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W  poniedziałek,  8 stycznia  o godzinie  15.30  pod Dom  Zdro
jowy  na Placu  HofTa w  Wiśle  podjechał  volkswagen  z  austriac
kimi  rejestracjami,  a chwilę  potem  wysiadł  z niego  Adam  Ma
łysz  i jego  trener  Apo lon iusz  T a j n e r.  Naj lepszego  polskiego 
skoczka  prawie  nie można  było  dostrzec  zza pleców  dziennika
rzy,  którzy z aparatami  fotograf icznymi  rzucili  się w stronę  zwy
cięzcy  Turnieju  Czterech  Skoczni. 

A.  Małysz  to obecnie  gwiazda  polskiego  sportu.  Warto  więc 
przypomnieć  związki  skoczka  i jego  trenera  z  Ustroniem.  Obaj 
kończyli  Zespół  Szkół  Technicznych  w naszym  mieście   A.  Taj
ner  w  1975  r., natomiast  A .  Małysz  w  1995  r.  Ponadto  trener 
jakiś  czas  był mieszkańcem  Ustronia.  Dodatkowo  okazuje się, 
że  pierwszy  trener  Jan  Szturc  ZST  w Ustroniu  ukończył  w  1976 
r., a jakby  tego  było  mało,  ojciec  A. Małysza  też jest  absolwen
tem  tej szkoły.  Nic więc  dziwnego,  że po ostatnich  sukcesach 
dyrekcja  ZST  wystosowała  do skoczka  i jego  trenera  telegram 
gratulacyjny.  Wróćmy  jednak  do  Wisły. 

Tak  niepozornie  jak  przy  powitaniu,  wyglądał  najsławniejszy 
wiślanin  za stołem  konferencyjnym, ustawionym  na podwyższe
niu w kinie  „Marzenie",  wśród  przedstawicieli  władz miasta,  po
wiatu,  województwa  i Polskiego  Związku  Narciarskiego.  Dodat
kowo jego  twarz  zasłaniały  mikrofony  i opuszczony  daszek  „ba
seballówki" z nazwą  sponsora.  Przywitał  go zespół  „Gronie"  pie
śnią  na melodię  „Szumi jawor" ze słowami  przygotowanymi  spe
cjalnie  na tę okazję.  Serdecznie  witan  też wiślańskich  ol impi j 
czyków:  J a na  Raszkę,  J a na  Legiersk iego,  J a na  Kawu loka 
i A. Tajnera. 

Historię  KS  Wisła  przedstawił  prezes  A n d r z ej  Wąsow icz. 
Obecnie  członkowie  KS Wisła:  A. Małysz,  mieszkaniec  Ustro
nia  Grzegorz  Śliwka  oraz jako  rezerwowy  Tomisław  Tajner, syn 
trenera  Apoloniusza,  są członkami  kadry  ol impijskiej.  Po  suk

Kwestowano  pod  kościołami.  Fot.  W.  Suchta 

GRAŁ A  ORKIESTRA 
Już na pierwsze  spotkanie  chętnych  do kwestowania  w  ramach 

IX  Finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  które  odbyło 
się  w Urzędzie  Miasta,  przyszło  kilkudziesięciu  młodych  ludzi. 
Wypełnili  odpowiednie  formularze, a do głównego  sztabu  WOŚP 
wysłał j e  kierujący akcją z ramienia  Urzędu  Miasta  M a r ek  Lan
dowski.  Po jak imś  czasie  otrzymano  zalaminowane  identyfikato
ry  i kartonowe  pudełka,  pełniące  role  puszek. 7 stycznia  otrzyma

no/.  na sir.  2) 

Koncer t  kolę d 
Towarzystwo  Kształcenia  Ar

tystycznego  zaprasza  na  Kon
cert  kolęd.  W programie:  kolę
dy, pastorałki  i utwory  świątecz
ne w wykonaniu  uczniów  Ogni
ska Muzycznego.  Koncert  odbę
dzie  się w MDK  „Prażakówka" 
w  Ustroniu,  ul.  Daszyńskiego 
28,  12 stycznia  (piątek) 2001 
roku  o godz.  17.30. 

(cci. na sir.  4) 

URZĄD 
MIAST A 
USTROŃ 

i n fo rmuje,  że  został wy
wieszony  na tabl icy  ogło
szeń  na okres  21 dni wy
kaz  n ieruchomości  prze
znaczonych  do  zbycia  w 
drodze  bezprzetargowej. 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄC E 

dla  DOROSŁYCH 
w  systemi e 

eksternistyczny m 
Zapis y 

już od 6 luteg o  2001 r.: 

  (ZS Technicznych) 
w  każdy  wtorek 
w  godz.  12.0014.00, 

(ZSO im. M.  Kopernika) 

 sekretariat; w każdy wtorek 

w godz.  15.00  17.00. 

Informacj e  telefoniczn e 
tel. 0604 493153,0604 273920, 
033/8145444i na afiszach . A. Tajner  i A.  Małysz.  Fot.  W.  Suchta 



Tańczono  w  Prażakówce.  Fot.  W.  Suchta 

GRAŁ A  ORKIESTRA 
(dok.  ze  sir.  I) 

ło  j e  42  wolontariuszy,  ale  wspomagających  ich  kolegów  było 
znacznie  więcej.  Rolę  siedziby  sztabu  miejskiego pełnił  Ratusz i 
tam  zziębnięci  kwestujący  mogli  rozgrzać  się  herbatą  i  posilić 
drożdżówkami  podarowanymi  przez  właścicielkę  „Delicji" . 

Na  Zawodziu  w  akcję  zbierania  pieniędzy  na  sprzęt  diagno
styczny dla najmłodszych  włączyła  się  Estrada  Ludowa  „Czanto
ria".  Podczas  koncertu  jej  członkowie  tak  rozgrzali  publikę,  że 
zebrali  ponad  600  zł. 

Podczas  kwesty  nad  bezpieczeństwem  młodych  ludzi  czuwali 
policjanci  i  strażnicy  miejscy,  którzy  potem  zaopiekowali  się 
majątkiem Orkiestry.  Wśród  osób,  które  wsparły  WOŚP  wymie
nić jeszcze  należy  właściciela  „Rybki" ,  który  ufundował  obiady 
dla  członków  zespołu  „Carrantuohill"  występującego w  „Praża
kówce",  właściciela  firmy „Mondial   Pol"  zabezpieczającej  im
prezę  w  Miejskim  Domu  Kultury  oraz  kierownictwo  Banku  Ślą
skiego,  który  bezpłatnie  zajął  się  pieniędzmi. 

Zebrano  12.274  zł.  (mn) 

Carrantuohill.  Fot.  W.  Suchta 

NOWOROCZNE  SPOTKANIE 
29 grudnia  w hotelu  „Orlik "  na Zawodziu  odbyło  się  Spotkanie 

Noworoczne,  na  które  Rada  Miasta  i  Zarząd  Miasta  zaprosili 
przedstawicieli  znaczących  środowisk,  biznesmenów,  działaczy 
społecznych,  polityków. 

 Zda jemy  sobie sprawę,  że  bez państwa  akceptacj i,  bez  po
mocy,  bez  wsparcia  nie  udało  by  się  nam  zrobić  wielu  rzeczy, 
przeprowadzić  wielu  imprez,  których  jesteście  sponsorami, 
nie  udało  by się przeprowadz ić  wielu  akcji  chary ta tywnych  
mówiła  otwierając spotkanie  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emi
li a  Czembor. 

O  działaniach  władz  miasta,  podejmowanych  inwestycjach 
mówił  burmistrz  Jan  Szwarc,  który  także  stwierdził: 

  Ustroń  należy  do  miast  bogatszych,  dobrze  rozwi ja jących 
się  i  jest  to  przede  wszystkim  państwa  zasługa,  wszystkich 
podmiotów  gospodarczych  na  terenie  miasta.  To  dzięki  wam 
budżet  jest  coraz  większy,  a  my  dzięki  temu  możemy  urucho
mić  wiele  działań.  Trzeba  budować  i t rzeba  rozwi jać  to  mia

Spotkanie  otworzyli  E. Czembor  i J. Szwarc.  Fot.  W.  Suchta 

sto.  Musimy  Ustroń  uatrakcyjn iać,  by  ludzie  chcieli  tu  przy
jeżdżać.  W  roku  2000  przeprowadzi l iśmy  71  imprez  kultural
nych,  ponad  20  imprez  rekreacyjnosportowych,  w  których 
wzięło  udział  około  25.000  ludzi.  To  p romuje  miasto,  nobilitu
je. Są  jednak  i tacy, którzy  twierdzą, że w  Ustroniu  niewiele  się 
dzieje.  Jednak  wszystkie  działania  w  mieście  są  możliwe,  tak 
jak  to  już  stwierdziła  pani  przewodnicząca,  dzięki  mieszkań
com,  dzięki  państwu,  którzy  chcecie  nas  wspomagać. 

Burmistrz  dziękował  również  E.  Czembor  za  taką  atmosferę 
współpracy  w  mieście,  która  pozwala  tworzyć  bez  konfliktów  i 
waśni.  Później sporo dyskutowano  o Ustroniu, o jego  potrzebach, 
planach  na przyszłość,  była  też okazja do życzeń  i rozmów  typo
wo  towarzyskich. 

Podobne  spotkania  jak  to  w  „Orliku "  odbywają  się  w  naszym 
mieście  od  kilku  lat  i  zawsze  w  okresie  świątecznonoworocz
nym.  Są  okazją  do  wymiany  doświadczeń,  dyskusji  z  władzami 
miasta  w  nieco  lżejszej atmosferze, jest  więc  możliwość  wyraża
nia  uznania,  podziękowań,  poznania  się  ludzi,  którzy  nie  zawsze 
w ciągu  roku  mają  na  to  czas.  (ws) 

TO I OWO 

O  L 
Piąty  rok  przy  DPS  nr  1  w 
Cieszynie  działa  Salon  Pro
mocyjnoWystawowy.  W  ma
łej galerii  regularnie  urządza
ne  są  wystawy  prac  ludzi  nie
pełnosprawnych  i  pensjona
riuszy  domów  pomocy  z  cie
szyńsk iego  powiatu.  Prace 
można  oglądać  i  kupić.  Naj

częściej  prezentowane  są  ob
razy,  rzeźby,  koronki  i  wyro
by  pamiątkarskie. 

Stulecie  obchodzi  Dom  Naro
dowy  w  C ieszyn ie.  Zos tał 
otwarty  19  stycznia  1901  r. 
dzięki  of iarności  mieszkań
ców  nadolziańskiego  grodu  i 
okolicy.  Z  okazji  jubi leuszu 
przygotowano  wystawę,  sesję 
popularnonaukową  oraz  uro
czystość  galową. 

Piąty rok  funkcjonuje miejska 
oczyszczalnia  ścieków  w  Stru

mieniu.  Budowa  zajęła  8  lat 
i  kosztowała  57  mld  starych 
złotówek. 

Całej  gminie  służy  amfiteatr 
„Pod  skocznią"  w  Istebnej, 
będąc  miejscem wielu  imprez. 
Organizowane  są  w  sezonie 
letnim  festyny,  zawody  spor
towe  oraz  gminne  dożynki. 

Gmina  Chyb ie  bogata  j est 
w torf. Jedno  z torfowisk o  na
zwie  „Rotuz"  ma  status  rezer
watu  przyrody.  Za jmu je  po
wierzchnię  ponad  19  ha.  Raz 

w  roku    jak  głosi  legenda  
z bagien  wyłania  się wieża  ra
tusza  zatopionego  miasta. 

Ołtarzyk  z  figurką  św.  Anto
niego jest  we wnętrzu  kaplicz
ki  w  Zarzeczu.  Ma  j uż  ona 
ponad  250  lat  i  onegdaj  sły
nęła  z  uzdrowień. 

W  Trójwsi  Beskidzkiej  naj
więcej  mieszkańców  nosi  na
zwisko  Legierski,  Juroszek, 
Kawulok,  Michałek  i  Sikora. 
W  sąsiedniej  Wiśle  dominują 
Cieślarowie  i Pilchowie.  (nik) 
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Na zaproszenie Parafialnego Chóru ,,AVE" przybędzie do  Ustro
nia  Chór  Mieszany,  działający  przy  Domu  Kultury  „Elektra" 
w partnerskim  mieście  Luhaćovice  w  Czechach. 

Chór  ten  wystąpi  z  koncertem  kolęd  i pieśni  bożonarodzenio
wych  w kościele św. Klemensa  w Ustroniu,  w niedzielę  14 stycz
nia 2001  roku  o godz.  16.00. 

Również Chór „AVE " wraz ze Stowarzyszeniem  „Musica  Sacra" 
ze Skoczowa zaprosiło z koncertami  kolęd Chór Prawosławny, dzia
łający przy Centrum  Kultury  Prawosławnej w  Białymstoku. 

Koncert  w  kościele  św.  Klemensa  w  Ustroniu  odbędzie  się 
w sobotę  20  stycznia  2001  roku  o godz.  16.00. 

Dziecięca  Estrada  Regionalna  „Równica"  zaprasza  do  współ
pracy akordeonistów,  kontrabasistów  i klarnecistów.  Chętni  pro
szeni  są  o  kontaktowanie  się  z  sekretariatem  Szkoły  Podstawo
wej nr  1, tel.  8543564. 

Powodzeniem  cieszy się, gdy  tylko jest  śnieg, nowy wyciąg  orczy
kowy  obok  dolnej stacji  Kolei  Linowej  na Czantorię.  Funkcjonuje 
od  tego  roku, a  przeznaczony jest  dla dzieci  i początkujących nar
ciarzy.  Fot. W. Suchta 

W połowie  grudnia  w parafii  Dobrego  Pasterza  w  Polanie  od
był się  Parafialny Turniej Tenisa  Stołowego.  W kategorii  dziew
cząt do  lat  15 pierwsze  miejsce zajęła  Dominika  Brenza,  drugie 
Dominika  Kozik, a trzecie Aleksandra  Pince.  W kategorii  chłop
ców do  lat  15 najlepszym  pingpongistąokazał  się  Mateusz  Ziół
kowski,  drugi  był  Michał  Malec,  a  trzeci  Grzegorz  Maciejow
ski. Kolejne miejsca zajęli: Łukasz  Baca,  Patryk  Lihoska.  Bar
tek  Pilch,  Michał  Sekuła.  Pierwsze  miejsce wśród  chłopców  od 
15 do  19  lat wywalczył  Rafał  Szturc,  za  nim  uplasował  się  Szy
mon  Majętny.  Zawody  rozegrano  w  sali  gimnastycznej  Szkoły 
Podstawowej  nr  3,  a  organizacją  zajęła  się  Jadwiga  Konowoł, 
nauczycielka  wychowania  fizycznego.  Najlepsi  odebrali  dyplo
my  honorowe. 

Serdeczne  podz iękowan ia  tym,  którzy  towarzyszy li 
w  ostatn iej  d rodze  naszego  Kochanego  Męża,  O jca 
i  Dziadka 

śp.  Alojzego  Waszka 
ks.  proboszczowi  kanonikowi  Anton iemu  Sapocie,  ks. 
kanonikowi  Leopoldowi  Zie lasce,  dyrekcji  oraz  gronu 
pedagogicznemu  i p racownikom  Zespołu  Szkół  Tech
nicznych  w  Ustroniu,  ko leżankom  i kolegom  nauczy
c ie lom,  p rzeds tawic ie lom  Zw iązku  Nauczyc ie ls twa 
Polskiego  i Zw iązku  Emerytów,  rodzin ie  oraz  wszyst
kim  uczestnikom  pogrzebu 

składa  pogrążona  w  smutku  żona  z  rodziną 

KRONIKA  POLICYJNA 

3.01.2001  r. 
O  godz.  7  na  ul.  3  Maja  kie
rujaący  fiatem  126  mieszka
niec  Ustronia  wymusił  pierw
szeństwo  przejazdu  i  dopro
wadził  do  kolizj i  drogowej  z 
fordem  escortem  kierowanym 
przez  mieszkańca  Kowal i. 
Winnego  ukarano  mandatem 
250  zł. 
4.01.2001  r. 
Zgłoszono  kradzież  kompletu 
opon  z piwnicy  bloku  nr VI  na 
os. Manhatan.  Włamania  doko
nano  w  dniach  15.12.2000  r.  
4.01.2001  r. Złodzieje do  piw
nicy  dostali  się  po  ukręceniu 
skobla. 
4.01.2001  r. 
O  godz.  20  na  skrzyżowaniu 
ulic  A.  Brody  i  Ks.  Kojzara 
mężczyzna  wyrwał  z  ręki  to
rebkę  mieszkance  Cisownicy. 

6.01.2001  r. 
O  godz.  16.10  na  ul.  Katowic
kiej  w  Hermanicach  kierujący 
seatem  toledo  mieszkaniec 
Rybnika stracił panowanie  nad 
pojazdem  i  wjechał  do  rowu. 
Ukarano  go  mandatem  150  zł. 
8.01.2000  r. 
O  godz.  12.20  na  ul.  Cieszyń
skiej  kierujący  fiatem  croma 
mieszkaniec  Cisownicy  naje
chał  na tył citroena  kierowane
go  przez  mieszkańca  Pieratki. 
Mandat  250  zł.  (ws) 

Agencja PZU 
u b e z p i e c z e n ia 

 OC (wpłaty), AC. NW, 
Zielona  Karta 

 budynki,  mieszkania,  firmy 
 polecamy  ubezpieczenia 

turystyczne 

Zadzwoń    przyjedziemy 

tel. 0608 615 014,  8543627 
Biuro: ul. Sikorskiego  18. Ustroń 

STRA Ż  MIEJSK A 
2,3.01.2001  r. 
Kontrola  odśnieżania  chodni
ków  i  ulic  na  terenie  miasta, 
przyjmowanie zgłoszeń  i próśb 
o  interwencje od  mieszkańców. 
Uwagi przekazywano na bieżą
co odpowiedzialnym  służbom, 
a  dotyczyły  one  szczególnie 
Hermanie  i Jaszowca.  Interwe
niowano  także w sprawie  zgar
niania biota pośniegowego z ul. 
Wczasowej  i Polańskiej. 
4.01.2001  r. 
Przeprowadzono  rekontrolę 
wydanych  poleceń  odnośnie 
podpisania  umów  na  wywóz 
śmieci  przez właścicieli  placó

wek  handlowych.  W  jednym 
przypadku  przedłużono  termin 
dopełnienia  formalności. 
5.01.2001  r. 
Wspólnie z pracownikiem  Wy
działu  Ochrony  Środowiska 
UM  przeprowadzono wizję  lo
kalną  w Ślepej  Dobce.  Sprawa 
dotyczyła  zasypania  potoku. 
7.01.2001  r. 
Zabezpieczenie  porządkowe 
miasta  w  czasie  IX  Finału 
Wielkiej Orkiestiy Świątecznej 
Pomocy.  Po  zakończen iu 
zbiórki  strażnicy  przewieźli 
pieniądze  na  Komisariat  Poli
cji  w  Ustroniu,  a  od  godz.  16 
zabezpieczali  koncert  w  „Pra
żakówce".  (mn) 

„ B A L  R O D Z I C I E L S K I " 


% 
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NOWO  OTWARTY  P U N K T
prowadzi ,  oferują c  niski e  ceny : 

SPR2EDAZ  OPON, 
WULKANIZACJĘ, 
MYJNIĘ. 

Czynn e  codzienni e 
o d  8.00  d o  18.00. 

 'i 
854 47 59 
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(cd.  ze  sir.  1) 

cesie  polskiego  skoczka  chętnych  do  sekcji  narciarskiej jest  co
raz więcej, jednak  ograniczenia  finansowe nie pozwalają na  przy
jęcie  wszystkich.  Bardzo  ważnym  zadaniem,  w  które  włączyli 
się  działacze  klubu jest  modernizacja  skoczni  w  Wiśle  Malince. 
Ambitne  plany  zakładają  do  końca  2002  roku  otwarcie  skoczni 
o  punkcie  konstrukcyjnym  120  m,  drugiego  obiektu  o  punkcie 
konstrukcyjnym  90  m,  całej  infrastruktury  o  standardach  świa
towych  i  terenu  rekreacyjno    sportowego  wokół  skoczni.  Bę
dzie  to  najlepszy  sposób  na  uhonorowanie  najsłynniejszego  za
wodnika  z  Wisły,  który  będzie  miał  możliwość  w 2004  roku  wy
startować  na  tym  obiekcie  w  zawodach  Pucharu  Świata. 

Później  pytania  zaczęli  zadawać  dziennikarze: 
Czy  jest  szansa  na  pod t rzyman ie  tej  dobrej  fo rmy  i j ak  dłu
go  możesz  tak  daleko  skakać? 
A.  Małysz:    Szansa  jest  na  pewno.  Moi  doktorzy  też  mnie  o 
tym  zapewniają,  także  trenerzy,  którzy  powtarzają,  że  taka  for
ma  nie odpływa  naraz.  Na  pewno  będę  chciał  walczyć, jeśli  Bóg 
pomoże,  to  na  pewno  z  dobrym  skutkiem. 
Na  ile  sprawy  sprzętowe    kombinezon,  nar ty    dopomogły 
w sukcesie,  a  na  ile nastawienie  i przygotowanie  przez  t rene
rów,  lekarzy? 
Obecnie  każdy  sprzęt  jest  bardzo  dobry.  1  narty  Fischery,  i  Ela
ny,  i Rossignole  są podobne.  Jeśli  chodzi  o kombinezony,  to  pra
wie wszyscy  skaczą  w strojach jednej  firmy  i też nie  ma  różnicy. 
Myślę,  że współpraca  z  lekarzami,  trenerami,  kolegami  z  zespo
łu  i wspaniała  atmosfera,  pomogły  najbardziej. 
Czy  mógłbyś  opowiedzieć  tej  licznie  zgromadzonej  widowni 
jakieś  ciekawostki  z  t u rn ie ju? 
Spakował  się  już,  wsiadł  do  samochodu  i wyjeżdżał  do  hotelu 
Martin  Schmitt.  W  tym  momencie  mijał  go  jeden  z  naszych  le
karzy  i trener  Fijas. Martin  kazał  kierowcy  zatrzymać  samochód. 
Ten  nie bardzo  chciał,  ale w  końcu  zatrzymał  się. Zawodnik  nie
miecki  otworzył  okno  pogratulował  i  powiedział,  że  cieszy  się 
razem  z  nimi. 
Mówiłeś  o  swoich  szkoleniowcach,  którzy  napracowali  się, 
żebyś siedząc  na  belce  nie  myślał  o  tym  by  zwyciężyć,  tylko  o 
tym,  żeby  dobrze  skoczyć.  J ak  to  się  technicznie  robi,  bo 
myślę,  że  dużo  osób,  chciałoby  taki  sposób  zastosować  w  ży
ciu.  J ak  z  tobą  pracował  psycholog? 
W  życiu  jest  inaczej,  dużo  trudniej.  Jak  to  się  robi?  Wychodzę 
po prostu  na  rozbieg,  głowę  mam  spuszczoną  i staram  się  skon
centrować  na  tym  jak  mam  oddać  skok,  dojechać  do  progu. 
Lot,  jak  się  dobrze  odbiję,  to  już  raczej  sam  idzie.  Naprawdę 
jest  to  bardzo  ciężkie,  bo  zawsze jakieś  głupie  myśli  chodzą  po 
głowie    pieniężne  nagrody,  to,  że  samochód  stoi  na  dole.  To 
trzeba  odsunąć  od  siebie  i  myśleć  tylko  o  skoku.  W  tym  po
mógł  mi  szczególnie  psycholog.  Z  panem  Janem  Blecharzem 
pracuję już  4  lata  i  to  są  efekty,  bo  nic  nie  dzieje  się  od  razu. 
Wiadomo,  że  z  doktorem  nie jestem  na  co  dzień,  ale  codzien
nie  wieczorem  słucham  kaset,  staram  się  koncentrować. 

A. Małysz z pierwszym  trenerem  J.  Szturcem.  Fot.  W.  Suchta 
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Co  jest  na  tych  kasetach? 
Na jednej stronie jest  muzyka  relaksacyjna, odprężająca. Na  dru
giej stronie  również jest  muzyka  i doktor  mówi  do mnie,  co  mam 
robić  w  tym  momencie. 
Bardzo  często  mówiłeś  o  tym,  że  f izjolog  i  psycholog  przy
czynili  się  do  twojego  sukcesu,  co  konkretn ie  zmieniło  się  w 
podejściu  do  skoków? 
Gdy  doktorzy  nie  byli  do  nas  dopuszczani,  jakoś  nam  nie  szło. 
Albo źle byliśmy  przygotowani  fizycznie, a j ak j uż  fizycznie było 
dobrze,  to  siadała  psychika,  wchodziliśmy  na  rozbieg  i  myślało 
się  o  banialukach,  a  skoki  nie  wychodziły. 
Co  konkretn ie  zmieni ło  się  w  podejściu  do  skoków? 
Współpraca  trenerów z fizjologiem, którzy wiele godzin  siedzieli 
i opracowywali  system,  dzięki  któremu  starty  wychodziłyby  jak 
najlepiej. 
Co  powiedziałbyś  tym,  którzy  kilk a  lat  temu  nie wierzyli  już, 
że  jesteś  w  stanie  skakać? 
Trudne  pytanie.  Było  bardzo  dużo  osób,  które  już  nie  wierzyły 
we  mnie,  mówili :  A,  mógłby  sobie  już  dać  spokój.  Udowodni
łem,  że jednak  nie  mieli  racji. 
Czy  nie  boisz  się  tego  całego  zamieszania  wokół  two jej  oso
by?  Czy  to  cię  nie  dekoncen t ru je? 
Boję się.  Doświadczyłem  tego  szczególnie  wczoraj. Chcę  z  tym 
walczyć  i myślę,  że jeśli  jestem  w  formie,  to  nie  powinno  mi  to 
specjalnie  zaszkodzić.  Doktorzy  radzili  mi,  bym  udzielał  mniej 
wywiadów,  żebym  złapał  oddech,  żeby  nie dopuszczać  za  często 
dziennikarzy,  bo  to  też  wpływa  na  psychikę  człowieka. 
Co  zrobisz  z  wysokimi  nagrodami  pieniężnymi? 
 To jest  tak jak  na  rozbiegu.  Na  razie  myślę  o skoku,  nie  pienią
dzach.  O  nich  będę  myślał  po  sezonie. 
J ak  wyg ląda ją  przygotowania  do  pobicia  rekordu  Piotra  Fi
jasa  194  ni?  Czy  to  p rawda,  że  Piotr  Fi jas  obiecał  ci, że  zgoli 
wąsy,  jeśli  ten  rekord  pobi jesz? 
Nie  słyszałem  tej obietnicy.  Już  go  widziałem  po  goleniu  i  ład
niej wygląda  z wąsem.  A jeśli  chodzi  o  rekord.  W  zeszłym  roku 
byłem  bardzo  napalony  na  to,  żeby  go  pobić.  Próbowałem,  my
ślę,  że  dobrze  skakałem,  ale  się  nie  udało.  Jednak  forma,  którą 
teraz  złapałem,  chyba  mi  w  tym  pomoże. 
Pytania  kierowano  również  do  trenera  A. Tąjnera: 
J ak  będą  wyglądały  przygotowania  Adama  do  najbl iższych 
zawodów? 
A. Ta jner:   To jest  teraz najpoważniejsze zadanie,  ponieważ  na 
razie  Adam  ma  problem  z  wyjściem  z  domu  na  trening.  Dzisiaj 
rano  byłem  u  Adama  o  ósmej  rano,  tak  jak  się  umówiliśmy  na 
trening,  ale on jeszcze  spał.  Okazało  się  to zupełnie  zrozumiałe, 
bo  wczoraj  do  11  wieczorem  udzielał  wywiadów.  U  siebie 
w  domu,  przyjął  dziennikarzy,  po  czym  długo  nie  mógł  zasnąć 
i  udało  mu  się  to  dopiero  nad  ranem.  Trening  oczywiście  nie 
mógł  się odbyć.  Jeśli  chodzi  o przygotowania  dalsze,  to nie  będę 
mówił,  co  i gdzie  będziemy  robić,  bo  znowu  mogłoby  nam  coś 
przeszkodzić.  Adam  jest  tak  solidnie  przygotowany,  że  o  jego 
formę  w  najbliższym  miesiącu,  nie  trzeba  się  obawiać. 
J ak  technicznie  wygląda  t ren ing  Adama  Małysza  i na  czym 
polegały  zmiany? 

Od  samego  początku  musieliśmy  przystąpić  z  Piotrem  Fijasem 
do  przebudowy  techniki  oddawania  skoku.  Adam  był  zagubiony 
po ostatnim  roku współpracy  z trenerem  Mikeską,  który  najpierw 
wyprowadził  go  na  bardzo  wysoki  poziom,  a  potem  powstały 
jakieś  konflikty  i  to  spowodowało,  że  Adam  się  pogubił  zupeł
nie. Musieliśmy  dostosować jego  technikę do współczesnych  wy
mogów.  Tak  jak  skocznie  są  teraz  budowane,  tak  trzeba  umieć 
na  nich  skakać.  Błąd  polegało  na  tym,  że  Adam  lubił  atakować 
próg  i za  gwałtownie  wychodził  do  przodu.  Trzeba  go  było  po
wstrzymać  od  tego  ataku,  żeby  mocniej  nogami  musiał  iść  od 
progu,  bardziej  pod  kątem  prostym.  To  było  niezwykle  trudne. 
Potem  przyszła  kolej  na pierwszą  fazę  lotu,  bo Adam  zbyt  gwał
townie  kładł  się  na  narty,  przez  co  tracił  parabolę  lotu  i  potem 
trudno mu już było  lecieć dalej.  Musieliśmy  zwalczyć  stare  przy
zwyczajenie, opierające się  na zasadzie   szybciej,  mocniej  i do
słownie  zwolnić  Adama  na  progu,  żeby  to odbicie  było  wolniej
sze, dłuższe, ale mocniejsze. Nad  tym  pracowaliśmy  półtora  roku. 

Podczas  konferencji prasowej w kinie „Marzenie" starosta  cie
szyński  Andrzej  Georg  wręczył  skoczkowi  honorowy  puchar. 
W  konferencji  prasowej  uczestniczyli  także  mieszkańcy  Wisły. 

Monika  Niemiec 



Dyskusja w Nierodzimiu.  Fot.  W.  Suchta 

BEZ SYGNALIZACJ I 
12  grudnia  2000  r.  odbyło  sie  zebranie  mieszkańców  osiedla 

Ustroń  Nierodzim.  Władze  miasta  reprezentował  zastępca  bur
mistrza  Ireneusz  Szarzeć  i radni  z  Nierodzimia:  Ryszard  l ian
szel  i Józef  Kurowski.  Zebranie prowadził  dotychczasowy  prze
wodniczący  Zarządu  Osiedla  J.  Kurowski.  Uczestniczyło  32 
mieszkańców  Nierodzimia. 

Sprawozdanie  ustępującego  Zarządu  osiedla  przedstawił  J. 
Kurowski,  zwracając uwagę  na  dokonania jak  i problemy,  z  któ
rymi  będzie  musiał  się  uporać  nowy  zarząd.  Podkreślił  też,  że  to 
z  inicjatywy  Zarządu  Osiedla  doszło  do  spotkania  mieszkańców 
z  przedstawicielami  Mokate  mające na  celu  wyjaśnienie  kwestii 
spornych. 

W  dyskusji  mówiono  o  oświetleniu  ul.  Wiejskiej,  którego  na
dal  nie  ma.  Sporo  czasu  poświecono  skrzyżowaniu  ul.  Katowic
kiej  z  ul.  Skoczowską.  Mieszkańcy  twierdzili,  że  konieczna  jest 
tam  sygnalizacja  świetlna.  Skrzyżowanie  to  obecnie  jest  bardzo 
niebezpieczne,  a dodatkowo  muszą  przez  nie  przechodzić  dzieci 
idące do  szkoły. 

  Czy  jest  re jestr  wypadków  w  tym  miejscu?  pytano. 
 Gdy  przedłużano obwodnicę  dopiero śmierć człowieka  spo

wodowała  ustawienie  świateł.  Il u  ludzi  ma  zginąć  na  tym 
skrzyżowaniu,  by  założono  świat ła.  Was  wybra l iśmy  i  wy 
musicie  nas  reprezentować  niezależnie  od  kompetencji   zwra
cano  się  do  zastępcy  burmistrza  I.  Szarca,  który  odpowiadał,  że 
miasto już  teraz stać na założenie  sygnalizacji  świetlnej, gdyż  nie 
jest  to  bardzo  wysoki  koszt. Niemniej  konieczne  są  tu  uzgodnie
nia  i zgoda  zarządcy  drogi. 

Drugim  tematem,  nad  którym  dłużej  dyskutowano,  była  czy
stość  i  przestrzeganie  przepisów  porządkowych.  Mieszkańcy 
twierdzili,  że często  karze  się  ich  za spalanie  liści, wycinanie  ga
łęzi.  Zwracano  uwagę,  że  tak  dużo  się  mówi  o  żywności  ekolo
gicznej, a  tymczasem  nie wolno  wywozić  gnojowicy  na  pole  tyl
ko należy  sypać  różne  proszki.  Jeden  z  mieszkańców  wyciął  ga
łęzie  ograniczające widoczność  na drodze  i za  chwilę  zjawiła  się 
straż  miejska.  Obecny  na  spotkaniu  strażnik  miejski  Bogusław 
Puczek  stwierdził, że najwięcej pretensji  mają osoby karane  man
datami  bądź pouczane. Tymczasem  straż miejska  interweniuje za
zwyczaj po zgłoszeniach  sąsiadów, że np. ktoś pali śmieci  w  ogro
dzie  i roznosi  się  śmierdzący  dym,  czy  też,  że  ktoś  wycina  gałę
zie. Tymczasem  o gałęziach  ograniczających  widoczność  można 
poinformować odpowiednie  służby  i one są  zobowiązane  sprawę 
załatwić.  Jeżeli  natomiast  każdy  będzie  mógł  wycinać  gałęzie 
według  uznania,  to  po  czasie  zacznie  też  według  uznania  wyci
nać  drzewa. 

Pytano także o dowóz  dzieci  do gimnazjum. Obiecany  był  gim
bus, tymczasem  nic z tego  nie wyszło.  I. Szarzeć  tłumaczył,  że  na 
zakup  i  utrzymanie  autobusów  miasta  na  razie  nie  stać.  Należy 
wiec  korzystać  z autobusów  wynajętych. 

Podczas  zebrania  w głosowaniu  tajnym  wybrano  Zarząd  Osie
dla w składzie: przewodnicząca   Halina  Ku jawa, zastępcy  prze
wodniczącej   Józef  Puzon  i Józef  Smolorz,  sekretarz    Józefa 
Chrapek,  skarbnik    Sylwester  Chrapek.  Najważniejsze  spra
wy  do  załatwienia  to:  bezpieczeństwo  na  drogach,  kanalizacja, 
oświetlenie  ulic, budowa  parkingu  przy ośrodku  zdrowia  i dowóz 
dzieci  do  szkoły.  Wojsław  Suchta 

LEPSZE TRAKTOWANIE 
15 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawczo  wyborcze  Osie

dla  Ustroń  Polana,  na  które  przyszło  19  osób,  a  otworzył  j e  do
tychczasowy  przewodniczący  Rady  Osiedla  Henryk  Gabzdyl. 
Obecna była  również przewodnicząca  Rady  Miasta  Emilia  Czem
bor,  burmistrz Jan  Szwarc,  radni  Jan  Gluza  i Tomasz  Szkarad
nik,  policjanci:  dzielnicowy  Robert  Pawelski  i Zenon  Hazuka, 
strażnicy  miejscy:  Zbigniew  Gluza  i Marek  Piotrowski.  Po  za
twierdzeniu  porządku obrad na przewodniczącego zebrania jedno
głośnie wybrano  Władysława  Majętnego, do Komisji  Uchwał  po
wołano Jolantę  Kocyan  i R. Pawelskiego, a w skład  Komisji  Skru
tacyjnej weszli  T. Szkaradnik,  J. Gluza  i Rafał  Pince. 

Na  początku  W.  Majętny  przeczytał  sprawozdanie  z  działal
ności  RO  w  latach  1996    2000,  przygotowane  przez  zastępcę 
przewodniczącego  J a na  Małysza,  w  którym  zwrócono  uwagę 
na  rolę  tych  struktur  w  życiu  miasta.  Przypomniano  także  po
stulaty  mieszkańców  Polany,  z  których  część  została  zrealizo
wana  w  czasie  działalności  ustępującego  Zarządu.  Wspomnia
no  o  sprawie  przychodni  zdrowia,  poczty,  apteki,  remontach  i 
budowie  dróg  dojazdowych,  chodników.  J.  Małysz  w  swoim 
sprawozdaniu  podkreślił,  że  zmieniło  się  na  lepsze  traktowanie 
dzielnic  peryferyjnych  miasta,  choć  w  ostatnim  czasie  Polana 
jest jakby  omijana.  W  dalszym  ciągu,  z powodu  trudności  tech
nicznych,  nie  załatwiona jest  kwestia  drogi  na Orłową.  Ostatnio 
pojawił  się  jednak  nowy  pomysł,  dzięki  któremu  można  by 
ominąć  najbardziej strome  odcinki  góry.  Droga  miałaby  biegnąć 
w  miejscu  istniejącej już  od  dawna  leśnej  dróżki,  a jej  zbudo
wanie  umożliwiłoby  ożywienie  gospodarcze  tych  terenów,  któ
re  są  nie  mniej  atrakcyjne  od  Równicy.  Ze  sprawozdania  wice
przewodniczącego  wynikało  również,  że  mieszkańcy  nie  do 
końca są zadowoleni  z odśnieżania  na  ich  terenie. Chodzi  zwłasz
cza  o  pomijanie  bocznych  dróg  oraz  o  pobocza,  zasypywane 
podczas  odgarniania  śniegu  z  jezdni. 

Najwięcej  pytań  do  przedstawicieli  władz  miasta  dotyczyło 
kanalizacji  i miejsc  parkingowych.  Pytano  również  o  kondycję 
Kolei  Linowej na Czantorię  i stopień  zaawansowania  prac  zwią
zanych  z  przeniesieniem  Przedszkola  Nr  3. 

Po  bardzo  gorącej dyskusji  przystąpiono do  wyboru  przewod
niczącego  Rady Osiedla. Zgłoszono  kandydaturę  Konrada  Dok
tora  i W.  Majętnego.  Na  tego  drugiego  głosowało  10 osób  i tym 
samym  stanął  on  na  czele  Zarządu.  W  czasie  wyboru  dwóch  wi
ceprzewodniczących  zgłoszono:  Romanę  Czapską,  K.  Doktora, 
Andrze ja  Kocyana,  R.  Pawelskiego.  Wiceprzewodniczącymi 
zostali:  A.  Kocyan,  który  uzyskał  15  głosów  i  K.  Doktor  przy 
poparciu  11 osób.  Przy  wyborze  sekretarza  głosowano  na J.  Ma
łysza  i R. Czapską,  która  uzyskała  11 głosów  i objęła  tę  funkcję. 
Skarbnikiem  został  R.  Pawelski,  otrzymując  15  głosów. 

Zaprotokołowano następujące wnioski z zebrania Osiedla  Ustroń 
Polana:  otwarcie  przychodni  okulistycznej  lub dyżur  lekarza  oku
listy  w  poradni  w  Jaszowcu,  budowa  drogi  na  Orłową,  budowa 
poboczy wzdłuż ul. Wiślańskiej, wycięcie konarów, zasłaniających 
światło  lamp  przy  ul.  Polańskiej,  budowa  oświetlenia  ul.  Polań
skiej  oraz  kładki  na  Obłaźcu,  przesunięcie  przystanku  autobuso
wego  obok  szkoły  ze  względu  na  bezpieczeństwo  dzieci,  budowa 
parkingu  w rejonie Jaszowca,  budowa  oświetlenia  między  stawem 
a siedzibą  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Ustroń  Polana.  (mn) 

Mieszkańcy  wybrali  Zarząd  Osiedla.  Fot.  W.  Suchta 
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MIĘDZY GENERACJAMI 
„Europa  ludzi  oraz  byt  i  solidarność  między  generacjami"  to 

temat seminarium  w  Domu  Europejskim  w Aurich  w  Niemczech, 
które  odbyło  się  na  początku  października  ubiegłego  roku.  Z  ra
mienia  Domu  Europejskiego w Ustroniu  uczestniczyła w nim  kil 
kuosobowa  delegacja. 

Rok  2000  był  rokiem  jubileuszowym  powstania  Domu  Euro
pejskiego  w  Ustroniu  (DEU),  który  jako  pierwsza  tego  typu  in
stytucja  w  Europie  Środkowo    Wschodniej  stała  się  członkiem 
Międzynarodowej  Federacji  Domów  Europejskich  (FIME).  Na 
przestrzeni  istnienia  DE  w  naszym  mieście  odbyło  się  wiele  se
minariów  w  kraju  i  za  granicą,  zaś  w  kwietniu  ubiegłego  roku 
DEU  reprezentował  w  Stuttgartcie,  na  konferencji  na  temat  bez
pieczeństwa  europejskiego,  profesor  Akademii  Obrony  Narodo
wej Julian  Kaczmarek.  W maju 2000  roku dwóch  przedstawicieli 
reprezentowało  DEU  na  Międzynarodowym  Seminarium  Euro
pejskiej  Policji  w  Wiedniu,  zaś  w  październiku  na  zaproszenie 
dyrektora  Domu  Europejskiego w Aurich  (Niemcy   Fryzja)  pana 
Heinza  Schnidersa,  w  liczbie  siedmiu  osób  z  DEU,  dane  nam 
było  wziąć  udział  w  międzynarodowym  seminarium,  które  doty
czyło  problemów  seniorów  w  Europie. 

Ze  strony  niemieckiej  w  seminarium  brało  udział  6  osób.  Za
proszeni  byli  też  Holendrzy  i  Francuzi.  Obrady  prowadził 
H. Schniders,  a tematem  przewodnim  były pytania:  Jak  ujednoli
cić  rozwiązania  problemów  grup  wiekowych  ludności  w  wieku 
przedemerytalnym  i emerytalnym?  Jak zapewnić  byt o  godziwym 
standardzie  i solidarność  między  poszczególnymi  generacjami? 
Szerzej dyskutowano  o sprawach  emerytur już  wypracowanych  i 
opiece  medycznej  w  kontekście,  aby jak  najdłużej zachować  ak
tywność  zawodową. 

Chodzi  o  to,  żeby jak  najdłużej służyć  doświadczeniem  i wia
domościami  młodszym  pokoleniom  w  zakładach  pracy,  zacho
wać jak  najdłużej zdrowie,  i nie  obciążać zbytnio  społeczeństwa 
problemami  starości.  Bardzo  istotne  jest,  aby  mieć  zapewniony 
wystarczający  byt  materialny.  Zmartwieniem  strony  niemieckiej 
jest starzenie  się społeczeństwa,  co może  powodować  zakłócenia 
w systemie wypłat  emerytur,  zwłaszcza,  że kurczyć się też  będzie 
obecność  taniej  siły  roboczej,  rekrutującej się  dotąd  w  znacznej 
mierze  z  obcokrajowców.  Problem  starzenia  się  społeczeństwa 
dotyczy  także  nas.  Sytuacja  nasza  i niemiecka  są jednak  niepo
równywalne. 

W  czasie  gdy  gościliśmy  w  Aurich,  przyjechała  też  młodzież 
z Wrocławia,  by spotkać  się z grupą  młodzieży  niemieckiej  i omó
wić swoje sprawy, związane między  innymi  z predyspozycjami  do 
wybrania  przyszłego  zawodu.  Na  prośbę  delegatów  tej  młodzieży 
mieliśmy  możliwość  dzielenia  się  doświadczeniami  w  tej  kwestii. 

Chcę  także skupić się na opisie organizacji  samego  Domu  Euro
pejskiego w Aurich  oraz wrażeniami  z pobytu  w Niemczech.  Otóż 
odwiedzony  przez  nas  DE  funkcjonuje na  zasadach  uniwersytetu 
ludowego.  Mieszczą  się  tam  sale  seminaryjne,  kluby  wyposażone 
w  komputery,  działa  też  internet.  W  kompleks  zabudowań  Domu 
wchodzi  także  hotel  na  około  60  miejsc  i część  gastronomiczna. 
Działalność  takiego  ośrodka  się  sprawdza,  żyje  on  własnym  ży
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ciem,  przynosząc  miastu  oraz  uczestnikom  organizowanych  tam 
seminariów  niewymierne  korzyści  i renomę. Takich  domów jest  w 
Niemczech  i w Europie tysiące. W każdym,  niekoniecznie  wielkim 
ośrodku  miejskim,  często  też w  kurortach,  znajdują się  uniwersy
tety  trzeciego  wieku  służące edukacji  europejskiej. 

Na  marginesie:  piszę  o  działalności  Domu  Europejskiego 
w Aurich  nie bez kozery, bo  i my w Ustroniu  mamy  bazę, na której 
moglibyśmy,  przy  poparciu  społeczeństwa  i  władz  miasta  zręby 
podobnego  uniwersytetu   czytaj: centrum  edukacji  europejskiej  
organizować.  Bazą  tą  z powodzeniem  może  być  „Prażakówka". 

A  propos  pobytu  w  Aurich:  otóż  spotkało  nas  tam  niezwykle 
serdeczne przyjęcie. Zapewniono nam  nie tylko byt, który  przerósł 
nasze oczekiwania,  ale  także  rozliczne atrakcje. Zwiedziliśmy  wy
stawę Expo 2000 w Hanowerze.  Byliśmy  też w Holandii.  Zwiedzi
liśmy tam  pałac w Stochteren  oraz dom  opieki  w tej miejscowości, 
a  także  średniowieczne  miasto  uniwersyteckie  Groningen.  Jedne
go dnia popłynęliśmy  promem  na wyspę Norderney na Morzu  Pół
nocnym. Na wyspie  tej znajduje się  urocze  uzdrowisko.  Co  szcze
gólnie  nas  w  nim  uderzyło  i  dobitnie  rzucało  się  w  oczy  to  lad 
przestrzenny  i biel  ścian  obiektów  kontrastująca  z  grafitowym  w 
kolorze  dachami  oraz dbałość  o zieleń,  kwiaty  i  otoczenie. 

Hal ina  Rakowska    Dzierżewicz 

Z okazji pobytu  seminaryjnego delegacji  Domu  Europejskiego 
Ustroń  w  październiku  ubiegłego  roku,  mieliśmy  możność  od
wiedzenia  kilku  domów  opieki  nad  ludźmi  starszymi.  Szczegól
nie jeden, w  Holandii, w miejscowości  Slochteren, wzbudził  nasz 
podziw  i zazdrość.  Położony  w  terenie  zabudowanym  domkami 
jednorodzinnymi,  zajmuje duży obszar, na którym mieści się głów
ny  budynek  trzykondygnacyjny,  pawilony  mieszkalne,  tereny  re
kreacyjne   ogrody,  place do zajęć na wolnym  powietrzu,  dojścia 
i obszerne  parkingi. 

Warunki  mieszkaniowe  pensjonariuszy  to albo pokoje z  łazien
kami  i kącikiem  kuchennym  (coś  w  rodzaju  naszych  M2),  albo  o 
podwyższonym  standardzie,  mieszkania  w  zabudowie  szerego
wej,  połączone zadaszoną  galerią.  Oczywiście,  wszystkie  miesz
kania  dostosowane  są  dla osób  poruszających się  na wózkach  in
walidzkich.  Pensjonariuszom  zezwala się na posiadanie  własnych 
mebli  i zwierząt  domowych. 

Wizytowany  przez  nas  dom  opieki  pełnił  również  funkcje cen
tralną dla kilku  mniejszych,  filialnych domów opieki oraz dla  osób 
podopiecznych  przebywających  nadal  w  swoich  mieszkaniach 
prywatnych. 

Interesująco rozwiązano  problem  opieki  zdrowotnej.  Zasadni
czo  pensjonariuszami  są  osoby  nie  wymagające  hospitalizacji, 
ale  na  terenie  obiektu  wydzielone  jest  skrzydło  dla  przejściowe
go  (tj .  przedszpitalnego)  lub  krótkotrwałego  leczenia  chorych. 
System  szybkiej  komunikacji  z  lekarzami  lub  stacja  pogotowia, 
jak  również  kontroli  nad  osobami  przebywającymi  poza  obrę
bem  domu  opieki,  pozwala  na  udzielenie  szybkiej,  a  więc  sku
tecznej  pomocy.  Podobnie  scentral izowane  jest  wyżywienie. 
Kuchnia  przygotowuje około 2000  posiłków dziennie, a  pojedyn
cze  porcje, w pojemnikach  styropianowych,  rozwożone  są do  in
nych  domów  opieki  i odbiorców  indywidualnych. 

Naszych  czytelników  zainteresują  zapewne  warunki  finansowe 
takiej opieki. Otóż koszt  ponoszony  przez pensjonariusza  to około 
5.000  zł  (przeliczamy  szybko  z  guldenów  na  złote).  Zwykle  wy
starcza na to emerytura   jeśli  nie, to brakującą część dopłaca  opie
ka socjalna, pozostawiając jednak  pewną  kwotę  na  drobne  wydat
ki.  Natomiast  koszt  całkowity,  ponoszony  przez  domy  opieki,  za
równo w Holandii,  jak  i w Niemczech, oscyluje w granicach  10.000 
zł na osobę. Okazuje się, że dla zapewnienia  wysokiego  standardu 
opieki,  nawet  taka  kwota  zaczyna  być  niewystarczająca. 

Dużą  część  tej  kwoty  pochłaniają  wynagrodzenia  dla  persone
lu (średnio  na  trzech  pensjonariuszy  przypadają  dwie  osoby  per
sonelu),  stąd  mile  widziani  są  ochotnicy  pracujący  społecznie. 
Byliśmy  zaskoczeni,  że  w  każdym  oglądanym  przez  nas  domu 
opieki,  ochotnicy  stanowili  20    25%  ogółu  personelu. 

Pisząc o  tym  przyglądamy  się  z  troską  jak  u nas  wygląda  opie
ka  nad  ludźmi  starszymi.  I nie jest  to  chyba  spowodowane  bra
kiem  środków.  Wydaje się, że oszczędności  szuka się w tych  gru
pach  społecznych,  które  nie mają dość  siły, aby same bronić  swo
ich  interesów.  J a r o m ir  Bohoniuk 

Uczestnik  delegacji  Domu  Europejskiego  Ustroń Może jest  to przyszłe  miejsce spotkań.  Fot.  W.  Suchta 



ROZCHODZI SIĘ PO ŚWIECIE 
„Kalendarz  Ustroński" na  rok 2001 jest  w sprzedaży  od  ponad 

dwóch  miesięcy.  Większość  zainteresowanych  nim  ustroniaków 
zapewne już zdążyła nabyć  tą  trzecią  edycję naszego  almanachu, 
warto jednak  zaznaczyć,  że jest  on  czytany  nie  tylko w  Ustroniu. 
Już  pod  koniec  listopada  był  kupowany  i wysyłany  za  granicę, 
jako  gwiazdkowy  prezent.  Mam  nadzieję,  że  zgodnie  z  planem 
dotarł  do  swego  celu  i  był  miłym,  nostalgicznym  upominkiem 
wśród  ustroniaków  zamieszkałych  w  różnych  miejscach  Polski, 
ale  także  w  Niemczech,  a  nawet  w  Stanach  Zjednoczonych  i 
Australii. 

Dla wielu  osób jest  to przede  wszystkim  takie wydawnictwo,  z 
którego  można  uzyskać  sporo  informacji  o  przeszłości  i  teraź
niejszości  Ustronia.  Do  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  przyby
wa  co  roku  kilkadziesiąt  studentów  piszących  pracę  magisterską 
lub  semestralną  o  naszym  mieście.  Czasami  mam  wrażenie,  że 
problemy  uzdrowiskowe  Ustronia  są  najczęściej zadawanym  te
matem  na  uczelniach.  Większość  z  tych  młodych  ludzi  pyta  o 
wydawnictwa  na temat  Ustronia  i kupuje „Kalendarz  Ustroński", 
bo mimo,  że wydano  dotychczas  dopiero  trzy  roczniki,  to jednak 
sporo  tematów  z  różnych  dziedzin  życia  naszego  miasta  zostało 
tam  opracowanych.  Nie  każdy  jednak  musi  przyjeżdżać  w  tym 
celu  do  Ustronia,  bo  znajduje się  on  również  w  czytelniach  bi
bliotek  naukowych  w  Cieszynie,  Katowicach  i  Krakowie. 

Czasem  zdarza  się,  że  ktoś  telefonuje do  Muzeum  z  różnymi 
pytaniami  na temat  „Kalendarza"  i autorów  tekstów.  Niecodzien
ne zdarzenie  miało  miejsce  w grudniu,  gdy  przybył  do  naszej  in
stytucji  Bronisław  Brudny  z  Dębowca,  który  przeczytał  w  ostat
nim  „Kalendarzu"  na  temat  „Pamiętnika  starego  nauczyciela". 
Zamieszczono  tam  informację, że ustrońska  biblioteka nie  posia
da  tej  poczytnej  na  naszym  terenie  w  okresie  międzywojennym 
książki,  a  ponieważ  on  posiada  jej  reprint,  postanowił  darować 
go  do  tej  instytucji.  Korzystając z  okazji  serdecznie  dziękujemy 
ofiarodawcy,  bo  być  może  w  Dębowcu  czytają  nie  tylko  nasz 
„Kalendarz",  ale  również  „Gazetę  Ustrońską". 

Wszystkich  zainteresowanych  informujemy,  że  trzeci  numer 
„Kalendarza  Ustrońskiego"  można  zakupić  jeszcze  w  miejsco
wych  parafiach,  księgarni,  bibliotece  oraz  w  muzeum. 

Lidi a  Szkaradnik 

LIST DO REDAKCJ I 
PRZECHODNIOM  KU  PRZESTRODZE 

Na  ul.  Brody  coraz  bardziej  niebezpiecznie! 
Nie  tylko  na jezdni.  Zmotoryzowani  zagrażają  przechodniom 

też  na chodnikach.  Newralgiczny  odcinek  ulicy  to zjazd  z  obwod
nicy  na  osiedle  Manhatan.  Już  drugi  znak  drogowy  zniszczony. 
Szczęściem  nie  najechano  pieszego. 

Ruch  kołowy  ul.  Brody  to  dwukierunkowy  ruch  ciągły.  Odby
wa  się  on  w strefie  zamieszkania  ludności  z  bloków  nr  3,  1, 5,  6 
bez  właściwych  ograniczeń  tonażu  i prędkości.  Ani  szerokość  uli
cy,  ani  rodzaj  jej  nawierzchni  i podłoża,  ani  odległości  od  bu
dynków  mieszkalnych  (np.:  3  mb)  nie  były  przewidziane  dla  ru
chu  wieloosiowych  ciężkich  samochodów  transportowych,  auto
busów  itp.  Strach  pomyśleć  co  może  się  stać,  gdy  takiemu  pusz
czą  hamulce! 

Wtargnięcia  samochodów  na  chodniki  i zderzenia  ze  znakami 
drogowymi  stojącymi  na  nich  to  ostrzeżenie  i sygnał,  że już  czas 
na  korektę  ruchu  drogowego  i zamknięcie  możliwości  zjazdu  z 
obwodnicy  na  os.  Manahatan.  Wyprowadzenie  ruchu  z  centrum 
miasta  ul.  Brody  na  obwodnicę,  to  wystarczające  obciążenie  dla 
mieszkańców  osiedla  motoryzacyjnym  smrodem,  wibracjami 
i  hałasem. 

Potrzebna  jest  realizacja  drogi  odciążającej  od  ul.  Cieszyń
skiej  do  ul.  Partyzantów  (grunt  i dokumentacja  techniczna  w  po
siadaniu  Urzędu  Miasta).  Sprawa  na  razie  jest  jakby  w  zapo
mnieniu  Władz  Miasta  Ustronia. 

A  więc,  Przechodniu  pilnuj  się!  Zagrożenie  trwa  i  narasta! 
z nadzieją  na poprawę  warunków 
bezpieczeństwa  publicznego  na  osiedlu  Manhatan 

Maria  Langer 

Z  okazji  Dni  Hajdunanas,  naszego  miasta  partnerskiego,  zor
ganizowano  wiele  interesujących  imprez towarzyszących. Z  pew
nością  zaliczyc  można  do  nich  wernisaż  wystawy  miejscowych 
twórców,  któiy  odbył  się  12 grudnia.  Na  ekspozycji  zaprezento
wano  obrazy  7 malarzy  z  Hajdunanas,  ale  do  udziału  w  niej  za
proszony  został  również Jan  Misiorz,  który jako jedyny  rzeźbiarz, 
wystawiał  12  swoich  prac.  Ustroński  artysta  podarował  rzeźby 
partnerskiemu  miastu  węgierskiemu,  a jego  burmistrz  zapewnił, 
że  znajdą  one  godne  miejsce  w specjalnej gablocie  usytuowanej 
w  miejscowym  domu  kuitury. 

OGŁOSZENIE 
ZARZĄ D  MIASTA  USTROŃ 

43450  Ustroń  ul.  Rynek  1 
zaprasza  do  złożenia  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na: 

Wykonanie  kompleksowej  obsługi  geodezyjnej  na 
zadaniach  realizowanych  przez  Gminę  Ustroń  w 2001  r. 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Inwestycji  Architektury 
i  Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr  33) 
w godzinach  od  8°° do  15°°  lub za  zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego ( pokój  nr 33  ) w  terminie  do  26.01.2001  r.  do 
godz.  10.00.  Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg    obsługa  geodezyjna  miasta  Ustroń. 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  Architektury  i  Gospodarki 
Gruntami  mgr  inż.  Andrzej  Siemiński  (teł.  8542609). 
Otwarc ie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego,  w  sali 
sesyjnej  (pok.  nr  24),  w  dniu  26.01.2001  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. 

OGŁOSZENIE 
ZARZĄ D  MIASTA  USTROŃ 

43450  Ustroń  ul.  Rynek  I 
zaprasza  do  złożenia  ofert  w przetargu  nieograniczonym  na: 

Oznakowanie  pionowe  ulic 
Formularze  zawierające  informacje o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki 
Gruntami  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr  33)  w  godzinach  od 
800  do  1500  lub za  zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzi
bie  zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do  26.01.2001  r. 
dogodź.  10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg    oznakowanie  pionowe. 
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  se
syjnej  (pok.  nr  24),  w  dniu  26.01.2001  r.  o  godz.  13.30 
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  . 
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UCHWAŁA  NR  XXVI/276/00 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  14 grudnia  2000  r. 
w sprawie:  zmiany  uchwały  nr  XLV/298/93  RMUU  z dnia  2  lipca 

1993 r. 
Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 

1990  r. o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  1996  r.  nr  13 poz.  74  z 
późn. zrn.) oraz na podstawie art.  12 ust. 2 ustawy z dnia 26 październi
ka  1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmo
wi (Dz. U. z  1982 r. nr 35 poz. 230 z późn.  zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
uchwala 

1. Zmienić treść par.  1 pkt  1 lit. c uchwały  RMUU  nr XLV/298/93  z 
dnia  2  lipca  1993  r.  w  sprawie  usytuowania  na  terenie  miasta  Ustroń 
miejsc sprzedaży  napojów  alkoholowych,  w ten  sposób,  że  w miejscu 
zapisu  „Obiektów  Sportowych" wprowadzić  zapis „Stadionów  Sporto
wych". 

2. Pozostałe postanowienia  uchwały  nic ulegają zmianie. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Miasta. 
§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicach  ogło
szeń  na terenie miasta  i publikacje w „Gazecie  Ustrońskicj". 

"§4 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  1  stycznia 2001  r. 

UCHWALA  NR  XXVI/272/00 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  14 grudnia  2000  r. 
w sprawie:  regulaminu  targowiska 
Na podstawie  art.  5  i 9 dekretu  z dnia  2 sierpnia  1951  r. o  targach  i 

targowiskach  (Dz.  U. nr 41 poz. 312 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 
4 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz. U. z 
1996 r. nr  13 poz. 74 z późn.  zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
uchwala 

§1 
Regulamin dla targowiska miejskiego położonego w Ustroniu przy ul. 

A. Brody, stanowiący załącznik nr  1  do  uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Miasta. 
§3 

Z dniem  ogłoszenia  powyższej uchwały  traci  moc  uchwała  nr  XXII / 
168/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń  z dnia 23.02.1996 r. 

§4 
Uchwala podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogło

szeń na terenie miasta  i publikacje w „Gazecie  Ustrońskiej". 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem  ogłoszenia. 

U C H W A Ł A  NR  XXVI/27l/00 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  14 grudnia  2000  r. 
w  sprawie: stawek  opłaty  targowej. 

Na  podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o Samo
rządzie Gminnym (tekst jednolity  z  1996r. Dz.  IJ. nr  13 poz. 74 z późn. 
zmianami)  oraz art.  15  i  19 pkt  la  ustawy  z dnia  12 stycznia  199lr.  o 
podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. nr 9 poz. 31 z późn.  zmianami) 
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2000 r. w sprawie 
wykonania  niektórych  przepisów  ustawy o podatkach  i opłatach  lokal
nych  (Dz. U. nr  105 poz.  1115). 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
uchwala 

§  1 

Dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek  organizacyjnych  nie mających osobowości  prawnej  dokonu
jących sprzedaży na  targowisku 

w  dni  targowe 
1) z zadaszonego straganu   23,00 zł 
2) z wydzielonych  i oznakowanych  ław  i pól 

o powierzchni   pow. 3 m2  21,00 zł 
do  lm 2   6,00 zł 
 do 0,5 m2   3,00 zł 

3) od  wszystkich  przedmiotów  (towarów)  wystawionych  poza  wy
znaczone granice straganu,  ławy, pola w zależności  od  zajmowanej po
wierzchni    za każde 0,5m2  3,00 zł 

4) handel z przyczepy    21,00 zł 
5) z terenu znajdującego się poza placem targowym (wyłącznie w dni 

targowe)  12,00 zł' 
6) opłaty za rezerwację straganów,  ław oraz pól o powierzchni 

 pow. 3 m2  32,00  zł/mc 

do  1  m2  10,00 zł/mc 
 do 0,5 m2   5,00  zł/mc 

poza  dniami  targowymi 
7) z zadaszonego straganu,  lawy, pola pow. 3m2  10,00 zł 
8) z pól o pow.   do  I m2  3,00 zł 

do  0.5 m2  1,50 zł 
§  2 

Miejscami  targowymi  są stragany,  ławy oraz  pola znajdujące się  na 
targowisku  miejskim  położonym  przy ul. A. Brody  w Ustroniu. 

1 landel  może odbywać się ze stoisk,  z ręki,  koszy,  przyczep,  pojaz
dów samochodowych,  itp. 

. § 3 
P o b o ru  op ła ty  na  t a r g o w i s ku  m i e j s k im  i  i nnych  m ie j scach 

wyznaczonych  do  prowadzenia  handlu  dokonuje  upoważniony 
pracownik  Wydziału  Mieszkaniowego  Urzędu  Miasta  Ustroń. 

§  4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Miasta. 

§  5 
Z dniem  31  marca  2001r.  traci  moc  uchwała  nr  XIV/I49/99  Rady 

Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  z dnia  16 grudnia  I999r. 

Uchwała podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicach  ogło
szeń  na terenie miasta  i publikacji w „Gazecie  Ustrońskiej". 

§ 7 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  1  kwietnia 2001  r. 

U C H W A Ł A  NR  XXVII/28I/0 0 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  28 grudnia  2000  r. 
w sprawie: szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i porządku 

na  terenie  miasta  Ustroń 
Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 oraz art. 40 ust.  1 ustawy z dnia 8 

marca  1990  r. o  samorządzie  gminnym  (jednolity  tekst  Dz.  U.  Nr  13 
poz.  74  z. 1996  r. z  późn.  zm.)  oraz  art.  4  ustawy  z  dnia  13  września 
1996  r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (Dz.  U. Nr  132. 
poz.  622  z  późn.  zm.),  po  uzyskaniu  opinii  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego w Cieszynie  z dnia 02.10.2000  r, 

RADA  MIASTA  USTROŃ  UCHWAŁA: 
§1 

Właściciele  nieruchomości: 
1. wyposażają nieruchomości we własnym zakresie w zamknięte znor

malizowane  pojemniki  o pojemności  110 1  lub  1100  I na  gromadzenie 
stałych  odpadów  komunalnych.  Pojemniki  powinny  być opisane  z po
daniem  numeru  nieruchomości.  Obowiązek  ten  dotyczy  również  wła
ścicieli  nieruchomości  na których posadowione są obiekty na stale nie
zamieszkałe,  w  szczególności:  domki  letniskowe,  campingi,  obiekty 
mieszkalne, których właściciele nie są stałymi mieszkańcami  Ustronia, 
do  wyposażenia  tych  nieruchomości  w niezbędną  ilość zamkniętych  i 
znormalizowanych  pojemników  o pojemności  110  litrów  lub  1100  li
trów  na gromadzenie stałych  odpadów  komunalnych. 

2.  systematycznie  usuwają stale odpady  komunalne  z  nieruchomo
ści  zgodnie  z harmonogramem  podmiotów  posiadających  zezwolenie 
na usuwanie wykorzystywanie  i unieszkodliwianie odpadów  komunal
nych. wystawiając pojemniki w dni określone do  ich odbioru, przy wła
snej  nieruchomości  w miejscach  o  twardym  i równym  podłożu,  łatwo 
dostępnym  dla dużego samochodu  (śmieciarki), 

3.  ustalają w podpisanej umowie, z podmiotem posiadającym zezwole
nie na usuwanie odpadów dodatkowy sposób, czas  i miejsce odbioru od
padów  komunalnych  stałych  i ciekłych  z nieruchomości,  do których  do
jazd  jest czasowo niemożliwy  lub są one zamieszkałe tylko czasowo 

4.  posiadający  indywidualne oczyszczalnie  ścieków zobowiązani są 
do  użytkowania  ich  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  pozwoleniu 
wodnoprawnym 

5.  użytkujący  zbiorniki  na  ścieki  bezodpływowe  zapewniają  ich 
szczelność  i opróżniają na bieżąco za pośrednictwem  podmiotu  posia
dającego zezwolenie  na usuwanie odpadów  komunalnych. 

6.  koszą  przerosty zieleni  i je usuwają z terenu  nieruchomości  przy
najmniej dwa razy w roku  w okresie wiosenno    letnim 

7.  usuwają wraki  pojazdów mechanicznych  z terenu  nieruchomości 
8.  na  żądanie  osób  upoważnionych  przez  Burmistrza  Miasta  zobo

wiązani  są  do 
a) udokumentowania  korzystania z usług  podmiotów posiadających 

zezwolenie  na  usuwanie  odpadów  poprzez  okazanie  umowy  i  dowo
dów opłacania  za wykonywane  usługi 

b)  okazania  aktualnego  pozwolenia  wodnoprawnego  i  dowodów 
płacenia za wywóz odpadów  ciekłych  na  oczyszczalnię. 

1. Podmioty, którym wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie usuwania odpadów komunalnych podają do publiczne j wiadomości 
harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. 

2.  Ustala się  jako obowiązującą następującą częstotliwość  wywozu 
stałych  odpadów  komunalnych: 
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a)  z  budynków  mieszkalnych  zgodnie  z  harmonogramem  wywozu 
podanym przez podmiot posiadający zezwolenie na usuwanie odpadów 
2 razy w miesiącu. 

b) z pozostałych  nieruchomości a także od podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie zawartej umowy w miarę potrzeb. 

c) odbiór gnizu, materiałów z rozbiórki  itp. będzie się odbywał odpłatnie 
i należy go uzgodnić z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. 

3.  Możliwe jest usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości  pod następu jący
mi  warunkami: 

1) posiadanie  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  unieszkodli
wiania ciekłych  odpadów  komunalnych  (właściciel  musi posiadać ak
tualne pozwolenie  wodnoprawne  na jej  eksploatację), 

2) posiadanie  własnego  kompostownika  do  składowania  części  or
ganicznych  stałych  odpadów  komunalnych. 

4.  Składowane  czasowo  odpady  komunalne  takie jak  żużel,  popiół, 
a także  inne materiały sypkie, pyliste  lub ulegające rozpuszczeniu  pod 
wpływem  wody, mogą  być składowane jedynie  na gruncie  należącym 
do właściciela  nieruchomości  pod  warunkiem  właściwego  ich  zabez
pieczenia  przed  wymyciem,  pyleniem,  skażeniem  lub  zanieczyszcze
niem  gleby. 

§3 
Organizator  imprezy masowej  lub rekreacyjnej zobowiązany jest  do 

uzgodnienia z wydającym decyzję na jej prowadzenie zasad  utrzyma
nia czystości  i porządku  na  terenie na którym  odbywa się  impreza. 

§4 
W przypadku  gdy właściciele  nieruchomości  nic udokumentują  ko

rzystania  z usług podmiotów  posiadających zezwolenie  na  usuwanie, 
wykorzystywanie  odpadów  obowiązek  ten  (w  formie  wykonania  za
stępczego) przejmuje miasto, pobierając od właścicieli  nieruchomości 
opłaty, których  wysokość ustali  Rada  Miasta  Ustroń. 

§5 
Zabrania  się: 
1.  wrzucania do pojemników  do gromadzenia stałych  odpadów  ko

munalnych  śniegu,  lodu.  odpadów  płynnych,  gorącego  żużlu,  gruzu 
budowlanego, trawy, chwastów, kamieni, szlamów i substancji  toksycz
nych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemysłowych  i medycz
nych. 

2.  wykorzystywania przez prowadzących placówki handlowe  i usługo
we  miejskich  koszy  ulicznych  do  składowania  i gromadzenia  odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej 

3. wykorzystywania  miejskich  koszy  ulicznych  do składowania  od
padów  powstałych  w indywidualnych  gospodarstwach  domowych.. 

4. wyrzucania  i gromadzenia odpadów komunalnych  i innych  odpa
dów  takich  jak np.: popiół,  żużel,  a także składowania  opału,  na: 
1) drogach  dojazdowych,  poboczach  dróg,  rowach  przydrożnych,  w 
pobliżu  potoków  i cieków  wodnych, 
2) gruntach  nic należących  do właściciela  nieruchomości, 
3) w miejscach przeznaczonych  do użytku  publicznego 

5. spalania  odpadów  takich  jak:  tworzywa  sztuczne,  papa.  guma  i 
innych  produktów  nic  będących  ogólnie  stosowanym  opałem,  na  po
wierzchni ziemi oraz w paleniskach a także zabrania się wypalania  traw 
i spalania  liści. 

6. wypalania  traw  i spalania  liści. 

1. Na terenie Miasta Ustroń  istnieje system odzyskiwania  surowców 
wtórnych  z odpadów  komunalnych. 

2.  Każdy  właściciel  nieruchomości  powinien  prowadzić  segregację 
swoich  odpadów  komunalnych  odzyskując z nich  surowce  wtórne. 

3. Wyselekcjonowane odpady  takie  jak: 
  szkło,  makulatura,  puszki  (drobny  złom  metali),  plastik,  szmaty 

należy składać  w kolorowych  workach z odpowiednim napisem  infor
mującym jaki surowiec  i w jakim stanie może być wrzucony do worka. 

4. Odbiór odpadów  komunalnych  gromadzony  w sposób  selektyw
ny odbywał  się będzie  I  raz w miesiącu zgodnie  z  harmonogramem 

5.  Na terenie miasta przynajmniej dwa razy w roku organizowana jest 
zbiórka  odpadów  komunalnych  takich  jak  np.  złom.  Każdy  właściciel 
nieruchomości  posiadający  takie  odpady  może je  wystawić  w miejsca 
wskazane w specjalnych ogłoszeniach  i plakatach  rozwieszanych  przed 
planowaną  akcją  i w informacji podanej w Gazecie  Ustrońskiej. 

§7  ' 
W miejscach o nasilonym ruchu pieszych  i na przystankach  ustawione 

będą kosze uliczne. Opróżnianie  koszy odbywać się będzie na bieżąco. 
§ 8 ' 

Ohowisjzki  właścicieli  zw ie rząt  domowych  i  gospodarsk ich 
1. Zwierzęta domowe  i gospodarskie  utrzymywane na nieruchomości 

muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem  tej  nieruchomości. 
2.  Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren do użytku publicz

nego, zobowiązany  jest do uprzątnięcia  zanieczyszczenia. 
3.  Właściciel  psa zobowiązany jest  do: 
1) poddawania  psa (w wieku  powyżej 3 miesięcy)  raz w roku  przy

musowemu  szczepieniu  ochronnemu  przeciwko  wściekliźnie  w  lecz
nicy weterynaryjnej. 

2) pobrania w Urzędzie  Miasta  znaczka  identyfikacyjnego dla psa i 
umieszczenia go na  obroży. 

3) zgłaszania w administracji  lub w  lecznicy weterynaryjnej o poja
wieniu  się  u psa objawów  wzbudzających  podejrzenie  zachorowania 
na chorobę zakaźną, która maże być przenoszona na ludzi. Psa takiego 
należy odosobnić  i uniemożliwić  dostęp  do niego  innym  osobom. 

4) poddania obserwacji  psa,  który  zranił  człowieka. 
4. Zabrania  się wyprowadzania  psów  poza  teren  ogrodzenia  swojej 

nieruchomości  i mieszkania  bez smyczy  i kagańca. 
5. Zabrania  się wprowadzania  psów  na tereny  przeznaczane  na  pla

ce zabaw dla  dzieci 
6. Przebywające  bez  opieki  w  miejscach  publicznych  psy  i  inne 

zwierzęta  domowe  będą  umieszczane  w  schronisku  dla  zwierząt  na 
koszt  właściciela.  Właściciel  złapanego  psa  i  innego  zwierzęcia  bę
dzie  mógł  odebrać  go  jak  najszybciej  nie  później  niż  do  14  dni  w 
schronisku  dla  zwierząt  pod  warunkiem  uregulowania  opłaty  za  po
byt  psa  w  schronisku 

7.  Posiadanie zwierząt domowych  oraz gospodarskich  nie może po
wodować zagrożenia bezpieczeństwa  i czystości  w miejscach  publicz
nych oraz uciążliwości  dla właścicieli  sąsiednich  posesji. 

§9 
Nadzór  nad  przestrzeganiem  przepisów  uchwały  powierza  się  Stra

ży Miejskiej. 

Wykonanie  uchwały  powierza Zarządowi  Miasta 
§H 

'I racą  moc uchwały  : 
1.  Nr.XXXVI1/307/97  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  z  dnia 

27.czerwca  I997r. 
2.  Nr.XXXIX/323/97  Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń z dnia 22 

sierpnia  1997 r 
§12 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach  ogło
szeń  na terenie  miasta oraz publikację w Gazecie  Ustrońskiej. 

§  13 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  ogłoszenia. 

UCHWAŁA  NR  XXVI/273/00 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  14 grudnia  2000  r. 
w  sprawie:  ustalenia  limit u  wydawania  nowych  zezwoleń  na 
wykonywanie  przewozu  osób taksówkami  na  rok  2001. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego 
przewozu osób (Dz. U. nr  141 poz. 942 z późn. zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
Uchwala 

Limi t  wydawania  nowych  zezwoleń  na  wykonywanie  przewozu 
taksówkami  w  ilości   „0"  na  rok  2001.  Opinia Zrzeszenia  Transportu 
Prywatnego  w Cieszynie stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Miasta. 
§3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  i publikacje w „Gazecie  Ustrońskiej". 

§4 
Uchwala wchodzi  w życic z dniem  1  stycznia 2001  r. 

Snowboardziści  chętnie  korzystają z Czantorii.  Fot.  W.  Suchta 
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Mistrza  witali  sąsiedzi   górale. 

OGŁOSZENI A  D R O B N E 

Wynajmę umeblowany pokój pani. 
Tel. 8547137  wieczorem. 

Zapraszamy  na  przecenę  odzieży 
używanej. „SECOND HAND", Ustroń, 
ul. Daszyńskiego 25, kolo  cmentarza. 

Malowanie,  kafelkowanie,  ocieplanie 
budynków. 
Tel. 8545402,  0502619214. 

Zatrudnię  gosposię  (opieka  nad 
sprawnym  inwalidą  w  zamian  za 
mieszkanie). Tel.  8544473. 

Anglia   przetwórnie,  budowy. 
Tel.  0605043346. 

Kupię  dom  do  remontu   okolice  ul. 
Traugutta. Tel.  8541978. 

Poszuku ję Pani do prowadzenia domu, 
dyspozycyjna  czasowo,  niepaląca, 
lubiąca dzieci, wiek ok. 40. 
Tel.  8541325. 

Fot. W. Suchta 

Nowo  otwarty  punkt    Ustroń 
Jelcnica  12    prowadzi, oferując niskie 
ceny:  sprzedaż  opon,  wulkanizację, 
myjnię. Czynne codziennie  od  8°° do 
18bo.  Tel.  8544759,  8542198. 
Zapraszamy. 

Biuro rachunkowe z licencją. 
Tel.  8544720. 

Videofilmowanie. 
Tel. 8543827,  0603580651. 

„MISS  K"  jakość,  szyk,  elegancja. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70  a. 
Zapraszamy. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego27, tel. 
8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
dancingi,  domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

Dziecięcy  fotelik  samochodowy 
rozkładany  018  kg  sprzedam.  Cena 
150 zł. Tel.  0603361052. 

Pokój z kuchnią  do wynajęcia. 
Tel.  8541693. 

SKLEP CAŁ0D080W  Ę f \  É ŕ  Zakupy  na  telefon! 
spożyuJczoprzemystouJyM 1 MM  Ę  W CENTRUM USTRONIA 
U3U50  Ustroń  « r l o c / f o u T  DOWÓZ  GRATIS!!', 
ul.  3  Maja  28  lei.  2ą  W  0!)l}'l)0'10  Honorujemy  karty  kredytoWc! Z podziwem  patrzono na A. Małysza.  Fot.  W. Suchta 
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G R Z E J N I K I, 
K O T Ł Y  C O 
Gwarancja   jakości 

noworoczne   rabaty! 

PHU

t e l .  8 5 4  3 6  2 7 

43450  Ustroń, 9  listopada  3,  tel. 0605  587  347 

(  K R E D Y T Y ^ 
BudowlANE,  MIESzkANIOWE 

  OPROCENTOWANE od  9 ,00  %, 
ROCZNIE SpUlA do  20  I

L 
'  OpROCENTOWANiE  10,25% ROCZME 

M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K..  Heczko 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rzeźby  ludowej Jana  Misiorza  (do  10.01) 
— „Tajemnice i skarby Ziemi Cieszyńskiej"  geologia, paleontologia  i zasoby 
naturalne  ze  zbiorów  Zdzisława  Jonszty  i  Kazimierza  Płacheckiego  oraz 
fotografia przyrodnicza  Marka  Snicgonia  (6.01.  do 5.03.  2001  r.) 

:
w soboty 9   13,  niedziele  10  13. 

MIEJSK I  D O M  KULTUR Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego 28,  tel.  8542906. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „Życ i e  i  Mis ja " 
ul. 3 Maja  14. tel. 854 45  22,  fax 854  18 14 

 poniedziałki  i środy:  godz.  15.00 do  17.00; 
piątki  godz.  14.00 do  16.00: 

—  Klub Świetlica  dla dzieci  w dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum), 
piątki  godz.  '16.00 do  17.30: 

—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

MITYNGI  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Ustroń,  ul. Słoneczna 7 
— grupa dla współuzależnionych  wtorek  17.00    19.00 
— grupa  AA czwartek  17.00   19.00 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 
11.01.  godz.  17.00  Gruby  i chudszy    komedia 

godz.  18.45  Magnolia    obyczajowy 
1217.01.  godz.  18.45  U 571   wojennosensacyjny 

godz. 21.00  Romeo  musi  umrzeć   sensacyjny 
18.01.  godz.  17.00  1)571  1vojennosensacyjny 

godz.  18.45  Romeo  musi  umrzeć   sensacyjny 
Kino  premier 
11.01.  godz. 22.00  Oszukać  przeznaczenie    thriller 
18.00.  godz. 21.00  Himalaya    obyczajowy 

ODDZIA Ł  M U Z E U M  „Zb ior y  Mar i i  Skal ick ie j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle,  muszle, skamieliny  z kolekcji Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z Nierodzimia  (do 30.03.2001  r.) 
Oddział  czynny:  we wtorki  9   18, środy, czwartki  9   14. 

w piątki  i soboty 913. 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „Star a  Zag roda " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Stała wystawa  etnograficzna. 
M uzc u m czy u n e:  od 917. 

ul.  Błaszczyka  19, tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZTUK I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „Zawodz ie " 
ul. Sanatoryjna 7. tel.  8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9   13. 

BIUR O  P R O M O C J I  I W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A.  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z literatury  polskiej: „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
— Stara Ruś, 
—  Pejzaż   Impresje, 
— Obrazy  Hvgeni  Afanassieva. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do niedzieli  10.0017.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
ul.  Daszyńskiego  11 (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od 9.00  do  17.00.  soboty od 9.00 do  13.00. 

Do  13 stycznia apteka „N a  Zawodziu"  przy ul. Sanatoryjnej 7  tel.  8544658. 
Od  13 do 20 stycznia apteka  „Manhatan"  na os.  Manhatan    tel. 8542605. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

I M P R E Z Y 
12.01.  godz.  17.00  Wernisaż wystawy „Tajemnice i skarby Ziemi 

Cieszyńskiej"  Muzeum 1 lutnictwa  i Kuźnictwa 
12.01.  godz.  17.30  „Koncert  Kolęd"  w  wykonaniu  dzieci 

z Ogniska Muzycznego MDK „Prażakówka" 
19.01.  godz.  18.00  Koncert  Iistrady  Ludowej „Czantoria"  i Stu

denckiego  Chóru  „Harmonia"  z Cieszyna 
MDK  „Prażakówka" 



ZDROWIE  USTRONIAKÓ W 
Zgodnie  z umową,  od  3 kwietnia  do  30  września  2000  roku 

wykonałem  400  badań  cytologicznych  szyjki  macicy  u  mieszka
nek  Ustronia,  w przedziale  wiekowym  od  17 do  65  lat.  Dane  per
sonalne  ustalałem  na  podstawie  aktualnych  dokumentów  zawie
rających wpis o stałym  zameldowaniu  w  Ustroniu.  Wszystkie  ba
dania  zostały  potwierdzone  własnoręcznym  podpisem  badanej  w 
książeczce  badań  cytologicznych  poradni. 

Wśród  uzyskanych  wyników  4%  było  wynikami  podejrzanymi 
i te  pacjentki  zostały  objęte  dalszą  specjalistyczną  diagnostyką i 
leczeniem. 

Bardzo  wysoko  oceniam  postawę  władz  naszego  miasta  wyra
żającą  się  troską  o  podnoszenie  poziomu  zdrowia  mieszkańców 
poprzez  f inansowanie  profi laktyki  zdrowotnej. 

Dla  podkreślenia  znaczenia  badania  cytologicznego  w profi
laktyce  wykrywania  we  wczesnej  fazie  raka  szyjki  macicy  przy
taczam  przyjęte w USA  i Europie  Zachodniej,  a  akceptowane 
przez  Polskie  Towarzystwo  Ginekologiczne  i Nadzór  Specjal i
styczny  stanowisko  dotyczące  częstotl iwości  wykonywania  tego 
badania:  „ U  wszystkich  aktywnych  seksualnie  kobiet  lub  jeśli 
ukończyły  18 rok życia  należy  wykonywać  corocznie  badanie  cy
tologiczne  i przez  pochwę.  Gdy  w  trzech  lub więcej  corocznych, 
prawidłowych  i kolejno  po  sobie  przeprowadzonych  badaniach 
wynik  nie  odbiega  od  normy, u kobiet z niskim  ryzykiem  można 
wykonywać  rzadziej, z częstością  ustaloną  przez  lekarza  prowa
dzącego.  Ponieważ  definicja niskiego  ryzyka jest  dyskusyjna  do
radza  się coroczne  badanie  cytologiczne,  jako  najwłaściwsze  dla 
większości  kobiet." 

Razem  z badaniami  finansowanymi  za  moim  pośrednictwem 
przez  Śląską  Kasę  Chorych  uda  się  na  koniec  2000  roku  wyko
nać  700  badań  cytologicznych,  co  przy  ilości  udzielonych  porad 
zbliża  nas  do  przyjętych  norm. 

Zrobi l iśmy  wspólnie  duży  krok,  a ewentualna  kontynuacja 
współpracy  w  latach  następnych  przyczyni  się  do  znacznego  po
prawienia  stanu  zdrowia  i obniżenia  na  naszym  terenie  odsetka 
zgonów z powodu  późnej  wykrywalności  raka  szyjki  macicy. 

Lekarz  ginekolog    położnik  P io tr  Przyby ła 

Ustroń ,  os .  Manha ta n  (A.  Brody  33c ) 

9 . 00  d o  1 6 . 00 
9 . 00  d o  1 3 . 00 

Agencja PZU 
u b e z p i e c z e n ia 

\SSUSSS/ 
 OC  (wpłaty),  AC,  NW, 

Zielona  Karta 
  budynki,  mieszkania,  firmy 
 polecamy  ubezpieczenia 

turystyczne 

Zadzwoń    przyjedziemy 

tel.  0608  615  014,  8543627 
Biuro: ul. Sikorskiego  18, Ustroń 

sklep przy Kuźni k/torów kolejowych 

akcesoria dla niemowląt 
pajace, śpiochy,  wyprawki 
spodnie, bluzy, dresy 
koszule, bluzki,  sukienki 
kurtki,  ocieplacze 
zabawki 
wiele, wiele  innych  towarów 

Ceny  przystępne!  Przyjdź i przeko
naj się sam. Z tym ogłoszeniem  do
datkowo 3%  rabatu.  Zapraszamy! 

Biuro  Usług 
PrzewozowoTurystycznych 

„CIESZYNIANKA " 

tel/fax  (033)  8527448 

Autokary  własne: 
BOVA C +  2
AUTOSAN 10  47 msc  + 2 

Od  lewej siedzą:  ks. A. Sapota,  ks. bp. T. Rakoczy,  ks. dr  H.  Czem
bor,  ks.  L. Zielasko  i ks. T.  Serwotka. 

WIGILIJK A  FUNDACJI 
Przed  świętami  Fundacja  św. Antoniego  postanowiła  wspomóc 

uboższych  mieszkańców  Ustronia.  Wielką  frajdę sprawiono  dzie
ciom  z rodzin  potrzebujących  wsparcia,  zapraszając j e  20  grudnia 
do  kawiarni  „Fontana". 

Na  to  wigil i jn e  spotkanie  przybyli  znakomici  goście:  biskup 
ordynariusz  Tadeusz  Rakoczy,  ks.  Leopold  Zie lasko  proboszcz 
parafii  ewangel ickoaugsbursk iej  ks. dr  H e n r yk  Czembor,  pro
boszcz  parafii  św.  Klemensa  ks.  kanonik  Antoni  Sapo ta,  pro
boszcz  parafii  Brata  Alberta  ks.  Tadeusz  Serwo tka,  przewodni
cząca  Rady  Miasta  Emil ia  C z e m b o r,  wiceprzewodniczący  RM 
Józef  Waszek,  sekretarz  miasta  Jo lan ta  K r a j e w s ka    Go jny, 
kierownik  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alko
holowych  Andrzej  Pilch.  W  roli gospodarza  wystąpił prezes  Fun
dacji  św.  Antoniego  Tadeusz  Browińsk i. 

W  kawiarni  na Zawodziu,  którą  bezpłatnie  udostępniła  właści
cielka  IMaria  Kobus,  za  stołami  zasiadło  70  dzieci  z  Ustronia, 
w  tym  13 niepełnosprawnych.  Nad  ich  bezpieczeństwem  czuwali 
opiekunowie.  Wszyscy  zgodnie  podkreślają,  że  tym,  co  wyróż
nia przedświąteczne spotkania, jest wyjątkowa atmosfera  serdecz
ności,  życzliwości,  pojednania.  Tak  było  i tym  razem.  Biskup 
Rakoczy  rozpoczął  wigil i jk ę  modlitwą,  a potem  skierował  swe 
słowa  do  organizatorów  i zaproszonych  dzieci,  mówiąc o miło
ści, dzieleniu  się z bliźnimi.  Mimo,  iż w młodym  wieku  słuchanie 
poważnych  przemówień  nie jest  łatwym  zadaniem,  dzieci  najwy
raźniej  dobrze  rozumiały  sens  wypowiedzi  księdza  biskupa, o 
czym  świadczyła  powaga  i skupienie  malujące  się  na  ich  twa
rzach.  Uczestnicy  spotkania  łamali  się  opłatkiem  i składali  sobie 
najserdeczniejsze  życzenia. A potem,  jak  każe  tradycja,  na  sto
łach  pojawił  się  barszcz  z  uszkami,  ryba  i sałatka  jarzynowa. 
Można  też  było  do  woli  częstować  się  owocami  i słodkościami z 
półmisków  stojących  na  stołach. 

Po  poczęstunku  na  salę  wkroczył  Mikołaj  i rozdawał  dzieciom 
paczki.  Otrzymały  w  nich  słodycze  i wędliny  na  świąteczny  stół 
oraz  maskotkę  Ustroniaczka.  Prezenty  ufundowała  Miejska  Ko
misja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych. 

  M am  nadzie ję,  że  ta p ierwsza  o rgan i zowana  przez  nas 
wigi l i jka , stanie się t radyc ją  przedświąteczną  Ustronia.  Ks iądz 
b iskup  dz iękował  wszystk im  za  przybyc ie  i możl iwość  spę
dzenia  ki lk u  chwil w Ust ron iu,  wśród  dzieci.  Był  ba rdzo  za
dowolony  z p r zy j azdu  do  nas,  podoba ła  mu  się  p a n u j ą ca  tu 
a tmos fe ra   powiedział  po  spotkaniu  T.  Browiński.  Chc ia łbym 
podz iękować  wszystk im,  k tó rzy  włączyli  się  w  organ izac ję 
i  pomoc  p o t r z e b u j ą c y m. 

Przed  świętami  ustrońska  Fundacja  św. Antoniego  ufundowała 
również  kilk a  paczek  dla  osób  bezdomnych,  mieszkających  na 
Zawodziu  oraz  dla  dziewczynek  ze'z l ikwidowanego  Domu  Po
mocy  Społecznej  na  Poniwcu,  które  obecnie  mieszkają  w  DPS  w 
Skoczowie.  Stale  też  przygotowuje  się  do  wysłania  darów  dla 
naszych  rodaków  źa  wschodnią  granicą.  Pomoc  z Ustronia  ma 
dotrzeć  na  Białoruś,  być  może  również  do  Smoleńska  i Kazach
stanu.  Dlatego  kolejny  raz  pracownicy  Fundacji  zwracają  się 
z  prośbą  do  wszystkich  ludzi  dobrej  woli  o przekazywanie  na 
rzecz organizacji  darów   żywności  o długim  terminie  przydatno
ści  do  spożycia  (kasza,  ryż,  mąka,  cukier,  konserwy)  oraz  środ
ków  czystości.  (mn) 
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Nie rozpieszcza nas tegoroczna zima. Na śnieg czekaliśmy do  koń
ca  grudnia,  a jak  spadł,  to  i  tak  od  razu  stopniał,  bo  temperatury 
wyłącznie dodatnie. Sporo śniegu ponownie spadło w nocy  9 stycz
nia, jednak stale było ciepło.  Fot.  W. Suchta 

1 teUfax(033)  854 3640 

F.H.U.  .KSEROGRAF" 
Oferuje: 

NISZCZARKI,  LAMINATOR Y 

0BQNARKI,  GILOTYNY 

/ "  SERWIS  \ 
OGUMIENIA 

OPONY  NOWE, 
UŻYWAN E 

I  BIEŻNIKOWANI E 
Hermanice,  ul. Wiśniowa  2 

tel.  033 /854  50  66 
^  05027 43690  > 

a





SERDECZNIE  ZAPRASZAMY! 

Taki se bajani... 
Wielu  to  łońskigo  roku  było  dziwoczynio  skuli  tego,  co by  dzie

ciątka  urodziły  się  w  roku  2000.  Słyszałach  taki  rozmaite  wiecy, 
jako  to  wydziwiali,  co  by  dzieciątko  urodziło  sie  piyrsze  w  tym 
roku.  Bo  to  ipinióndze  i honor  miały  być.  Myślom,  że  taki  dziec
ko  bydzie  miało  wyjątkowe  życi.  Tego  roku,  też  isto  byli  tacy,  co 
chcieli  by jej  ich  dzieciątko  było  piyrsze  w  nowym  tysiącleciu. 

A przeca  nejważniejsze  je  to, żeby  dzieciątko  urodziło  sie  zdro
we,  żeby  sie  dobrze  chowało.  Jaki  bydzie  ś niego  człowiek  zołeży 
łod  łojców,  jak  go  wychówióm,  a po  tym, jak  sóm  swojimi  kroka
mi  pokiyruje. 

Chocioż  prawióm,  że  każdy  rodzi  sie pod  jakómsi  gwiozdkóm  
pod  dobrom,  czy pod  złóm.  Prawióm,  aj i wróżom  dzieciom  s  tego, 
jakigo  roku  sie  urodził,  jakigo  miesiąca   taki  bydzie  jego  życi. 

Może  to mo  ijakisi  znaczyni,  ale sie  mizdo,  że kiedy  prziychodzi 
czas,  to  tako  mama  myśli  coby jak  nejpryndzyj,  coby  zdrowe... 

Dostali  my  kwatyr,  ale  trzeja  go  było  wyrychtować,  wymalo
wać.  Spiychałi  my  sie,  bo  miało  nóm  sie  urodzie  dzieciątko.  Na 
czas  tygo  remontu  skłudziłi  my  sie  do  mamy.  Mama  była  wtedy 
na  łyczyniu  i zustałach  jyny  z mojim  ślubnym  i nejmłodszym  bra
ciszkym,  nó  i s  cerkom,  co  miała  sztyry  roczki.  Nie  chchiałach  i.s' 
na  tyn  czas  kiedy  miałach  urodzić  do szpitoła,  bo jak  tu  chłopów 
zustawić  i  dziecko  samo.  Chałpa  jeszcze  nie  wyrychtowano,  a 
mie już  prziyszeł  czas. 

Mój  ślubny  pojechoł  na  rowerze  po  akuszerke,  a mie  pili   i  co 
chwilka  muszym  iś do wychodka.  Mój  braciszek  siepoboł,  że  może 
sie  co stać  i prawi,  aż do wychodka  już  nie  chodzym,  doi  mi  nocz
niok,  wyciągnył  czytóm  płachtę,  ryncznik  ifórt  pog/óndo  do  dwiy
rzy,  czy  mój  ślubny  już  je  spatki.  A  strasznie  sie  nóm  tyn  czas 
dlóżyl.  Braciszek  prawi,  że  idzie  to  telefonu,  może  sanitarka  by
dzie  pryndzyj.  Zakłudził  mie jeszcze  do  łóżka.  Jednako  mój  ślub
ny  s  akuszerkom  zdążyli  na  czas.  Za  chwile  za  nimi  prziyjechał  a 
sanitarka.  Dochtór  sie podziwoł,  czy  wszystko  w porządku,  uznoł, 
że  nie  muszym  iś do  szpitoła  i  pojechoł. 

Urodziłach  syneczka  zdrowego,  piyknego,  bez  skazy. 
Moc  roków  lod  tego  czasu  minyło.  Doczkałach  sie już  łodswo

jich  dzieci  wnuków,  pumału  zaczynajóm  sie  gałanić.  Jak  sie  ty 
dzieci  i  wnuki  rodziły,  nie  pomyśłałach,  w jakim  to  sie  rodzimi 
roku. 

Myśłym  teraz jednako,  że  nie  urodziły  sie  pod  ióm  nejgorszóm 
gwiozdkóm. 

Wszystkim  mamom  życzym,  by  dzieciątka  ich  rodziły  sie  pod 
dobrymi  gwiozdkami. 

Hanka  łod  Śliwków 

POZIOMO:  1) sprzeciw  poselski.  4) pilnuje zagrody,  6) 
kucharz na statku. 8) zakazany  temat. 9) marna  kawa,  10) 
brawa na stojąco,  II )  lata.  12) osąd. ocena.  13) niejedno w 
lesie.  14) mądry ptak,  15) na golasa  latem,  16) ptak  nielot, 
17) żona  Mahometa,  18) miara  pow. gruntu,  19)  operowa 
w teatrze, 20) ubezpieczenie  motoryzacyjne. 

PIONOWO:  1) instrument  dęty. 2) na plecach  ucznia. 3) 
organizacja przestępcza, 4) samostanowienie, 5) jednoślad, 
6)  wiosenny  kwiat  łąkowy.  7)  polski  taniec  ludowy.  II ) 
leniwy albo ruski,  13) domek  letni,  14) okrywa szyję. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  hasła mija  16 stycznia b.r. 

R o z w i ą z a n ie  k r z y ż ó w k i  z  n r   50 
ODŁUCYJ E  DO  WILIJ E 

Nagrodę 30 zł otrzymuje JUSTYNA  GAWŁOWSK A 
Bładnice Górne  19.  Zapraszamy do  redakcji. 

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