? 
To znaczy  że pacjent w ramach  danej przychodni  może  wybierać 
lekarza, u którego chce się  leczyć, może zmienić przychodnię, lub 
nawet  Kasę Chorych,  do której  przynależy. 
J ak  to się  robi? 
Jeżeli  chce się zmienić  lekarza w ramach  danej przychodni,  lo po 
prostu zgłasza się to w rejestracji przychodni. Jeżeli chce się  /mienić 
przychodnię,  to wypisuje się tylko deklarację w nowej  przychodni, 

(cd. na  str.  2) 

Kilkudziesięciu  ambasadorów  i wyższych  urzędników  placówek 
dyplomatycznych  znajdujących się w Polsce bawiło przez trzy dni 
w  województwie  śląskim.  Prezentowano  dyplomatom  atrakcje 
Beskidu  Śląskiego, a ich bazą  był  hotel  „Jaskółka"  na  Zawodziu. 
Tam  właśnie  odbyła  się  uroczysta  kolacja, w której  uczestniczyli 
przedstawiciele  beskidzkich  samorządów.  Poza  tym zwiedzano 
Szczyrk,  Wisłę,  był kulig na  Kubalonce.  Szerzej o wizycie  amba
sadorów napiszemy w najbliższym numerze GU.  Fot. W. Suchta 

Zaledwie  200 osób  zdecydowało  się  uczestniczyć w wyborach 
uzupełniających  do Rady  Miejskiej w okręgu  wyborczym  nr 6. 
Uprawnionych  do głosowania było 2211 wyborców, więc  frekwen
cja  wyniosła  9%.  Oddano  197  głosów  ważnych  a  poszczególni 
kandydaci  otrzymali: 

113 głosów 
29  głosów 
29  głosów 
16 głosów 
10 głosów 

Tym  samym  radnym  wybrano Józefa Górkę,  który  kandydował 
jako  reprezentant  Ustrońskiego  Porozumienia  Samorządowego. 
UPS jest porozumieniem  partii  i stowarzyszeń  (m.in. PSL, UP, SLD, 
Towarzystwo  Miłośników Ustronia), które wraz z radnymi  wybra
nymi  z  list  Unii  Wolności  sprawuje  obecnie  władzę  w  naszym 
mieście.  (ws) 

Józef  Górka 
Maria  Walawska 
Kazimierz  Hanus 
Jerzy  Biłk o 
Zbigniew  Tschuk 
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ZAPISY:  SALA  SPORTOWA  SP  1 
WTOREK,  CZWARTEK  GODZ.  17.00 

> 
i 

H\ 

v  i  V 



(cd. ze str. 1) 

a jeżeli chce się zmienić Kasę Chorych, to zgłasza się to pracodawcy, 
a emeryci  i renciści w ZUSie. Formalności  są  niewielkie. 
Dużo się ostatnio  mówi  o karach,  jakie  pacjent  musi  płacić  w 
przypadku  zmiany  przychodni, w której chce się  leczyć? 
To nieprawda. Pacjent ma prawo zmienić bezpłatnie przychodnię w 6 
miesięcy od czasu wypełnienia poprzedniej deklaracji. Jeżeli chce to 
zrobić wcześniej konieczne jest wniesienie niewielkiej opłaty na rzecz 
Kasy  Chorych.  Nie  wiem  jak  praktykują  to  inne  przychodnie,  ale 
wzorem z Katowic my, jako przychodnia pokrywamy ewentualnie tą 
opłatę. My pacjenta nie pytamy kiedy złożył poprzednią  deklarację. 
Sami również, kiedy  istnieje taka potrzeba zwracamy się do dawnej 
przychodni  o  przekazanie  nam  jego  dokumentacji    i dotyczy  to 
głównie dzieci  i ich kalendarza  szczepień. 
Czyli jeżeli jest się chorym,  to należy zgłosić się do  lekarza  lub 
przychodni   jeżeli chcemy ją  zmienić, wypisać deklarację  i się 
zarejestrować do  lekarza? 
Tak. Często  pacjent  składa  deklarację  i w tym  samym  momencie 
jest pacjentem przychodni przyjmowanym przez lekarza. Nie mniej 
jednak  każda  z przychodni  ma zawarty  kontrakt  z Kasą  Chorych, 
który określa  ilość podopiecznych. To samo dotyczy  lekarzy. Lepiej 
więc pomyśleć o tym wcześniej, bo może się okazać, że w chwili, 
kiedy  potrzebujemy  pomocy  ani  wybrany  przez  nas  lekarz,  ani 
ewentualnie przychodnia nie może nas przyjąć, bo mająjuż w pełni 
wykorzystany  limit . 
Wspomniała  pani wcześniej, że ma pani nadzieję na  lepszą  przy
szłość. Jakie są  państwa  najbliższe  plany? 
Udało  nam  się  wynegocjować  ze  Śląską  Kasą  Choiych  korzystny 
dla mieszkańców kontrakt na rok bieżący. W styczniu  rozpoczynamy 
działalność  w  Ośrodku  Medycyny  Prewencyjnej w  ramach  Przy
chodni Rodzinnej. Zaplecze, jakie udostępnił nam dr. H. Więja pozwala 
nam również na uruchomienie w OMP przychodni  specjalistycznych 
  Alergologicznej,  Okulistycznej  i Otolaryngologicznej.  Poradnia 
Ginekologiczna  pozostanie  na Zawodziu, a bardzo cenna  naszym 
zdaniem  Poradnia Leczenia Uzależnień  i Pomocy Rodzinie zlokali
zowana  jest  na  ul.  Wantuły  w  budynku  SM  „Zacisze".  Poza 
kontraktem z Kasą będzie w dalszym ciągu funkcjonować Poradnia 
Medycyny  Pracy  i w Ośrodku  i na Zawodziu. 

D.  Gerlic.  Fot.  W. Suchta 

Poradnia  Leczenia Uzależnień? Wybraliście państwo dość  trudny 
temat. 
Tak. Długo podejmowaliśmy tą decyzję. Problem uzależnień jest jakby 
tematem niechcianym, wstydliwym  i postanowiliśmy się nim zająć. 
Jednak  kropkę  nad  „i "  postawił  mój  pacjent,  który  wyzwolił  się  z 
nałogu dzięki swojej silnej woli  i ludziom, którzy mu w tym pomogli. 
Ten człowiek urodził się na nowo. Wtedy postanowiłam, że zajmę się 
tym tematem. Znalazłam  fachowców, złożyłam ofertę  i wynegocjo
wałam kontrakt. Mamy w planie uruchomienie poradnictwa  rodzinie, 
które  wykracza  już  poza  kontrakt  zawarty  z  Kasą,  ale jedno  bez 
drugiego nie może sprawnie funkcjonować. Planujemy uruchomić w 
kwietniu zamknięte grupy terapeutyczne, które będą alternatywą  dla 
ośrodków  w Gorzycach,  Lublińcu,  czy Toszku. Chcemy  wyraźnie 
oddzielić  poradnictwo  psychiatryczne  od  pomocy  uzależnionym  i 
ich rodzinom. Liczymy tutaj na pomoc ze strony Urzędu  Miejskiego, 
bo sami, w realizacji  tego projektu  sobie nie poradzimy.  Będziemy 
także  szukać  współpracy  z  Towarzystwem  Tenisowym,  Klubem 
Sportowym „Kuźnia1', Towarzystwem  „Siła". 
Wspomniała  pani wcześniej o poradniach  specjalistycznych. Czy 
tylko pacjenci Waszej poradni  będą  mogli z nich  korzystać? 
Nie, nie tylko nasi pacjenci.Każda poradnia rodzinna, do której należy 
pacjent wystawia skierowanie, pacjent zgłasza się w rejestracji naszej 
poradni  specjalistycznej  i jest  przyjmowany. Nie zależy  to więc od 
przynależności  do  poradni  rodzinnej.  Kontrakty  z  Kasą  są  jednak 
zawarte na określoną  ilość porad, więc może się zdarzyć, że w jakimś 
momencie  ich  limit  zostanie wyczerpany. Nie  będziemy  wtedy  już 
mogli przyjąć bezpłatnie pacjentów z „zewnątrz". 
Czyli  tak  samo  pacjenci  mogą  korzystać  z  poradni  specja
listycznych  w przychodni  na  ul. Mickiewicza  ? 
Tak. Nasz pacjent mając skierowanie może zgłosić się np. w poradni 
chirurgicznej  i  będzie  tam  przyjęty.  Bez  skierowania  przyjmie 
pacjentkę poradnia ginekologiczna  i pulmonologiczna  tzn.  chorób 
płuc   mówimy  tu cały czas o przychodni  na ul  Mickiewicza. 
Wiele emocji wzbudza od pewnego czasu przychodnia w Jaszowcu. 
Wiem  również, że Państwo czyniliście starania  o jej  przejęcie. 
Tak, to prawda. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami  pomiędzy  nami 
a ZZOZ  w Cieszynie mieliśmy objąć przychodnię w Jaszowcu  od 
dnia  1  października  1999. Jednak  Dyrekcja ZOZu w Cieszynie, w 
międzyczasie znalazła  inne rozwiązanie tej kwestii. Mamy nadzieję, 
że  rozwiązania  przyjęte  przez  ZOZ,  będą  korzystne  dla  miesz
kańców  Jaszowca. 

Z  rozmowy wynika, że pomimo krytyki  reforma służby  zdrowia, 
w Ustroniu  przyniesie  raczej korzyści dla  pacjenta. 
Każda  sytuacja  ma  swoje  dobre  i  zle  strony.  Tak  jest  i  w  tym 
przypadku.  Nie  wszystko  jest  idealne.  Karkołomna  praca  przy 
konstruowaniu  ofert dla Kasy, bardzo twarde negocjacje dotyczące 
zarówno  ceny,  jak  też  i  ilości  porad  zaowocowały  tym,  że  nie 
dostaliśmy  tego co chcieliśmy,  co wydawało nam się potrzebne  dla 
dobra  naszych  mieszkańców.  Jednak  dołożymy  wszelkich  starań, 
aby  każdy  pacjent był sumiennie  zdiagnozowany,  skonsultowany  i 
leczony. Mamy nadzieję, że bieżący rok zamkniemy  dobrze  wypo
sażoną  w sprzęt  diagnostyczny  przychodnią  rodzinną,  rozszerzoną 
ofertą konsultacji specjalistycznych  na rok 2001  i zadowolonymi  z 
naszej pracy, zdrowszymi  i mającymi poczucie bezpieczeństwa  pod 
naszą  opieką  pacjentami.  Myślę,  że  współpraca  naszych  trzech 
przychodni  rodzinnych działających na terenie naszego miasta z dość 
licznymi już prywatnymi  poradniami  specjalistycznymi oraz  ZOZ
owskimi poradniami działającymi w przychodni na ul. Mickiewicza 
przyniesie naszym mieszkańcom zdrowie  i poczucie  bezpieczeństwa. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

TO I OWO 

Gmach  cieszyńskiego  Teatru  za
projektowany  został  przez  wie
deńskich  architektów  jako  minia
tura  słynnego  „Burgtheater".  W 
tym  roku  placówka  obchodzi  90
lecie  istnienia.  Od  kilk u  miesięcy 
trwa  remont  zezwnętrznej  fasady. 
Roboty  mają  być  zakończone  la
tem, a jesienią  obchodzony  będzie 
jubileusz. 

2  Gazeta  Ustrońska 

W gminie Dębowiec jest  i 7 pomni
ków  przyrody.  M iano  na js tar
szego dzierży dąb o obwodzie  600 
cm,  który  rośnie  nad  stawem  „Ol 
szyny".  Ma  400  lat. O  setkę  mniej 
liczą sobie trzy  inne dęby, a w  trzeci 
wiek  wkroczyło  9  następnych. 

K i lkadz ies iąt  imprez  ku l tura l
nych  chce zorganizować  w 2000  r. 
Wiś lańsk ie  Cent rum  Kultury  i 
Informacji. Na  początek  od  poło
wy  stycznia  do  polowy  lutego 
trwać  będzie  Wielkie  Zimowisko 
dla  dzieci.  Swoje  podwoje  otwo
rzy  Wiślaczkowy  Sniegoland. 

*   <t> 
Oddział  skoczowsk iego  Banku 
Spó łdz ie l czego  w  Brennej  od 

ponad  dwóch  lat  mieści  s ię  w 
nowej siedzibie.  Wcześniej zajmo
wał  pomieszczenia  w  siedzibie 
Urzędu  Gminy. 

Z a i n t e r e s o w a n i em  tu rys tów  i 
mieszkańców  Trójwsi  cieszy  się 
przejście  małego  ruchu  granicz
nego  w  Jaworzynce    Lupieniach. 

Dobrze  przyjął  się  uliczny  Bieg 
Brackiego  organizowany  w  Cie
szynie  w  19%  i  1997  r.  Niestety 
odbyły  się  tylko  dwie  imprezy. 
Później  główny  sponsor  wycofał 
się z  finansowania. 

* *

Od  trzech  lat samorząd  Wisły  stara 
się  o  przywrócenie  dawnej  świet

ności  Zameczkowi  Prezydenta  w 
Czarncm.  Obiekt  wybudowany  na 
Zadnim  Groniu  ma  zyskać  rangę 
zabytku  i ponownie  służyć  Głowie 
Państwa  jako  rezydencja.  (nik ) 

KFRV I H 
ODZIEŻ DZIECIĘCA 
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KRONIK A  MIEJSK A 
Na czas  ferii zimowych  Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  i Miejski 

Dom  Kultury  „Prażakówka"  przygotowały  ciekawą  ofertę.  Za
planowano  między  innymi  wycieczkę  do  pracowni  Bogusława 
Heczki,  który  wygłosi  prelekcję  na  temat  sztuki  tworzenia,  dwa 
spotkania  w  filmowym  klubie  dyskusyjnym,  podczas  których 
dzieci  i młodzież obejrzą „Niewyjaśnione tajemnice"  i „Ciekawe 
miejsca na ziemi", bal maskowy z konkursami  i zabawami, wyjazd 
na  lodowisko  do  Cieszyna  lub  na  strusią  farmę  do  Bażanowic, 
zajęcia na  świeżym  powietrzu   spacery  nad  Wisłą,  rzeźbienie  w 
śniegu,  wyjście  na  sanki.  26  stycznia  o  godz.  10.00  przy  MDK 
spotkają  się  chętni  do  wzięcia  udziału  w  kuligu,  a  28  stycznia  o 
godz.  10.00  uczestnicy  konkursu  plastycznego  „Znam  swoje 
miejsce na ziemi". Dokładne  informacje podane będą na plakatach, 
o szczegóły  można  też pytać w „Prażakówce"  i pod  numerem  te
lefonu 8542906. 

O ekumenicznym koncercie kolęd piszemy na str. 6 i 7.  Fot. W. Suchta 

Ci  którzy od  nas  odeszli: 
Józef  Jaszowski  lat 53  ul. Lipowska  128 
Karol  Miczko  lat 70  ul. Fabryczna  46 
Anna  Hadaszczak  lat 93  ul. Gałczyńskiego 37 
Emilia  Niemiec  lat 82  ul. Katowicka  159 
Piotr  Kluz  lat 50  ul. J. Sztwiertni 
Franciszek  Stec  lat 72  ul. A. Brody 49 
Wiesław  Dybczyński  lat 39  ul. Leśna 36 
Janina  Pniok  lat 76  ul. Lipowska  108 
Rudolf  Gaszczyk  lat 57  os.  Manhatan  6/26 
Marta  Busz  lat 77  ul. Różana 5 
Aniela  Niedoba  lat 68  ul. Wiśniowa  6 
Józef  Szczepański  lat 92  ul. Sosnowa  23 
Waleria  Steć  lat 72  ul. Daszyńskiego  17 
Zofia  Osiecka  lat 43  ul. Parkowa 6 

Serdeczne  podziękowania  za okazane  współczucie, 
złożone wieńce  i kwiaty 

oraz  liczny udział w uroczystościach  pogrzebowych 

śp.  Franciszka  Steca 

składa 
Żona z Rodziną 

Serdeczne podziękowania  za wyrazy  współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz  liczny udział w ceremonii  pogrzebowej 

śp.  Rudolfa  Gaszczyka 

księdzu Jackowi,  rodzinie, sąsiadom, znajomym, 
pracownikom  Zakładów  Kuźniczych 

składa  żona  i syn  z  rodziną 

KRONIKA POLICYJNA 

6.01.2000 r. 
O  godz.  7.00  na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący fiatem  126p mieszkaniec 
Gilowic  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  na  zakręcie  i  dopro
wadził do zderzenia z V W golfem 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Wisły. Kierowcę „malucha" prze
wieziono do  szpitala. 
6.01.2000 r. 
O  godz.  13.30  na  ul.  Sportowej 
zatrzymano mieszkańca Zubrzycy 
Dolnej kierującego nysą  w stanie 
nietrzeźwym   0,60  i 0.59  prom. 
7.01.2000 r. 
O  godz.  19.15  mieszkaniec  os. 
Manhatan  powiadomił  policję, że 
na parkingu stoi  prawdopodobnie 
porzucony  polonez.  Po  spraw
dzeniu  numerów  rejestracyjnych 
okazało  się,  że  samochód  skra
dziono  w Jastrzębiu  5 stycznia. 
7.01.2000 r. 
O  godz.  22.15  mieszkaniec  ul. 
Sanatoryjnej powiadamia policję, 
że  w zamkniętej  części  budynku 
zauważył  leżącego  na  schodach 
brata.  W  obecności  strażników 
miejskich i zgłaszającego policjanci 
wyważy li drzwi, a obecny na miej
scu  lekarz  stwierdził  zgon  leżą
cego. Wstępnie wykluczono dzia
łanie osób trzecich. 

STRA Ż  MIEJSK A 

6.01.2000 r. 
Na wniosek mieszkańców interwe
niowano  na  os.  Manhatan  w 
sprawie zablokowania dojazdu do 
zsypu.  Właściciel  samochodu 
został  ukarany  mandatem. 
7.01.2000 r.  ' 
W trakcie kontroli miasta w kilku 
przypadkach nakazano  posypanie 
piaskiem chodników i wejść przed 
sklepami. 
7.01.2000 r. 
Od  15  do  23  wspólnie  z  policją 
patrolowano  miasto. 
8.01.2000 r. 
C) godz.  10.30 na wniosek  miesz
kańca  interweniowano  przy  ul. 
Szpitalnej,  gdzie  podczas  pro
wadzenia  prac drogowych  opera
tor  koparki  pozostawił  swój  po
jazd  na  terenie  prywatnym  bez 
zgody właściciela uniemożliwiając 
wjazd  na  posesję.  W  wyniku 
podjętych działań  udało się prze
transportować  koparkę.  10 stycz
nia  przeprowadzono  rozmowę  z 
właścicielem  firmy  prowadzącej 
prace  i dodatkowo  nakazano  oz
nakowanie drogi na czas robót. 

8.01.2000 r. 
O  godz.  19  po  zgłoszeniu 
pracowników  stacji  PKP  Ustroń 
Zdrój zatrzymano awanturującego 
się  mieszkańca  Katowic.  Jako  że 
badanie  wykazało  2,41  i  2,29 
prom  dlikwenta  przewieziono  do 
izby  wytrzeźwień  w  Bielsku
Białej. 
9.01.2000 r. 
O godz. 14 na ul. 3 Maja kierujący 
hondą civic mieszkaniec Cieszyna 
najechał  skodę  kierowaną  przez 
mieszkańca  Karwiny. 
9.01.2000 r. 
O  godz.  16.15  dostawczy  VW 
podczas  wyprzedzania  potrącił 
rowerzystę.  Szczęśliwie  ucierpiał 
tylko  rower. 
10.01.2000 r. 
O  godz.  3.40  zatrzymano  i prze
wieziono  do  izby  wytrzeźwień  w 
BielskuBiałej obywatela Niemiec 
awanturującego się w motelu Ma
rabu. 
10.01.2000 r. 
O  godz.  21.45  zatrzymano  do 
wytrzeźwienia  wszczynającego 
awantury  domowe    wynik  3.31 
prom. 
12.01.2000 r. 
O  godz.  19.20  na  ul.  3  Maja za
trzymano  mieszkańca  Ustronia 
kierującego autem biancci w stanie 
nietrzeźwym   wynik  0,58  i 0,57 
prom.  (ws) 

9.01.2000 r. 
Funkcjonariusze  SM  pomagali w 
akcji zbierania pieniędzy na Wielką 
Orkiestrę  Świątecznej  Pomocy. 
Zabezpieczali miejsca, gdzie kwes
towali  wolontariusze,  przewozili 
ich na miejsca zbiórek. 
9.01.2000 r. 
Od  jednego  z  mieszkańców  Us
tronia  otrzymano  zgłoszenie  o 
psie  rasy  bernardyn,  który  przy
błąkał się na posesję.  11 stycznia 
na komendę SM zgłosiła się pani. 
której pies zaginął. Skontaktowano 
ich ze sobą. 
10.01.2000 r. 
Jednemu z zakładów  usługowych 
przy  ul.  A.  Brody  nakazano  usu
nięcie  pozostałości  po  znaku  in
formującym klientów o parkingu. 
11.01.2000 r. 
Podczas  patrolu  jedna  z  miesz
kanek przekazała strażnikom miej
skim  znaleziony  przy  ul.  Nad
rzecznej  dowód  osobisty.  Usta
lono,  że  właścicielem  jest  pan 
czasowo  przebywający  w  Szpi
talu  Uzdrowiskowym,  który 
zgubił dokument podczas spaceru. 
Odebrał  go  osobiście  na  komen
dzie.  (mn) 

Pastorowi  dr H. Czemborowi  za ostatnią  posługę, 
dr A.  Rogaczewskiemu  za  wieloletnią  opiekę 
medyczną,  krewnym,  sąsiadom  i  znajomym 
za udział  w pogrzebie  drogiej  zmarłej  Matki 

ANNY  HADASZĆZAK 
serdecznie  dziękują  syn  i synowa  z  rodziną 
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GAZETY  PARTYJNE 

Dla Wielkiej Orkiestry  zaśpiewała  „Czantoria".  Fot. W. Suchta 

WIELK A  ZBIÓRK A 
Tak jak w latach ubiegłych  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc)' 

zagrała w Ustroniu. Sztab mieścił się w Urzędzie Miejskim. Czterdziestu 
młodych wolontariuszy z charakteiystycznymi  puszkami  i oryginal
nymi  identyfikatorami  najpierw  spotkało  się  przed  ósmą  rano  na 
odprawie  po  czym  wynjszyło na  miasto.  Niedziela  9 stycznia  była 
słoneczna, jednak  to mimo wszystko styczeń  i niektórym  dokuczało 
zimno.  Miasto  podzielono  na  sektory.  Chodzono  po  Zawodziu  i 
innych  dzielnicach  miasta.  Zebrano  10.758  zł  32  gr.  W  puszkach 
kwestujących znalazła się też biżuteria. 

Nasze puszki są  dość ciężkie — mówiły nie kryjąc satysfakcj i 
Urszula  Kluz  i  Zofia  Gontarz,  uczennice  VII I  klasy  Szkół}' 
Podstawowej nr 2. Do  WOŚP  trafiły poprzez koleżankę w szkole. 

—Ja nawet nie wiedziałam, że zostałam zapisana — zdradza Zosia 
— No bo to j a  ją  wpisałam  — wyjaśnia  Urszula 
Gdy pytam  o to jak przebiegała zbiórka w centrum  miasta, bo  to 

właśnie był  ich  rejon,  mówią: 
— Niektórzy jednak z daleka  nas omijali.  Jeden pan  powiedział 

nawet, że to  oszustwo. 
— Takich  głosów  było  niewiele. 
Generalnie  kwestujący spotykali  się z  sympatią. 
— Wyglądało  to tak jakby  pieniądze dawano  nam  z przyjem

nością  — twierdzą  wolontariusze. 
Zdarzały  się też zabawne sytuacje, jak  z panią, która po wyjściu 

z bankomatu  kategorycznie  stwierdziła, że nie ma  pieniędzy. 
Około godz.  14 praktycznie  kończono kwestę na ulicach.  Więk

szość  napotkanych  przechodniów  oznaczona  była  serduszkami 
WOSP, a to znaczy, że wcześniej coś ofiarowali. 

WOSP w Ustroniu kończył koncert Estrady Ludowej  „Czantoria" 
w  kinie  „Zdrój " na Zawodziu.  Tak jak  na  wszystkich  koncertach 
„Czantorii"  sala  pękała  w  szwach.  Przed  wejściem  kwestowali 
chłopcy,  którym  udało  się  zebrać  kilkaset  złotych.  Chłopcy  stali 
cały czas przed wejściem także podczas koncertu. Oczekiwanie  na 
wyjście  publiczności  skracała  im  prezentując  kronikę  zespołu 
Magda  Kołoczek. Na sali zaś nie milkł y brawa dla  „Czantorii". 

Wojsław  Suchta 

Podczas  koncertu  na Zawodziu.  Fot.  W.  Suchta 
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Dwie  gazety  wydawane  przez  partie  polityczne  ukazują  się  w 
naszym  powiecie.  Unia  Wolności  wydaje  od  półtora  roku  „Śląsk 
Cieszyński"  natomiast  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej  od  kilku 
miesięcy „Głos Lewicy Cieszyńskiej". Oba pisma są miesięcznikami i 
oba poprzez redagujących je  ludzi związane z Ustroniem.  Katarzyna 
Brandys jest w zespole redakcyjnym „Głosu Lewicy Cieszyńskiej", 
natomiast  Zdzisław  Kaczorowski  to  redaktor  naczelny  „Śląska 
Cieszyńskiego".  Tak jak  można było przypuszczać podobne są mo
tywy  wydawania  pism  partyjnych.  Chodzi  przede  wszystkim  o 
możliwość prezentowania własnych opinii,  jednak oboje  redaktorzy 
zastrzegają,  że  wszelkie  głosy  krytyczne,  nawet  niezgodne  z  linią 
partii, też są dopuszczane  na  łamy. 

Społeczeństwo  jest  rozpol i tykowane  twierdzi Z.  Kaczo
rowski. — Nawet w wyborach  do gmin  part ie wystawiają  swych 
kandydatów,  więc  logicznym  następstwem  jest  prezentowanie 
programów  i osób. Jest  to możliwość wypowiedzi  ludzi „ z  dołu". 
Moim  zdaniem  trzeba  dążyć do  tego, by  ludzie nie wstydzili  się 
prezentować  swych  poglądów  politycznych. Gdy słyszę, że  ktoś 
chce coś tworzyć  ponad  podziałami,  to w  rezultacie okazuje się, 
że zazwyczaj wstydzi się swojej przeszłości, swych poglądów. Takie 
tworzenie ponad  podziałami  to domena  ludzi z dawnej  PZPR. 

Nie  stronimy  od  sporów  — mówi  K.  Brandys.  — Jesteśmy 
otwarci  na wszelkie dyskusje. Gdy  jednak  nie mieliśmy  własnej 
gazety, były problemy, by nasze artykuły  ukazywały się w  prasie 
lokalnej. Nie mieliśmy gwarancji, że to co złożymy w redakcji ukaże 
się w niezmienionej formie. Teraz piszemy  to co chcemy. 

Ta  więc  obie  gazety  nie  wstydzą  się  swej  partryjności  i  obie 
wyrażają  otwartość  na  opozycyjne  w  stosunku  do  nich  poglądy. 
Podobnie też są rozprowadzane wśród czytelników partyjne tytuły. 
Głównie  dzieje  się  to  poprzez  sympatyków  i  członków  partii. 
Oczywiście  w  lokalach  partyjnych  każdy  może  otrzymać  ostatni 
egzemplarz gazety.  Oba  tytuły  są  bezpłatne. 

W nieco inny sposób finansowane jest wydawanie. „Głos  Lewicy 
Cieszyńskiej"  opłacany  jest  ze  składek  radnych.  Myśli  się  o 
dobrowolnym  opodatkowaniu  np.  w  wysokości  1 zł  wszystkich 
członków SLD w powiecie.  Innym rozwiązaniem byłoby  powołanie 
stowarzyszenia  i sprzedawanie gazety w normalnym kolportażu. Nie 
ma  kłopotów  materiałami,  mimo  że  wszyscy  w  redakcji  pracują 
społecznie.  Również  w  „Śląsku  Cieszyńskim"  wszyscy  pracują 
społecznie.  Zdaniem  Z.  Kaczorowskiego  nie  jest  to  najlepsze 
rozwiązanie.  Przynajmniej za transport,  fotografie itp. powinno  się 
zwracać  pieniądze. Pismo wydawane jest dzięki reklamom,  których 
cena jest dość niska, gdyż skalkulowana  tak, by pokryć koszt druku. 

Podobnie  też  oboje  redaktorzy  zastrzegają  się,  gdy  pytam  o 
zależność od władz partyjnych wyższego  szczebla. 

— Każdy  powiat, czy  region, ma swoja gazetę  lewicową  i nikt 
nie  ingeruje  w  to co  się  ukazu je  — twierdzi  K.  Brandys.  —  Nie 
odczuwamy  żadnych  nacisków.  Oczywiście  uczestniczymy  w 
kampaniach  SLD,  ale  przede  wszystkim  poruszamy  sprawy 
powiatu,  to co nas bezpośrednio dotyczy. Zresztą  władze  zwierz
chnie wydają swoje gazety. 

Nie  ma  żadnej  zależności  od  zwierzchności  pa r ty jnej 
mówi Z. Kaczorowski.  — Przed  nikim  się nie tłumaczymy.  Jako 
redak tor  naczelny  zaproponowałem  jednak  pewne  zmiany. 
Ukonstytuowały  się władze  powiatu  UW, więc powinno się  też 
rozpisać  konkurs  na  redaktora  naszej gazety.  Nowy  redaktor 
powinien  posiadać takie prawa  i obowiązki jak w innych  gazetach. 
Do tej pory było trochę zamieszania, gazetę redagowało pięć osób 
i praktycznie  wszystko się między  nimi  rozgrywało. 

Wydawanie  gazety  to  kosztowna  i  czasochłonna  działalność. 
Zazwyczaj gazety bazujące na zapale  i pracy społecznej  redaktorów 
nie ukazują się zbyt długo.  Po pewnym  czasie zapał znika,  terminy 
gonią, kasa pustoszeje, gazeta nie ukazuje się raz, drugi. Po pewnym 
czasie znika. Z tego co mówią  redaktorzy gazet partyjnych  wynika, 
że u nich  tak  nie jest. Z.  Kaczorowski  tak  to  tłumaczy: 

„Śląsk Cieszyński"  ma  podtytuł:  „Pisino  polityczno   kul
turalne".  Na pierwszym  miejscu jest więc polityka. Chcemy  po
litykować, a  nie udawać, że nas to nie  interesuje. 

Zaskakująca jest  zbieżność  tego co mówią  o swych gazetach  K. 
Brandys  i Z. Kaczorowski.  A trzeba dodać, że z każdym z  redakto
rów  rozmawiałem  osobno.  Wojsław  Suchta 



Ustroń  cieszy  się  w  Polsce fantastyczną  opinią.  To  duże 
skupisko  sanatoriów  i  domów  wczasowych  doskonale  sobie 
radzi w nowej  rzeczywistości.  Tu sanatoria  opierają się nie  tylko 
o  osoby  skierowane  na  leczenie  z  kasy  chorych,  ale  takie  są 
otwarte  dla  innych  gości  mówi  Maria  Burska,  redaktor 
naczelny  miesięcznika  Przegląd  Gastronomiczny,  gdy pytam  ją, 
dlaczego  właśnie  w  Ustroniu postanowiła  spotkać  się  z  ludźmi 
odpowiedzialnymi  za  żywienie  w sanatoriach,  domach  wcza
sowych  i hotelach.  Spotkanie  odbyło  się w kawiarni..  Diament" 
w Szpitalu  Uzdrowiskowym.  Dopisała  frekwencja.  Poprosiłem 
M. Burską  o krótka  rozmowę. 

Jakie są  pani  pierwsze  wrażenia  z  Ustronia? 
To  miasto  mnie  zaskoczyło.  Nie  byłam  tu  wcześniej  i  nie 

zdawałam  sobie  sprawy,  że  to  jest  tak  duży  ośrodek    piękne 
miasto  i  piękne  widoki.  Myślę,  że  jesteście  konkurencją  dla 
Zakopanego.  Mieszkamy  w  Rosomaku,  sympatycznym  domu 
wczasowym  i wszędzie  mnie zadziwia otwartość na  klienta. 

Jak ie  są  największe problemy  gastronomii  polskiej? 
Jesteśmy  na  początku  nowej  ery,  wchodzimy  w  inny  sprzęt 

gastronomiczny,  a jest  to sprzęt  drogi.  Co  prawda  ma  długi  okres 
żywotności, ale trzeba znaleźć pieniądze. Dziś już nie da się  kuchni 
prowadzić  w  oparciu  o  piecyki  gazowe  czteropalnikowe.  gdy/ 
koszty  eksploatacji  są  bardzo  wysokie. 

Jak  w nowej sytuacji mogą  sobie poradzić duże domy,  których 
jest sporo w  Ustroniu? 

Oczywiście nie da się tanio wymienić całej kuchni  i przerobić jej 
na taką  z XX I  wieku. Trzeba  to rozłożyć  w czasie.  Bardzo  ważn\ 
jest  projekt  technologiczny,  który  powinno  się  opracować  dla 
poszczególnych  sanatoriów, domów wczasowych.  Gd\  powstanie 
projekt,  to co  rok  można  kupować  kolejny  sprzęt.  Ważny jest  też 
sam  pomysł wypoczynku.  Ludzie na Zachodzie  i w Stanach  odpo
czywają w sanatoriach.  Płacą trochę więcej niż za wczasy, ale mają 
za  to pełną  regenerację  organizmu.  U  nas  przy  tym  tempie  pracy 
też niedługo do tego dojdzie. Ludzie nie będą chcieli  odpoczywać 
leżąc do góry brzuchem   będą  odnawiać się w sanatoriach.  Jednak 
gdy będą  płacić  za  to z własnej  kieszeni,  to wzrosną  wymagania. 

Jakie  to będą  wymagania, gdy chodzi o  gastronomię? 
Zmieni się sposób serwowania posiłków. Trzeba wprowadzać dania 

z  karty.  Jeżeli  chodzi  o diety,  to  sanatoria  sobie  z  tym  radzą.  Tu  w 
Rosomaku  mamy świetne jedzenie.  Podziwiam  szefa kuchni,  który 
potrafi za 25 zł wyserwować takie jedzenie  smaczne, zdrowe  i dużo. 
Tak więc nie wszystko to pieniądze. Dużo zależy od  pomysłu. 

A jakie zmiany  zachodzą  w  restauracjach, których  również w 
Ustroniu  nie  b raku je? 

Powoli  wracamy  do  kuchni  polskiej,  do  kuchni  regionalnych. 
W  pierwszym  odruchu  był  run  na  kuchnie  światowe,  orientalne, 
ale powoli zaczynamy tęsknić za naszymi  tradycyjnymi  potrawami. 

Chyba  sporo zależy od  obsługi. 
Można  się  spotkać  jeszcze  ze  starymi  nawykami,  ale  to  się 

zmienia.  W „Przeglądzie Gastronomicznym"  zaprezentowaliśmy 
cykl  rozmów z najstarszym kelnerem  w Białymstoku,  który  mówił, 
że  każdy  gość  jest  ważny.  Obojętnie,  czy  ktoś  przychodzi  na 
herbatę czy na dużą  kolację. Traktuje się go z szacunkiem, ale  bez 
służalczości.  Służalczość  może być denerwująca. 

Jaka  jest więc recepta  na dobrą  gastronomię? 
Trzeba  kochać  ten zawód.  Wojsław  Suchta 

Na Zawodziu  spotkali  się  „żywieniowcy  Fot.  W.  Suchta 

W  czwartkowy  ranek  6  stycznia  tak jak  codziennie  o  godzinie 
8.08  pociąg  relacji  Wisła    Goleszów  wjeżdżał  na  stację  Ustroń 
Zdrój.  Pociąg powoli  wyhamowywał  gdy  nagle  na tory  wskoczył 
mężczyzna.  Refleks  maszynisty  nie  zawiódł  i w  ostatniej  chwili 
udało mu  zatrzymać  skład.  Krótkie chwile zdecydowały  o  tym, 
że  nie  dos/ ło  do  tragedii.  Skok  mężczyzny  na  tory  wyglądał  na 
próbę  samobójczą.  O  całym  zajściu  powiadomiono  Komisariat 
Policji. Po przyjeździe policjantów na miejsce udało się ustalić, że 
skac /ącym  na  tory  b\  ł mieszkaniec  Koniakowa.  Dalsze  badanie 
wykazało,  /e jest nietrzeźwy   kolejne badania wykazały 2,80  i 2,56 
prom. więc znajdował  wy raźnie pod wpływem alkoholu  i trudno 
dociec cz\  skok  pod  pociąg był w pełni  świadomy.  Fot. W. Suchta 

Moja dziewczyna.  Piórko. 
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W  strojach  regionalnych  pięknie  prezentowali  się  młodzi  wyko
nawcy.  Fot.  W.  Suchta 

W niedzielę,  16 stycznia  w 
sali  w idowiskowej  MDK 
„ P r a ż a k ó w k a"  odbył  się 
ekumeniczny  koncert  kolęd 
pod  tytułem  „Okruchy  po 
kolędzie".  Było  to  wielkie 
wydarzenie w naszym  mieś
cie  i to z wielu  powodów. 

Tego  wieczoru  zainaugu
rowano  działalność  sali  wi
dowiskowej,  która  dzięki 
olbrzymim  nakładom  finan
sowym  będzie mogła  służyć 
ustroniakom. 

K o n c e r t em  u c z c z o no 
pamięć  Marian a  Żył y  wie
loletniego dyrygenta  Estrady 
L u d o w ej  „ C z a n t o r i a"  w 
p ie rwszą  roczn i cę  j e go 
śmierci. 

Wręczono  listy  gratula
cyjne  i dyplomy  „Z a  zasługi 
dla  miasta  Ustronia". 

Na  scen ie  spotka li  się 
śpiewacy  z  chóru  ewange
lickiego, chóru  katolickiego 

„Ave" , „Czantorii",  Estrady 
Poetyckiej  Ogniska  Pracy 
Pozaszko 1 nej  dostarczając 
publiczności wielu  wzruszeń. 

M i e s z k a ń cy  naszego 
miasta bardzo  licznie przybyli 
do  „Prażakówki"  i  można 
sobie  ty lko  życzyć  takiej 
f rekwencji  na  wszystkich 
imprezach  kulturalnych.  Do 
sali wstawiono  250  krzeseł, 
zajęte  były  wszystkie  miej
sca na  balkonach,  wielu  wi
dzów  musiało zająć miejsca 
stojące.  Już  parę  minut  po 
18.  sala  była  prawie  pełna 
Gości  przywitała  Danuta 
Koen ig,  k tóra  j a ko  gos
podarz  koncertu  sprawnie  i 
z  wdziękiem  zapowiadała 
kolejne  punkty  programu. 
Na  sali  obecny  był  między 
innymi  starosta  Andrzej 
G e o r g,  p r z e d s t a w i c i e le 
w ł a dz  m ias ta    bu rm is
t r zow ie,  radn i,  ks ięża. 

przedsiębiorcy.  Rozpoczy
na jąc  wieczór  nie  można 
było nie wspomnieć  o  mężu 
opatrznościowym  przedsię
wzięcia  remontu  sali  Emil u 
Fobrze.  któremu  podzię
kowano  i życzono  szybkiego 
powrotu  do  zdrowia.  Pu
bliczność  przyłączyła  się do 
życzeń  oklaskami. 

Burmist rz  Jan  Szwarc 
powiedział  na  początku,  że 
trudno uwierzyć w tak  szyb
kie  oddanie  sali.  Podkreślił 
zasługi  Teresy  Mokrys z 
właścicielki  przedsiębior
stwa  „Mokate"  i  Henryk a 
Kani . właściciela  Zakładów 
Mięsnych  w  Pszczynie,  któ
rzy  ofiarowali  na  ten  cel  po 
35 000  zł. 

—  Proszę  pańs twa  u

S z a r c e m,  padł  na  nas 
blady strach. Gdyby  wtedy 
ktoś  mi  powiedział,  że  16 
s tyczn ia  2000  rok u  od
będzie  się  tu  wieczór  ko
lęd,  pomyśla łbym,  że  to 
n i e m o ż l i w e.  S ta ło  s ię 
inaczej   dzięki  ludz iom, 
k tó rz y  czu li  p o t r z e bę 
u d o s t ę p n i e n ia  tej   sa li 
m i e s z k a ń c o m.  P r a g nę 
szczególnie  podziękować 
pani  Teresie  Mokrys z  i 
panu  Hen rykow i  Kan i , 
którz y  na  początek  dali 
tak ą  sumę  pieniędzy,  że 
m o ż na  by ł o  zacząć 
remont.  W  dalszym  ciągu 
jednak  nie wierzyliśmy,  że 
się  uda.  Nasz  budżet  był 
ba rdzo  nap ię ty,  p rzed 
nami  konieczność  ukoń

„Przekażcie sobie znak pokoju" śpiewali wszyscy.  Fot. W. Suchta 

T. Mokrysz, H. Kania, D. Kondziołka, R. Krużołek.  Fot. W. Suchta 
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czestniczymy  w  wie lk i m 
wydarzeniu  kulturalny m 
—  mówił  bu rm is t r z,  — 
mającym  ogromne  zna
czenie  dla  mieszkańców. 
K u l t u r a  ma  p o b u d z ać 
człowieka  do  poznawania 
wa r tości  p i ęknych,  ma 
wyzwalać,  inicjować,  po
budzać  zdo lności  a r ty 
styczne,  ma  też  otwierać 
drogę  do  kul tur y  naro
d o w e j.  J e s t em  p rze
konany,  iż  oddan ie  sali 
w idowiskowej   przyczyni 
się  do  upowszechn ien ia 
kultury .  Pozwólc ie  Pań
s two  na  chwi l ę  wspom
nień...  Kiedy  została  roz
wiązana  umowa  z  dzier
żawcą  i  przyszliśmy  tutaj 
z  p a n em  I r e n e u s z em 

czen ia  b u d o wy  g i m n a
zjum .  Na  szczęście  wszys
tk o  się  udało.  Chciałbym 
z  tego  m ie j sca  podz ię
kować  także  pani  Ireni e 
Wińczyk  i  pracownikom 

1. Szarzeć, A. Sapota, A. Georg, 
H. Kania.  Fot. W. Suchta 



Zjednoczone  siły  ustrońskich  chórów:  ewangelickiego,  katolic
kiego  i „Czantorii".  Fot. W. Suchta 

Mie jsk iego  Domu  Kul 
tury ,  którzy  swoim  zaan
gażowan iem  i  pracą 
doprowadzili  salę  do  dzi
siejszego  stanu. 

Publ iczność  gromkimi 
brawami  dołączyła  się  do 
podziękowań  burmistrza 

Dziękując za mecenat  listy 
gratulacyjne  wręczył  Tere
sie  Mokrys z  i  Henrykowi 
Kani  zastępca  przewodni
czącego  Rady  Miasta  Józef 
Waszek. 

Koncert  był  też  okazją  do 
uhonorowania  dyplomami 
„Z a zasługi dla miasta  Ustro
nia". Zastępca przewodniczą
cego  Rady  Miasta  Rudolf 
Krużołek  złożył j e  na  ręce: 
Danuty  Kondziołki ,  Mag
daleny  Hudz ieczek  
Cieślar,  Karol a  Grzybow
skiego,  Ernesta  Schu
berta,  Piotra  Przybyły  dla 
Ustrońskiego  Towarzystwa 

Tenisowego, Karol a Ku bali. 
Kolejny  uroczysty  mo

ment  koncertu  to  wręczenie 
obrazu  autorstwa  Stefanii 
Bojdy  wiceprezesowi  Sto
warzyszenia  Mi łośników 
Kultury  Ludowej  „Czan
toria"  Małgorzacie  Siwiec 
  Skut.  Pani  Stefania  z  po
wodu  choroby  nie  mogła 
przekazać obrazu  osobiście. 
Wręczył go Kazimierz  Wę
grzyn,  a  następnie  zapre
zen tował  nap isany  spe
cjalnie na tę okazję  wiersz. 

Chwilą skupienia  i zadumy 
uczcili  ustroniacy  pamięć 
wybitnego  artysty  Mariana 
Żyły ,  kiedy  Zof i a  Żyła , 
Mar i a  C ieś la r,  A l ic j a 
Adamczyk,  W ładys ław 
Wilczak ,  Janusz  Śliwka  i 
I ren a  Wińczyk  zapalali 
symboliczne  świece. 

Następnie  zaproszono  na 
est radę  artystów,  którzy 

stworzyli  razem  stuosobowy 
chór.  Koncert  rozpoczął  się 
kolędą  „Przyb ieże li  do 
Betlejem".  Siła  głosów,  i 
aranżacja  zrobiła  na  wszys
tkich  ogromne  wrażenie.  I 
tak było przez cały  wieczór. 
Zachwycano  się  t rady
cyjnymi  kolędami,  współ
czesnymi  pas to ra łkami, 
wierszami  i ciepłym  głosem 
Janusza  Śl iwk i .  Na  t le 
wie lk ich  cho inek,  które 
podarowało  Nadleśnictwo 
Ustroń  i  scenografii  autor
stwa  K. Kubali  pięknie  pre
zentowały  się  stroje  regio
nalne.  Można  się  było  za
słuchać,  zapatrzeć.  Na  za
kończenie  wraz  z  chórami 
cała publiczność  zaśpiewała 

„Przekażcie  sobie  znak  po
k o j u"  unosząc  do  góry 
splecione  ręce.  Ten  sym
boliczny gest stał się począt
kiem  Tygodnia  Modlitw  o 
Jedność  Chrześcijan  w  na
szym  mieście. 

Koncert  zakończył  się 
przed 21., a wszyscy jego  u
czestnicy  wychodzili  zado
woleni.  W  gronie  rodziny, 
przyjaciół rozmawiano o tym 
wydarzeniu.  Odbyła  sie  też 
kwesta  na  Mie jski  Dom 
Kultury,  podczas  której  ze
brano 2.890 zł. Pieniądze  te 
przeznaczone zostaną  na po
łożenie wykładzin  na  balko
nach.  Wszyscy  uczestnicy 
otrzymali  okolicznościowe 
karty z reprodukcją obrazu S. 
Bojdy.  Monik a  Niemiec 

Od  Czantoryji 
Ochodzitej 
Baraniej,  od  groni 
Idzie  beskidzka  kolęda, 
po  góralsku  dzwoni. 
Niebo spadło  na  ziemię 
z  wszystkimi  gwiazdami 
i  turla się po  zboczach 
pomiędzy  świerkami 

Dźwięczy  od  kolęd 
i ziemia  i niebo 
I gniazd  promienia 
sieją  się  blaski 
Pieśń  twa  nad światem 
się jak  dzwon  rozlewa 
I dzwoni  w dzwony 
zbawienia  i  łaski 

Drzewa jak  harfy 
grają  dziś  kolędy 

I noc po  miedzach w 
jasne jutrznie  dnieje 
I nic już  nie ma na 
świecie  powszędy 
Krom spraw 
najświętszych 
Bóg, Ty i Betlejem 

Konferansjerkę prowadziła  D. 
Koenig.  Fot.  W.  Suchta Na widowni  zasiedli  młodsi  i starsi  ustroniacy.  Fot.  W.  Suchta 

Kolędy  przeplatane  były  recytacjami.  Fot.  W.  Suchta 
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Pisaliśmy  w poprzednim  numerze gazety o paczkach,  które  dla 
wielu potrzebujących przygotowała  przed świętami  Fundacja św. 
Antoniego w Ustroniu. Swoją wdzięczność wyraża także dyrekcja 
Szkoły Podstawowej Nr  1  za ufundowanie paczek dla 27  uczniów 
szkoły. Paczki otrzymały dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. 
Radość  obdarowanych  była  wielka. 

Dyrektor SP  1 Bogumiła Czyż powiedziała, że wszystkim  człon
kom  Fundacji  na l cżąs ię  podz iękowan ia  za zaangażowan ie  w  akc ję, 
która  przynosi  tyle  dobra  ludziom  prawdziwie  potrzebującym. 
Dodała też życzenia wytrwałości w chrześcijańskim  działaniu. 

SPORT ZIMA 
W  roku  2000  czeka  nas  wiele  ciekawych  imprez  sportowych. 

Pierwsza  6. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar  Starosty 
Powiatu  Cieszyńskiego  odbędzie  się 5 i 6 lutego  na  sali  gim
nastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2.15  lutego na stoku  Poniwiec 
uczniowie szkół podstawowych  walczyć będą o puchar  burmistrza 
miasta  podczas  organizowanych  po  raz  czwarty  mistrzostw 
Ustronia w narciarstwie zjazdowym. Luty zakończy  Konkursowa 
Jazda  Samochodem  na  parkingu  przy  stadionie  KS  „Kuźnia" 
(27.02). Poważną  imprezą będzie odbywający się 4 i 5 marca  Wyścig 
Psich  Zaprzęgów  zaliczany  do  Międzynarodowego  Pucharu 
Carpatia  Cup,  rozgrywany  na  Kubalonce. 

Fot.  W.  Suchta 
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,,/  tak  żech  se  pośpiywoł, 
przez  swój  żywot  cały,  choć 
nikiedy  ty pieśniczki  przez  Izy 
sie  kulały.  "  Ten  f ragment 
wiersza  Władysława  Młynka 
umieszczono  na  pamiątkowej 
kartce wydanej z okazji ekume
nicznego koncertu  kolęd,  który 
odbył się  16 stycznia w „Praża
kówce". Na kartce znalazła  się 
reprodukcja  obrazu  Stefanii 
Bojdy  poświęconego  pamięci 
Mariana Żyły oraz wiersz  Wan
dy  Mider.  Podczas  koncertu z 
rąk poety  Kazimierza  Węgrzy
na  obraz  odebrała  wiceprezes 
Stowarzyszenia  Miłośników 
Kultury  Ludowej  „Czantoria" 
Małgorzata Siwiec  Skut. 

Kartki otrzymywali  wszyscy 
uczestnicy  koncertu. 

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 
" Z  A W O D Z I E " 

Informuje, że przyjmuje jeszcze deklaracje  zgłoszeniowe 
pacjentów  chcących  korzystać  ze  świadczeń 

zdrowotnych 
w  rok u  2000 

w  Przychodni  Rodzinnej  „Zawodzie" 
w  Ustroniu,  przy  ul.  Sanatoryjnej 7 

oraz 
w  Przychodni  nr  2  „Centrum" 

w  Ustroniu,  przy  ul.  Ogrodowej 6 

(Ośrodek Medycyny  Prewencyjnej) 
Zakład  udziela bezpłatnych  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

podstawowej opieki  zdrowotnej: 
Choroby  Wewnętrzne   lek. med.  Dorota  Gerłic,  lek.  med. 

Agnieszka  Zachariasiewicz 
Lek  med. Adam  Wawrzacz 

Pediatr iadr  n. med. Tomasz Dyrda,  lek. med.  Michał 
Kundziołka 

I specjalistycznej opieki medycznej (od  1.01.2000  r.): 
Otolaryngologia  dr  n. med.  Urszula  Z ą t e k  S t e l m a c h

specj.  otolaryngolog 
lek. med. Anna  Cięgiel   Tochaczek 

Alergologia  i Pulmonologia   lek. med.  Bożena Tabak  specj. 
chorób  płuc 

Ginekologia   lek. med. Teresa  Fołtyn  specj. ginekologii  i 
położnictwa 

Okulistyka  lek .med. Władysława  Broda  specj. okulista 
oraz świadczeń  z zakresu  Medycyny  Pracy. 

Rejestracja codziennie od  10:00 do  17:00 
Tel. 8545665,8542307 wewn.  354,0603794723 

Informujemy także, że z dniem  1.02.1999 uruchomiona zostaje 

Poradnia  terapii  uzależnień i 
współuzależnienia 

W Ustroniu,  przy  ul.  Wantuły  47 

(Spółdzielnia  Mieszk. Zacisze) Tel. 8542568 

Salon Mody 
Afed^L  AC 
Prawdziwe 

Oblicze Elegancji 

M&M  3.o. 

ZAWIADOMIENI E 

Stosownie do art.  18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca  1994 
r. o zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 89 poz. 415), 
mając na  względzie  uchybienia  formalne  związane z niedo
pełnieniem  terminowego  zawiadomienia  o wyłożeniu  n/w 
projektu w dniach  10.11.1999 r.  30.11.1999 r., zawiadamia się, 
że  projekt  „Miejscowego  planu  zagospodarowania  przes
trzennego  jednostki  strukturalnej  oznaczonej  w obowią
zującym  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Ustronia symbolem  D 6 RPO oraz fragmentu jednostki 
strukturalnej  oznaczonej  symbolem  D  165  R, obejmującego 
obszar parcel gruntowych  nr  1543/7,  1650/6,  1553/1,  1547/1, 
1649/7,1650/2,1649/17,1650/3,1650/5,1552orazczęścipgr.nr 
1651/6,  1543/6,  1562/23  będzie  wyłożony  ponownie  do 
publicznego wglądu w dniach od 31.01.2000 r. do 21.02.2000 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń pok. 31 wgodz.  10.0014.00. 

Zgodnie z art. 23  ustawy,  każdy  kto  kwestionuje  ustalenia 
przyjęte w projekcie planu  może wnieść  protest. 

Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy, którego  interes prawny  lub 
uprawnienia  zostały  naruszone  przez  ustalenia  przyjęte w 
projekcie planu  może wnieść  zarzut. 

Zainteresowani  mogą  zgłaszać protesty  i zarzuty na  piśmie 
do Zarządu  Miasta,  z podaniem  oznaczenia  nieruchomości  w 
terminie nie dłuższym  niż  14 dni po upływie okresu  wyłożenia. 

Stefania Bojdapamięci  Mariana 
Żyły.  1999 r. 



Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
43 450  Ustroń  ul. Rynek  1 

zaprasza  do złożenia  ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
Dostawę samochodu  dla  Straży  Miejskiej. 

Formularze  zawierające  informacje o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Spraw  Obywatelskich 
Urzędu  M iejskiego (pokój nr 26) w godzinach  od 8.00 do  15.00 
lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w  siedzibie 
zamawiającego (pokój nr 26) w terminie do 4.02.2000 r. do  godz. 

Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg  dostawa  samochodu. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentami jest: 
Naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich 
Pan  Czesław Gluza  (teł.  8542298). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok. nr 24), w dniu  4.02.2000  r. o godz.  14.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć udział oferenci,  którzy: 
 nie zostali  wykluczeni  na podstawie art.  19 i art. 22  ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
43 450 Ustroń  ul.  Rynek  1 

zaprasza  do złożenia ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
Bieżące utrzymanie  dróg  i ulic miejskich  i  powiatowych 

na  terenie  Ustronia. 
Formularze  zawierające  informacje o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki 
Gruntami Urzędu  Miejskiego (pokój nr 33) w godzinach  od  8.00 
do  15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w  siedzibie 
zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do  11.02.2000  r.  do 
godz.  10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg   bieżące utrzymanie  dróg. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentami jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
mgr  inż. Andrzej  Siemiński  (tel.  8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok. nr 24), w dniu  11.02.2000  r. o godz.  14.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć udział oferenci,  którzy: 
 nie zostali  wykluczeni  na podstawie art.  19 i art. 22  ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 

ZEBRANIA STRAŻACKIE 
Zarząd  Miejski Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych  RP w 

Ustroniu  informuje, że walne zebrania sprawozdawcze za  1999 rok 
w  jednostkach  ochotniczych  straży  pożarnych  z  terenu  miasta 
Ustronia  odbędą  się  w  następujących  terminach: 
Jednostka  OSP  Ustroń   Polana  30.01.2000  r. godz.  16.00 
Dom  Strażaka w Ustroniu    Polanie 

Jednostka  OSP Ustroń  Kuźnia  05.02.2000  r. godz.  14.00 
Ośrodek  Wypoczynkowy  Zakładów  Kuźniczych  w  Ustroniu 

Jednostka  OSP Ustroń   Centrum  12.02.2000  r. godz.  17.00 
Dom Strażaka w Ustroniu   Centrum 

Jednostka OSP Ustroń Nierodzim  19.02.2000  r. godz.  17.00 
Dom  Strażaka w Ustroniu   Nierodzim i u 

Jednostka  OSP Ustroń  Lipowiec  26.02.2000  r. godz.  16.00 
Dom  Strażaka w Ustroniu    Lipowcu 

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli Zarządu Powiatowego  ZOSP 
RP w Cieszynie do wzięcia  udziału  w  zebraniach. 

sekretarz ZM  ZOSP w  Ustroniu  Czesław  Gluza 

Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  „Wesele góralskie" to jedno  z 
cenniejszych  płócien  naszego  regionu. Namalowany  w  latach  70. 
do  restauracji  na Kubalonce,  po pożarze  leżał w magazynie,  by w 
połowie  lat 90. zawisnąć w ustrońskiej restauracji „Wrzos". Zajmuje 
tam prawie całą ścianę. Niestety płótno nie jest w najlepszym stanie 
 gołym okiem  widać  łuszczącą się farbę. Obraz wymaga  szybkiej 
renowacji  lecz trudno przypuszczać,  by nastąpiło to w najbliższym 
czasie.  Po  prostu  takie  odnowienie  obrazu  to  bardzo  kosztowna 
rzecz, której właściciel  PSS „Społem" Ustroń, raczej  samodzielnie 
nie  podoła.  Fot.  W.  Suchta 

Wydział  Mieszkaniowy  Urzędu  Mie jsk iego  w  Ustroniu 
informuje, że rozprowadza  wniosek   ankietę wśród  mieszkańców 
zainteresowanych  otrzymaniem  mieszkania  czynszowego  wybu
dowanego  przez Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego. 

Ankieta  ta  pozwoli  na  ocenę  realnych  potrzeb  osób,  chcących 
zrealizować swe potrzeby  mieszkaniowe  w  Ustroniu. 

Ankietę proszę odbierać w Urzędzie Miasta w Ustroniu  II piętro, 
pokój  29  we  wszystkie  dni  tygodnia  z  wyjątkiem czwartków,  od 
godz.  8.0015.00. 

Wydział  Mieszkaniowy  oczekuje zwrotu  wypełnionych  ankiet 
do  dnia25.02.2000r. 

Rzetelne wypełnienie ankiety ułatwi ocenić bilans oczekujących 
oraz podjęcie decyzji o powołaniu  TBS w naszym  mieście. 

naczelnik Wydziału  Mieszkaniowego  UM  Ewa  Sowa 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ustroniu 
przypomina  mieszkańcom 

o terminach opłat za wywóz nieczystości  stałych: 
termin  1  wpłaty  do  15 lutego br. 

2 wpłaty  do  15 maja br. 
3 wpłaty  do  15 sierpnia br. 
4 wpłaty  do  15 1 istopada br. 

Prosimy o terminowe uiszczanie  należności. 

KI  H f  ^ KU  l/t e 

i  . 
B M f e ^ a i i M Ł » .     n . 3 

Karczma  Góralska  zimą.  Fot.  W.  Suchta 
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź  gip
sowa.  Tel.  8545402. 

Biuro  Rachunkowe   usługi  księgowe, 
rozliczenia  podatkowe  i  ZUS. 
Tel.  8544720. 

Tynkowanie,  kafe lkowanie. 
Tel.  8527099. 

Pro fes jona lne  przes t ra jan ie  rad io
odbiorników  UKF,  serwis  RTVSAT, 
CBradia,  telefony  bezprzewodowe, 
faxy,  rozkodowywanie  radioodbio
rników  samochodowych,  przerabia
nie  gier  SONY  PLAY  STATION. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  26.  tel.  855
1136  w  godzinach  wieczornych. 

Czyszczenie  dywanów,  tapicerki. 
Tel.  8543839,  0604109883. 

Pilnie  kupię  dom  w  Centrum  Ustro
nia.  Tel.  8544876  po  20. 

Tanio  sprzedam  rajdowego  trabanta. 
Tel.  8544872. 

Do  wynajęcia  lokal  handlowy  5 0 m\ 
Ustroń,  ul.  Skoczowska  47h. 
Tel.  8543697. 

Kafelkowanie,  tapetowanie,  gładzic 
g ipsowe,  kap i ta lne  remonty.  Tel. 
0601584942,  dom.  8545676. 

Odżywianie  komórkowe    detoksy
kacja  i  regeneracja  organizmu.  Bez
pieczne  odchudzanie. 
Tel.  8542817. 

Masaż  leczniczy,  wyszczup la jący, 
kosmetyki  „ M I N E R A Ł "  z  Morza 
Martwego.  Ustroń,  ul.  Kościelna  5. 
Tel.  8542693,  8551136. 

Język  f rancuski    korepetycje. 
Tel.  8547026. 

Sklep  65  nr  do  wynajęcia w  Centrum 
Ustronia.  Tel.  8543424. 

Sprzedam  króliczki  miniaturki  mło
de.  Tel.  8545488. 

Poszukuję  opiekunki  do  dziecka. 
Tel.  0604 481 486. 

ul . T raugu t t a  4,  U s t r oń 
zap raszamy  codz ienn ie 

o d . l i . o o  d o  2 1 . 00 
soboty,  n iedz ie le  i  ś w i ę ta 

WYNAJMĘ 

DENT  NZ0ZCentru m 

LABO R 
L E C Z E N I E  P A C J E N T Ó W 

K A S  C H O R Y C H 

os.  Manhatan  (pawilon  handl.) 

I V ! c t i l l    P ł o t 
wykonuje 

B R A M Y  PRZESUWANE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi
n ikańska  24a,  tel.  8545106 

tel.  kom.  0601516854 

Do 22 stycznia apteka  „Pod  N a j a d ą"  przy ul. 3  Maja. 
Od 22 do 29 stycznia apteka  „N a  Zawodz iu"  przy ul. Sanatoryjnej. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

W Y S T A W Y 
Muzeum  Hutn i c tw a  i  Kuźn ic tw a 
ul .  Hutn icz a  3,  tel.  854 29 96. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  Kużnictwo  Ustronia, 

Ustrońska  (ialeria  Sztuki  Współczesnej  B& K  Heczko  wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

Wystawa  malarstwa  Floriana  Kohuta  „Strachy  polne". 
Przyroda  wokół  nas    okazy  zwierząt,  owadów,  kamieni. 

—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 

Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14,  w  soboty  9    13, 
niedziele  10    13. 

O d d z i ał  Muzeum  „Zb io r y  Mar i i  Ska l i ck ie j " 
ul .  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Druki  bibliofilskie  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9    17,  środy,  czwartki  9    14.  w  piątki  i  soboty  913. 
Muzeum  Reg iona lne  „S ta r a  Z a g r o d a" 
ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108.  Czynne:  od  wtorku  do  piątku  916,  soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Gale r i a  Sztuki  W s p ó ł c z e s n ej   „N a  G o j a c h"   B& K  Heczkow ie 
ul.  Blaszczyka  19.  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
G a l e r i a  Sz tuki  W s p ó ł c z e s n ej   „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promoc j i  i  Wys taw  Ar t ys t ycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i  sceny  z  literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż    Impresje. 
Miejsk i  Dom  Kul tur y  „ P r a ż k ó w k a " 
ul .  Daszyńsk iego,  tel.  8 5 4  2 9  0 6. 

I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E 
21.1  17.30  Koncert  uczn iów  Ogn iska  Muzycznego  w 

Ustroniu.  Muzeum  Hutnuictwa  i  Kuźnictwa. 
25.1  17.00  Klub  Propozycj i.  Promocja  książki  „Ży jm y 

zdrowiej"  Jadwigi  Oszcldowej.  Oddział  Mu
zeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej". 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax  8541640 
20.1  17.00 

18.45 
2123 .1  16.00 
2427 .1  17.45 

20.00 
2830 .1  16.00 

17.30 
19.00 

Kin o  Premier  Filmowych 
20.1  20 .30 
27.1  22 .00 

Klu b  Filmowy  „REJS" 

Wielka  Heca  Bowfingera 
Hiszpańska  mucha 
Astérix  i  Obclix  kontra  Cezar 
Uciekająca  panna  młoda 
Piekielna  głębia 
Tarzan 
Super  tata 
Oczy  szeroko  zamknięte 

Çarrie  2  Furia 
Świat  to  za  mało 

Ostatni  Cesarz 

Regionalne  Radio  C C M  94,9  i 107,1  FM 

UBEZPIECZENIA   WART A  VIT A  SA 

PREVENTER u|  Polańsk a 35; Tel. 8 5 4  3 0 0 0  WARTA  SA  /  DAEWOO SA 

[obo k szkoł y w Ustroni u Polanie ]  COMPENSA SA I PARTNER SA| 
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KOPNĄĆ NA PROGU 
Kilka dobrych rezultatów odnotował już  na swoim koncie miody 

skoczek narciarski z  Ustronia Polany Grzegorz Śliwka.  Pochodzi 
z usportowionej rodziny. Wszyscy młodzi Sliwkowie  to sportowcy. 
Najstarszy  Piotr  w  biegach  narciarskich  stylem  klasycznym  na 
Mistrzostwach Śląska  zajął  trzecie  miejsce,  najmłodsza  Daria w 
Biegu Sylwestrowym na Kubalonce zajęła też trzecie miejsce, ale w 
stylu dowolnym. Największe sukcesy  odnosi Grzegorz. Ma 17 lat i 
178 cm wzrostu, jest  uczniem 11/ klasy średniej szkoły mistrzostwa 
sportowego  w  Zakopanem.  Jest  zawodnikiem  KS  „  Wisła"  i 
członkiem  kadry Polski juniorów,  którą  trenuje Piotr Pawlusiak. 

Pierwszym  znaczącym  konkursem  w  tym  sezonie  był dla  Grze
gorza  od  razu  Puchar  Świata  rozgrywany  na  Dużej  Krokwi w 
Zakopanem.  Jak  sam  twierdzi  wystartował  tam  bez  powodzenia, 
jednak  zajął 57 miejsce w eliminacjach, co było jednym  z  lepszych 
wyników  naszych  skoczków. 

Nie załapałem  się do  pięćdziesiątki, chociaż  była  szansa — 
mówi  Grzegorz.  —  Niestety  t renowal iśmy  tylko  na  Średn iej 
Krokwi ,  natomiast  na  Dużej oddal iśmy  dok ładnie  tyle  skoków 
treningowych  co światowa  czołówka. Oni  skakali j uż  wcześniej 
na  kilku  innych obiektach, w ięc prościej  im było się  przystosować 
niż  nam  po  t ren ingu  na  ty lko  j ednej  skoczni.  „ O b s k a k a n i e" 
bardzo dużo daje. 

Dużo  dała  obserwacja  najlepszych  startujących  w  Pucharze 
Świata,  chociażby  po  to, by stwierdzić jak  wiele  naszych  młodych 
skoczków  od  nich  dzieli. Zresztą  nie tylko  młodych. 

Do naj lepszych  to jeszcze  przepaść  — twierdzi  Grzegorz. 
Niestety  polscy  skoczkowie,  poza  jedynym  sezonem  Adama 

Małysza  z Wisły, niczego specjalnego  na arenie  międzynarodowej 
nie  dokonują.  Tymczasem  Finowie,  Austriacy,  Niemcy  w  wieku 
Grzegorza  depczą  po piętach  tym  najlepszym. 

Zos ta jemy  w tyle,  bo  b r ak  s tar tów.  W innych  k r a j a ch 
jun io rzy  pozna ją  różne  skocznie,  my  t r enu jemy  cały  czas  na 
jednej. Tylko  raz przed  sezonem  byliśmy  na  igielicie w  Czechach. 
Na  każdej skoczni s tar tu je się inaczej, da je to też  doświadczenie. 
Oni  skaczą  od  l istopada,  my od  grudn ia  — żali się  Grzegorz. 

Mimo wszystko w następnym  konkursie na Dużej Krokwi  wypadł 
bardzo  dobrze.  Były  to  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Tatrzań
skiego Związku Narciarskiego.  Obok  polskiej czołówki  zjawili  się 
zawodnicy  Czech, Słowacji, Ukrainy. Zgodnie z  przewidywaniami 
w stawce 65 zawodników  wygrał  ze sporą  przewagą  A. Małysz.  G. 
Śliwka skacząc  110 i 115,5 m zajął IV miejsce tuż za Robertem  Mateją 
i Wojciechem  Skupieniem.  W  tych  samych  zawodach,  jednak  już 
bez kadrowiczów G. Śliwka wygrywa na Średniej Krokwi skacząc na 
odległość  85,5  i 88 m wyprzedzając następnego skoczka o  10 pkt. 

Ostatnio w Szczyrku  odbyły  się Mistrzostwa  Śląska  w  Skokach 
Narciarskich na Skalitem w Szczyrku. Była toteż eliminacja juniorów 
przed  Mistrzostwami  Świata  w Strbskim  Piesie. Grzegorzowi  nie 
skakało  się  naj lepiej  na  oblodzonej  skoczni.  Wśród  juniorów 
dwukrotnie  był  drugi  za  innym  skoczkiem  z KS  „Wisła"  Tonini 
Taj nerem. Tak więc na razie dominują skoczkowie z Beskidów,  co 
nie znaczy, że gdy  zostaną  seniorami,  reprezentować  Polskę  będą 
zakopiańczycy.  Tak  to  od  lat  dziwnie  się  w  sportach  zimowych 
dzieje. Na  razie w końcu  stycznia  Grzegorzjedzie  na  Mistrzostwa 
Świata  i marzy o miejscu  w  pierwszej  dziesiątce.  Nie  będzie  to 
łatwe.  Po  powrocie  odbędą  się  Mistrzostwa  Polski,  gdzie  trzeba 
się  jak  naj lep iej  zaprezentować.  Szczególn ie  porównanie  z 
rówieśnikami z innych  państw jest  ważne.  Okaże  się  czy  metody 

Grzegorz  Śliwka.  I ot. W.  Suchta 

treningu  sa słuszne.  Prawdę  mówiąc  w naszym  kraju ąa to  metody 
dość  proste. 

Jesienią  t renowal iśmy  dość  intensywnie    mówi  Grzegorz. 
Sześć  t ren ingów  tygodniowo,  w tym  cztery  siłowe.  Były 

imi tacje, czyli  takie  skoki  na  sucho  bez  nar t. 
Wcześniej  w  lecie  trenował  sam.  Trener powiedział,  żeby  robili 

to samo co w szkole, więc  powtarzał  te ćwiczenia.  Skoczkowie  nie 
powinni  forsownie  biegać, ale urządzał  sobie szybkie  marsze na  z 
Polany  na Czantorię.  Było  to chyba  bardzo  szybkie  marsze  skoro 
na szczyt  wchodził  w pół  godziny.  W szkole w Zakopanem  tez  nie 
ma  jakiegoś  indywidualnego  treningu.  Mimo  że w tym  wieku 
chłopcy  nie  rozwijają  się  identycznie,  aplikuje  im  się  takie  same 
ćwiczenia. Coś takiego jak  lekcja WF w normalnej szkole,  wszyscy 
robią  to  samo.  „Jak  najniżej  najeżdżaj  i kopnij  na  progu"    to 
najczęstsza  wskazówka  podczas  treningów  na  skoczni. 

Współczesny  sport  wyczynowy  to specjal istyczny  trening i 
medycyna  sportowa.  O  specjalistycznym  treningu  było  powyżej, 
co  zaś  się  tyczy  medycyny  to  jest  podobnie.  Chłopcy  przeszli 
kompleksowe  badania  w  październiku  w  Warszawie  i na  tym  się 
skończyło.  Podczas  startów  już  się  ich  nie  bada.  Albo  dotrzyma 
do  wiosny,  albo  nie.  Szkoła  Mistrzostwa  Sportowego  nie  ma 
pieniędzy  na specjalistyczną  opiekę  medyczną. 

Największym  mankamentem  Grzegorza  jest,  jak  sam  mówi, 
wyjście z progu. Często spóźnia odbicie. Z  lotem  i lądowaniem  nie 
ma kłopotów. Jak  każdy skoczek  odczuwa strach,  ale nie boi się,  że 
przeskoczy  skocznię. 

O  tym  czy skok wyszedł wie się już nad  bulą  — mów i. — J ak 
jest dobrze,  to mam  uczucie jakby  coś mnie od  buli odciągało.  W 
locie  wszystko  robi  się  au tomatyczn ie.  Nie  ma  czasu  na  zas
tanawian ie  się. Lubię duże  skocznie. 

Grzegorz jest  wysoki,  szczupły,  ma  więc  bardzo  dobre  warunki 
fizyczne. Chciałby  coś w skokach  osiągnąć. Na  razie  wystartować 
jeszcze  raz w Pucharze  Świata  i zakwalifikować się do  trzydziestki. 
W  tym  roku jest  to chyba  niemożliwe.  Nie ma  kłopotów w nauce  i 
po skończeniu  szkoły  myśli  o studiach  na Akademii  Wychowania 
Fizycznego.  Specjalizacja  oczywiście skoki.  Wojsław  Suchta 
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SPRAWDŹ  JAK A  JUTRO 
BĘDZIE POGODA  U! 

DOMOWE  STACJE METEO 
już  o d  350 zł 

OPTYK WINTER  na Zawodziu , 
ul . Sanatoryjn a 7 tel .  8544766 

11  Gazeta  Ustrońska 
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43450 Ustroń 3 Maja 56 

Losowanie świątecznych nagród krzyżówkowych.  Fot. W. Suchta 

Mieszkający  nieopodal  Skalicy  sześcioletni  Mar iusz  Szarzeć 
był pierwszym  dzieckiem, które spotkaliśmy na ustrońskim  Rynku, 
gdy  szukaliśmy  „sierotki"  do  losowania.  W  piątek,  14  stycznia 
Mariusz  wybrał  cztery  kartki  spośród  kilkuset  prawidłowych 
rozwiązań  nadesłanych  do naszej  redakcji.  Miał  zamkniętę  oczy. 
rzetelnie mieszał w stosie kartek, a za pomoc podziękowaliśmy  mu 
wręczając kakao  „Biał y  Miś"  firmy  Mokate.  Za  prawidłowe7oz
wiązanie  świąteczno   noworocznej  krzyżówki  nagrody  po  50  zł 
wylosowali:  MONIK A  BURCON,  ul. Lipowa 68,  STANISŁAW 
HERZYK,  os.  Manhatan  10/58,  ALENA  KOLARCZYK ,  ul. 
Nadrzeczna 33, MICHA Ł SZARZEĆ, ul. Orłowa 24. 

POZIOMO:  1) ryba z kolcem, 4) straszy o północy,  6) 
odgłos węża,  8) mądry ptak, 9)  1.01.2000,  10) zarośla, 
11)  wykaz,  spis,  12)  na  generalskich  spodniach,  13) 
rzadkie  imię kobiece,  14) biblijny syn Judy,  15) zakonni 
bracia,  16)  mocny  argument,  17)  dawny  mieszkaniec 
Meksyku,  18) duża papuga,  19) pierwiastek, 20) filmo
we zdjęcie. 
P IONOWO:  1) na kobiecej głowie,  2) widzi  świat  na 
różowo,  3)  pokazowy  występ,  4) choroba  kolorów,  5) 
dużo  niewolnic,  6)  jabłkowe  ciasto,  7)  siedmioletni 
okres życia,  11) barwny  ptak z dżungli,  13) nowela  B. 
Prusa,  14) szlam,  błoto. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z 
pól  oznaczonych  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija 2  lutego. 

Rozwiązanie Krzyżówki  z nr  51/52 

G A Z E T A  U S T R O Ń S KA  WIT A 
W  N O W Y M  M I L E N I U M 

GAZETA 
USTROŃSKA 

Witejcie  ! 
Ludeczkowie  jako sie też mocie w tym Nowym  Roku? 

Isto przeca  dobrze, choć przed  Sylwestrym  zamiyszanio 
kapkę  było,  a ponikierzi  fórt  prawióm,  że  sóm już  w 
nowym wieku. Życzym.Wóm  wszyckigo dobrego, a nade 
wszycko  zdrowio.  Bo  mie  od piyrszego  tako  ryma  i 
krzipoty  chycily,  że już  póldrugo  tydnia  w  chałpie 
siedzym  i ani za próg  nie wyńdym.  Łoto je już  mi kapkę 
lepi, tóż wczora zanióslach już jakisi pumyje  babuciowi, 
bo  przeca  trzeja  sie  poruszać.  Nale  jak  żech  szła 
naspadek  ukielzlach,  dyć  ślisko jako  diobli,  a  chłop 
nie posul  chodniczka popiolym.  No i legiach jak  placek 
kole  chałupy,  a pusty  amper  pokulol  sie  aż  ku  bucie 
lod  naszego  kundla,  co  dziecka  prawióm  na  niego 
Tygrys,  choć  przeca  lod  ziymi  go  nie  widać.  Nale 
pozbiyralach  sie  roz,  dwa  i  nie polómałach  starych 
kości,  toż chwała  Bogu jakosi  się  dzierżym. 

Łotojak  leżalach  w  tej  chorobie,  tóż  logłóndalach 
ponikiedy  tyn  telewizor,  nale  co  kaj puścisz,  to  same 
nieszczyńścia.  Jak  ni wojna  w Czeczyni,  to zaś  jakisi 
powodzie,  abo śniega  nasuje,  że świata  nie widać.  W 
Czechach  ep idy mi a grypy  na całego,  tóż isto to do nas 
też sie przismyczy.  A jak  już  móm  doś  tych  w szyc kich 
złych  nowin  i puszczym  se jaki  film,  to  zarozki  sie 
strzylajóm  i pełno  trupów, a krwi. Jako to kiery  poradzi 
loglóndać  ? Doista nie wiym. Jo  isto móm już  za  słabe 
nerwy na stare roki. Powiym  Wóm, że jo  nejraczyj  móm 
rada fórt  mieć jakómsik  robotę,  coby  aspóń  ło  tym 
świecie  nie chciało sie  rozmyślać. 

Tóż dzierżcie  sie jako  tako w te zime,  a nie dejcie  sie 
chycić żodnej  epidymi. 

Waszo Jewka 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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