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Kiedy zainteresował  się  pan  plastyką? 
Właściwie  to wszystko  zaczęło  się bardzo  późno,  bo dopiero 
w technikum.  Jeden z moich  kolegów pokazał mi  różne  swoje 
prace, które mnie zaintrygowały. Dlatego postanowiłem  spró
bować  sam  i  zacząłem  trochę  rzeźbić,  trochę  malować. 
Oczywiście  na  początku  dosyć  nieporęcznie,  lecz  w  miarę 
upływu czasu szło mi coraz lepiej. Wcześniej moje kontakty  ze 
sztuką  były  dosyć  powierzchowne,  czyli  takie,  jak przecięt
nego  ucznia  podstawówki.  Po  pewnym  czasie  nazbierało 
mi  się  sporo  różnych  rysunków  i  szkiców,  więc  po za
stanowieniu, podjąłem próbę poważnego potraktowania  sztu
ki i sprawdzenia  swoich  sił na Uniwersytecie  Śląskim w Cie
szynie. 
W  Cieszynie  zorganizowano  ostatnio  wystawę  pańskich  prac. 
Skąd  pomysł  takiej   wystawy? 
Cieszyn jest miastem w którym  studiowałem i z którym jestem 
blisko  związany.  Zresztą  jest  to już moja  czwarta  wystawa 
w  tym mieście.  A  skąd  pomysł?  Chyba  po prostu  chciałem 
zaprezentować  swoje  prace.  Od  kilku  lat  istnieje  galeria 
„Miejsce",  w  której  aktualnie  wystawiane  są  moje pra
ce.  Moim  zdaniem  jest  to jedna  z  niewielu  dobrych  galerii 
w  kraju. 
Słyszy  się o  kłopotach  z  wystawianiem  plastyki.  Co  pana 
zdaniem  jest  przyczyną  takiego  stanu  rzeczy? 
Oczywiście  jest  to głównie  spowodowane  aktualną  sytuacją 
w  kraju.  Brak  jest  prawdziwych  galerii,  w  których  artyści 
mogliby pokazywać, a także  sprzedawać  swoje prace.  Istnieje 
co  prawda  kilka  bardzo  dobrych  galerii,  ale są one elitarne 
i  każda  stara  się prezentować  innego  artystę,  inny  kierunek 
sztuki  czy też nawet jedną  określoną  tematykę.  Nie  wspomnę 
tu  o  mecenasach  sztuki,  którzy  zajmują  się  promowaniem 
młodych artystów, gdyż czegoś takiego po prostu nie ma. A ile 
jest  aktualnie  gazet  zajmujących  się kulturą?  Cztery?  Pięć? 
Z  tego  najwyżej  trzy  piszą  dobrze.  Ile miejsca  poświęconego 
jest  sztuce w wysokonakładowych  dziennikach?  Bardzo,  bar
dzo  niewiele.  Nie ma jakiegokolwiek  zainteresowania  twór
cami współczesnymi  z wyjątkiem uznanych  światowych  sław. 
Gdzie  młody  plastyk  ma  szukać  wsparcia? 
Nie  ma  promocji  młodych  twórców.  Kiedy  mój  kolega 
prowadzący  galerię  „Miejsce" pojawił  się w Urzędzie  Miasta 
w  Cieszynie,  aby zdobyć  jakąś  pomoc  i  zaprosić  do  współ
pracy,  to go prawie  wyśmiali.  Jest  to przykre,  iż miastu nie 
zależy na promocji sztuki, że nie uważa za konieczne  utrzyma
nie chociażby  tej  galerii.  I  tak  jest  w całej Polsce.  Gdyby nie 
pomoc moich  dwóch  kolegów,  którzy  mnie  sponsorowali, to 
pewnie  także  i moja  wystawa  by się nie odbyła. 
Czy  sprzedaje  pan swoje  obrazy,  jeżeli  tak to w jaki  sposób? 
Po  wystawie  indywidualnej w galerii  „Zderzak" w Krakowie 
udało  mi się sprzedać  jedną  pracę.  Jednak  większość  prac 
czeka  na  nabywców. 

(dokończenie  na str. 2) 

Ferie  tuż,  tuż...  Fot. W. Suchta 

Jubileusz w Polanie 
16 stycznia w kościele Dobrego  Pasterza w Ustroniu  Polanie 

odbyła  się  uroczysta  msza  święta z okazji 50  rocznicy  urodzin 
i  20 rocznicy  duszpasterzowania  w  Polanie  księdza  Alojzego 
Wencepla. W mszy  uczestniczyli  koledzy  z seminarium  ks.  A. 
Wencepla,  księża dekanatu z dziekanem  ks. kanonikiem  Rudo
lfem  Wojnarem,  ks.  Piotrem  Wowry  z  kaplicy  Ewangelic
koAugsburskiej  w  Polanie,  przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Franciszek Korcz i burmistrz Tadeusz Duda,  radni i mieszkańcy 
Polany.  Kazanie  wygłosił  ksiądz  kanonik  Jerzy  Fryczkowski 
z BielskaBiałej,  kolega  rocznikowy z seminarium  ks. A. Wen
cepla. W kazaniu  wspomniał  czasy  Soboru  Watykańskiego II , 
kiedy to byli jeszcze  alumnami. 
—  W dokumentach  soborowych,  które  dały  nowe  światło dla 
wielu problemów  Kościoła,  czytamy,  że każdy  kapłan jest  powoła
ny do potrójnej funkcji  w misji Kościoła:  do misji proroczej  czyli do 
nauczania,  do misji  kapłańskiej  czyli  sprawowania  sakramentów 
oraz do posługi pasterskiej  czyli do jednoczenia  wszystkich,  którzy 
tworzą  lud boży.  (...)  Każdy  kapłan,  każdy  prezbiter  Kościoła 
uczestniczy  w misji,  aby  objawić  wieczne  słowo  Ojca.  Ta  posługa 

(dokończenie  na str.  4) 
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Salon  Mody  dla  Pań 

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

—  stroje  wieczorowowizytowe 
—  elegancką  konfekcję 

—  wytworną  bieliznę 
—  obuwie z najszlachetniejszych  skór 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
o b ok  „ W i n t e r s  R e s t a u r a n t" 



(dokończenie ze str.  1) 

Jakimi technikami najczęściej  się pan posługuje, któr e najbar
dziej   panu  odpowiadają? 
To  trudno  powiedzieć,  jakimi  technikami.  Gdybym  był 
malarzem  to  być może  bym  odpowiedział,  że najlepiej czuję 
się w malarstwie  olejnym. W moim  przypadku jest to  jednak 
zbyt szeroki  zakres,  by wymienić  konkretnie jedną  technikę. 
Po  prostu  robię  to,  co  w  danym  momencie  najbardziej 
mi pasuje. Tak  samo jeżeli chodzi o tworzywo. Może nim  być 
na  przykład  drewno,  jakiś  metal  czy  nawet  śnieg,  jeżeli 
akurat  napadało  go  dużo.  Staram  się  nie mieć jakiś  ustalo
nych  reguł  i  nie  popadać  w  schematy,  które  tylko  prze
szkadzają. 
Z  czego  czerpie  pan  inspirację  i  pomysły  do  swoich  prac? 
Właściwie  to  wszystko  w  danym  momencie  może  być 
inspiracją  i  t rudno  tutaj  wymienić  coś  konkretnego. 
Co  uważa  pan  za  swój   największy  sukces  artystyczny? 
Sukces?  Wydaje  mi  się,  iż  nie  ma  właściwie  czegoś  takiego 
jak  sukces.  Mogę  najwyżej  powiedzieć,  co  dało  mi  najwię
ksze  zadowolenie.  Na  pewno  była  to  wystawa  moich  prac 
w  galerii  „Zderzak"  w  Krakowie.  W  ogóle  sukces  jest 
sprawą  bardzo  względną,  ponieważ  dla  jednego  może  nim 
być  zdobycie  popularności,  a  dla  drugiego  coś  zupełnie 
innego. 
Czy  pańskie  prace  są  skierowane  do  jakiegoś  konkretnego 
typu  odbiorcy? 
Nie. Są one raczej dla wszystkich  ludzi. Oczywiście  niektórzy 
mogą  ich  nie  zrozumieć,  lecz  wydaje mi  się,  że jest  to  wina 
właśnie  braku  propagowania  tego  typu  sztuki  i  nie  in
teresowania  się  nią  przez  prasę  czy  telewizję.  Wielu  zwy
kłych  ludzi  nie  czuje po  prostu  potrzeby  chodzenia  na  wy
stawy czy do galerii,  gdyż uważa,  iż nie jest  im  to do  niczego 
potrzebne. Przykre jest jednak  to, że nawet moi  wykładowcy 
z  uniwersytetu  nie  przyszli  obejrzeć  wystawy,  a  wydaje  się, 
że  przynajmniej  oni  powinni  interesować  się  tego  typu 
działalnością. 
Jest  pan  nauczycielem  plastyki  w  Szkole  Podstawowej 
nr   2.  Czy  praca  z  dziećmi  ma  jaki ś  wpływ  na  pańską 
twórczość? 
Na  pewno.  Czasami  trudno  to  sobie  nawet  uświadomić. 
Często  dzieci  przynoszą  mi  jakieś  swoje  prace,  a  mi  się 
wydaje,  że  mogły  by  one  być  trochę  inaczej  wykonane. 
Staram  się  jednak  jak  najmniej  interweniować,  ponieważ 
każdy  może  mieć  swój  punkt  widzenia  na  sztukę  i  każdy 
może ją  inaczej przedstawiać.  Na  pewno  pozwala  mi  to  nie 
popaść  w  rutynę  i  pokazuje  inne  możliwości  obrazowania 
tych  samych  faktów. 
Na  jaki m  poziomie  według  pana  stoi  aktualnie  wrażliwość 
artystyczna  dzieci? 
Wrażliwość  artystyczna  to  na  pewno  za  dużo  powiedziane 
i  trudno  to  w  tym  wieku  oceniać.  Na  pewno  dzieci  są 
wrażliwe,  każde  na  swój  sposób.  Po  rysunkach  można  to 

Fot.  W. Suchta 

poznać. Często po tym, co pokazuje mi dziecko mogę  ocenić, 
il e  czasu  poświęciło  one  jakiemuś  zadaniu,  które  mu  wy
znaczyłem, czy starało się. Inną  kwestią  są jeszcze  odpowied
nie zdolności, które jedni mają, inni nie. Czasami  rysunek  nie 
jest technicznie zbyt udany, widać jednak, że poświęcono  mu 
dużo  czasu  i zrobiono  go  najlepiej jak  umiano.  I  takie  prace 
również  bardzo  cenię. 
Pracuje  pan  w  Ustroniu.  Czy  otoczenie  gór   pomaga  panu 
w  tworzeniu? 
Chyba  nie  wpływa  to  w  jakiś  znaczący  sposób  na  moją 
inspirację, jednak  na  pewno  istnieją  tu  warunki  sprzyjające 
powstawaniu  nowych  prac.  Pochodzę  z  Tych,  a  obecnie 
mieszkam  w Puńcowie  i musze  przyznać,  że w  tej chwili  nie 
wyobrażam  sobie powrotu  na Śląsk, gdyż chyba bym tam  nie 
wytrzymał. Tutaj jest  zupełnie  inne powietrze,  spokój  i pięk
ne  krajobrazy.  I  to  na  pewno  pomaga. 

Rozmawiał: 
Łukasz  Matuszka 

20  stycznia  ponad  40  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  nr 
2 wybrało  się na  wystawę prac  swojego nauczyciela  plastyki 
Tomasza  Targowskiego,  którą  od  11  stycznia  można  po
dziwiać  w  galerii  „Miejsce"  w  Cieszynie.  „Inskrypcje",  bo 
pod  takim  tytułem  artysta  przedstawia  swoje  działa,  to 
bardzo  ciekawa  i  jednocześnie  urozmaicona  prezentacja 
wielu  prac  wykonanych  oryginalnymi  technikami.  Po  obej
rzeniu ekspozycji Tomasz  Targowski  mówił  o swej  twórczo
ści  i  odpowiadał  na  pytania.  Nie  zabrakło  też  krótkiego 
wykładu  z  historii  sztuki.  Po  raz  pierwszy  dzieci  miały 
możliwość  obejrzenia  i  ocenienia  prac  swojego  wychowaw
cy, a także poznania  go z innnej strony — j uż nie jako  „pana 
od plastyki",  lecz autentycznego  twórcę. Przy  okazji  pobytu 
w Cieszynie  zwiedzono  także pracownię  plastyczną  i  galerię 
na  Uniwersytecie  Śląskim. 

(mat) 

Tytuł za tytułem  kolekcjonu
je  znakomita  biegaczka  długo
dystansowa Aniela Nikiel. Piast 
Cieszyn  zapewne  nie  żałuje,  że 
wziął  ją  pod  swoje  skrzydła, 
podobnie  jak  główny  sponsor» 
którym jest  Polifarb. 

Stanisław Wenglorz z Cieszy

na,  ongiś  znany  artysta  rocko
wy,  od  10  lat  mieszka  w  Nie
mczech.  Wydaje po  polsku  ga
zetę „Inf o und Tips", która  ma 
bardzo  duże  wzięcie  u  polonu
sów. 

*
Wielu zwolenników ma mala

rstwo na szkle. Do bardziej zna
nych  twórców  w naszym  regio
nie należy  Maria  GatnarGuzy 
z Wisły, zdobywczyni nagród na 
konkursach  wojewódzkich. 

Najlepszą  orkiestrę  ma  OSP 

w  Pogwizd owie.  Zespól  liczy 
blisko  30 muzyków  i corocznie 
zdobywa  laury na przeglądach. 
Ostatnio przywiózł puchar  pre
zesa ZG  OSP. 

W  Strumieniu  działa  Towa
rzystwo  PrzemysłowoHandlo
we,  skupiające blisko  30 miejs
cowych  biznesmenów. 

  *  * 
W  Drogomyślu  działa  Klub 

Ekologiczny  do  którego  należy 
ponad  30  osób,  miłośników 
ochrony  przyrody. 

Aż  654  osoby  chciały  stu
diować  na  kierunku  pedago
gicznym  cieszyńskiej  Fili i  UŚ. 
Do  rozmów  kwalifikacyjnych 
dopuszczono  613  kandyda
tów,  a  na  studia  przyjęto  175 
osób. 

*  *
Niemal do zera stopniał ruch 

na  targowiskach  w grodzie nad 
Olzą.  Pustką  wieje  również  na 
granicy.  Bracia  Czesi przyczaili 
się  i  czekają  co  będzie  z  nową 
polską  złotówką. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Jak  poinformowało  nas  ustrońskie  Nadleśnictwo  za  dokarmianie 
zwierzyny odpowiedzialne są koła łowieckie. Nadleśnictwo zajmuje się 
tylko nadzorowaniem i kontrolowaniem odpowiednich terenów. W na
szym mieście działa obecnie  11 kół  łowieckich, a każde ma pod  sobą 
około 30  40 paśników. Na razie przeprowadzone kontrole nie ujaw
niły żadnych uchybień ze strony kół. Stwierdzono, że dobrze wywiązują 
się one  ze swoich  powinności.  Do  paśników  daje się zarówno  pasze 
objętościowe  takie  jak  siano,  jak  i treściwe  czyli  koniczyny,  buraki, 
żołędzie czy kasztany. Te ostatnie zresztą  były zbierane przez dzieci ze 
szkół podstawowych, a potem  odkupowane  przez  koła  za niewielką 
opłatą.  (mat) 
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18  stycznia  Zespół  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu  wizytowała 
wicedyrektor  departamentu  kształcenia  zawodowego  Ministerstwa 
Edukacji Narodowej H. Cieślak. Wizytata przebiegła pomyślnie, gdyż 
pozytywnie oceniono realizację zadań w zakresie kształcenia  zawodo
wego oraz nadzór  pedagogiczny. 

  * ćr 

Fot.  W. Suchta 
W  weekendy  wyciąg  na  Czantorię  pracuje  pełną  parą.  Dobrze 

przygotowane  nartostrady  wabią  narciarzy.  Średnio w dni  wolne od 
pracy  notuje  się  2500  wyjazdów na  górę.  O  wiele  gorzej jest  w dni 
powszednie  gdy wyjazdów na  górę jest  około  250 czyli  dziesięć razy 
mniej. Cieszy, że komunikaty o warunkach narciarskich pojawiły się na 
ogólnopolskiej antenie, ostatnio w popularnej radiowej „trójce". 

ćr   ĆT 
W przedszkolu  nr  7 na  osiedlu  Manhatan  19 stycznia  odbyła  się 

regionalna konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przed
szkolnego byłego powiatu cieszyńskiego. Temat „Spotkania z muzyką" 
uzupełniony został zajęciami pokazowymi w wykonaniu dzieci z przed
szkola. W ramach  konferencji przewidziano  spotkanie z metodykami 
Małgorzatą  Lubicką  z bielskiego Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli 
oraz Ewą Klimą, (m) 

komunikacyjne  OC,  AC,  NW, 
majątkowe,  osobowe,  rolne 

(termin płatności  do  15.02  br.). 

przedstawicielstwo  Ustroń,  Blaszczyka  22 
Zaprasza  do swoich  punktów: 

Ustroń  —  Goje, Błaszczyka  22,  teł.  542892 
Urząd  Miejski  pok. nr 9 

Ustroń — Hermanice, Dominikańska  26, teł. 543204 

Właścicielom  pojazdów  osobowych  ubezpie
czonych  w  PZU  wydajemy  zielone 

13/14.01.1995 r. 
W nocy na ul. 3 maja zatrzymano 
nietrzeźwego  mieszkańca  Ustro
nia kierującego fiatem 126p. Wy
nik  badania  —  2,33  prom.  Za
trzymano prawo jazdy i skierowa
no wniosek do kolegium. 

13/14.01.1995 r. 
W  nocy  dokonano  włamania 

do  sklepu  PSS  Społem  przy  ul. 
Partyzantów. Sprawca po wybiciu 
szyby  skradł kosmetyki,  galante
rię  skórzaną  i ubrania o  łącznej 
wartości  5 tys zł. 

14.01.1995 r. 
W  godz.  14.45—15.45 z rejonu 
skrzyżowania ul. Leśnej ze Źród
laną skradziono Mercedesa w ko
lorze  brązowym  metalic  nr.  rej. 
BLR  3396 wartości  50 tys. zł na 
szkodę mieszkańca  Zaborza. 

14.01.1995 r. 
Około  godz.  14.00  zatrzymano 
nieletniego  mieszkańca  Sosnow
ca,  który  zbierał  pieniądze  dla 
fundacji „Zielone szkoły". Stwier
dzono  dokonanie  sfałszowania 
uprawnień  upoważniających  do 
zbierania datków,  a  także posia
dania ręcznego miotacza gazu bez 
zezwolenia. Wszczęto postępowa
nie wyjaśniające. 

14/15.01.1995 r. 
W nocy dokonano  włamania  do 
sklepu „Krokus" przy ul. Cieszy
ńskiej. Sprawcy po wybiciu szyby 
skradli sprzęt RTV, filmy, zegarki 
na kwotę 2.800 zł na szkodę P.H. 
Savia. 

15.01.1995 r. 
Zatrzymano  do  wytrzeźwienia 
mieszkańca Ustronia po otrzyma
niu  zawiadomienia  o awanturze 
domowej. 

14.15.01.  — Kontrola  tere
nów  leśnych  na  Poniwcu,  Ja
szowcu,  Równicy.  Ukarano 
jednego  kierowcę. 

16.01.  —  Kontrola  stanu  od
śnieżania dróg i chodników na 
terenie  miasta.  Na bieżąco 
przekazywano  zalecenia  służ
bom  odpowiedzialnym  za  od
śnieżanie. 

17.01. — Kontrola  posypywa
nia chodników na  ter.  miasta. 

17.01. —  Interwencja  w  spra
wie  zaśmiecania  terenu  przed 
jednym  ze  sklepów  przy 
ul. Daszyńskiego.  Śmieci  usu
nięto. 

17.01.  —  W  trakcie  kontroli 
Poniwca  ukarano  pięciu  kie
rowców  za wjazd  na tereny 
leśne w okolicach wyciągu na
rciarskiego. 

18.01  —  Ukarano  kolejnych 
dwóch kierowców za wjazd do 
lasu  w  okolicach  wyciągu  na 
Poniwcu. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Widoczne na fotografii naczynia to tak zwany czepnik. Jest  to 

garnek  gliniany  z  końca  XI X  w.,  służący  do oddzielenia 
śmietany  od  mleka.  Po  udoju  mleko  wlewano  do  garnka i po 
osadzeniu  się  śmietany  na  wierzchu  mleka  wyciągano  korek 
z dolnej części naczynia. Mleko przelewano do innego naczynia, 
natomiast  śmietana  osadzała  się  na  ściankach  wewnętrznych 
czepnika. Garnek  ten jest ciekawy  również ze względu na  to, że 
został podrutowany.  Drutowanie  przedłużało  użytkowanie  na
czyń  glinianych.  W  Muzeum  posiadamy  kilka  drutowanych 
garnków  glinianych  oraz  formy  do  wypieku  ciast. 
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Jubileusz w Polanie 
(dokończenie ze str.  1) 

z  kolei  zmierza  do  sakramentu  eucharystii,  w którym  następuje 
największa  kondensacja.  Kapłan  sprawujący  eucharystię  wpisuje 
ofiarę nie tylko  w swoje  życie,  ale wpisuje ją  razem  ze  zgromadzo
nym  Kościołem  w  życie  tych  wszystkich,  którzy  przyszli  na 
sprawowanie  tego  wielkiego  misterium.  Każdy  kapłan,  który 
sprawuje  posługę  sakramentu,  powinien  również  przewodniczyć 
ludowi  bożemu  w  celu  jednoczenia  tego  ludu  w jedną  rodzinę, 
w jedno  wielką  wspólnotę  —  mówił  w  kazaniu  ks.  kanonik  J. 
Fryczkowski. Mszę świętą zakończyło odśpiewanie  uroczystego 
Te  Deum. 

Po mszy  księdzu  Alojzemu  życzenia  złożyły  dzieci  z  Polany, 
Rada  Parafialna.  Zespół  Charytatywny,  a  F.  Korcz  i T.  Duda 
wręczyli  jubilatowi  ozdobny  adres  od  władz  miasta.  Uroczys
tość w Polanie  uświetnił  chór  „Ave"  z Hermanie,  nie  zabrakło 
też drobnego  poczęstunku  dla  wszystkich  obecnych. 

(ws)  Fot.  W. Suchta 

SZKOŁ A  ZDROWI A 
Górnośląskie  Centrum  Rehabilitacyjne  „Repty"  zaprasza 

mieszkańców  i  kuracjuszy  na  cykl  wykładów  „Ustrońskiej 
Szkoły  Promocji  Zdrowia",  które  prowadzone  będą  przez 
personel  GCR  „Repty". 
W  lutym  przewidziano  następujące  wykłady: 
01.02.95  r. 
lek.  med. ALIN A  MARZE C 
„SCHORZENI A  UKŁAD U  RUCHU" 

14.02.95  r. 
lek. med. ZBIGNIE W  EYSMONT T 
„SCHORZENI A  UKŁAD U  KRĄŻENIA " 

16.02.95  r. 
mgr  KRYSTYN A  ZAGÓRSKA 
„AUTOPSYCHOTERAPIA " 

25.02.95r. 
lek. med. JERZY  KLIMCZA K 
„SCHORZENI A  UKŁAD U  RUCHU" 

Wszystkie  wykłady  odbywają  się  o  godz.  1500  w  ogrodzie 
zimowym  SCR  „Repty"  UstrońZawodzie,  ul.  Zdrojowa  6. 

28 stycznia  1995 r.  o godz  19.00 w DW  „Elektron" 

odbędzie się  tradycyjny 

BAL  MYŚLIWSK I 
na który  serdecznie  zapraszamy 

Dochody z  Balu przeznaczone zostaną na dokarmianie zwierząt 
Bilety do nabycia w Urzędzie Miejskim w Ustroniu 

II  piętro pokój  38 teL 543211 
^nn,,,,..,,,,,,,,  ,,,  ^ 

Fot.  W. Suchta 

KARNAWA Ł  TRWA 
llllll: . Sili!!  J!l:;i;!i!!i l i Mlii i   : i® ipllllllB ^ 

Na  balu  rodzicielskim  w Szkole  Podstawowej  Nr  1 w  Ustro
niu  wspaniale  bawiły  się  104  pary.  Sprzyjała  temu  niezwykle 
ciepła,  rodzinna  atmosfera, jaką  stworzyli  gościom  organizato
rzy: Rada  Rodziców  i dyrekcja  „Jedynki".  Ostatni  rozbawieni 
goście  opuszczali  budynek  szkolny  rankiem  o  godz.  700.  Do 
końca  towarzyszył  im  zespół  muzycznowokalny  „Geminus". 

Bal obfitował w wiele atrakcji. Sprzedano wszystkie losy (400 
sztuk) loterii fantowej, której głównymi sponsorami  byli  rodzice 
i  przyjaciele  szkoły:  W.  Macura,  K.  Owczarek,  O.  Marosz,  J. 
Świeczka,  MOKATE,  AZBUD,  USTRONIANKA. 

Z  zainteresowaniem  gości  spotkała  się  również  licytacja, 
głównie  dzieł  sztuki,  które  podarowali  twórcy:  J.  Gburek,  D. 
Orszulik, J. Herda, S. Gamrot, D. Gierdal. Licytowano  również 
pętrowe torty ofiarowane przez „Oazę" i „Delicje". Niespodzia
nką  licytacji  okazała  się papuga  w  pięknej  klatce. 

Kondycję  fizyczną  tancerzy  utrzymywały  ze  wspaniałym 
skutkiem szkolne panie kucharki,  serwując dania  przygotowane 
z  produktów  przekazanych  organizatorom  balu  nieodpłatnie 
przez  rodziny:  Czerninów,  Górników,  Słodziaków,  Kluzów, 
Chwastków,  Sikorów. 

Łączny  dochód  z balu,  około  100 milionów  starych  złotych, 
przekazany został na pomoce naukowe dla  uczniów  „Jedynki". 

Organizatorzy  balu  gorąco  dziękują  gościom  i  sponsorom. 
*   *  * 

14 stycznia w DW  „Malwa" odbył się wielki bal  karnawałowy 
przygotowany  przez Radę  Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 2. 
W  organizację  balu  najbardziej  zaangażowali  się  państwo 
Waszkowie, Sikorowie oraz przewodniczący Rady Józef  Górka. 
Inni  rodzice  pomagali  w  kuchni  i  przy  obsłudze. 

220 osób  zakupiło  bilety w cenie 25 zł i bawiło  się do  białego 
rana,  a  do  tańca  przygrywała  orkiestra  „Kora"  z  Cieszyna. 
W  cenę  biletu  wliczono  oczywiście  konsumpcję.  Jedną  z  wielu 
atrakcji  balu  była  licytacja,  na  której  za  ponad  sto  złotych 
zakupiono  niespodziankę,  którą  okazały  się pampersy.  Oprócz 
tego licytowano się o albumy, skrzynki na narzędzia itp.  Bardzo 
wysoką cenę uzyskały narzędzia ogrodnicze zrobione w ustrońs
kiej  Kuźni.  Jak  zwykle  na  tego  typu  imprezach  królowały 
najróżniejsze  karnawałowe  czapki,  nie  zabrakło  i  kotylionów. 
Losowano  także  trzy numery  biletów  na  bal,  a szczęśliwcy  stali 
się posiadaczami  zegarka,  lampy  i  „skrzynki  zapachowej".  Jak 
twierdzą  ci,  którzy  bal  przeżyli,  zabawa  była  rewelacyjna. 
Całkowity dochód  przeznaczony został na potrzeby  szkoły czyli 
urządzenie placu  zabaw  i boiska,  a  także na  zakup  programów 
do  pracowni  komputerowej.  (mat) 

Dyrekcja,  grono  nauczycielskie  i  uczestnicy  balu  szkolnego 
serdecznie  dziękują  RADZIE  RODZICÓW  przy  Szkoły  Pod
stawowej nr 2 w Ustroniu za zorganizowanie wspaniałej zabawy 
karnawałowej  w  DW  MALW A  14  stycznia  1995  r. 
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Fot.  W. Suchta 
Zwisające  z  dachów  sople  są  na  pewno  malownicze,  ale  też 

niebezpieczne. Szczególnie te zwisające nad chodnikami  wymaga
ją natychmiastowego usunięcia. Tam gdzie nie zostało to uczynio
ne interweniuje Straż Miejska nakazująca natychmiasowe usunię
cie  sopli.  Kontroluje  się  też  chodnik  przed  posesjami  —  od
śnieżanie i posypywanie należy do obowiązku właściciela  danego 
budynku.  Nie  wszyscy  stosują  się do  obowiązku,  co  pociąga  za 
sobą  upomnienia  Straży  Miejskiej,  a  dla  najbardziej  opornych 
mandaty.  Jak  poinformowano  nas  w  SM  w  tym  roku  nie  było 
jeszcze konieczności upominania kogokolwiek  za zwisające sople. 
Zresztą na przestrzeni ostatnich kilku lat w Ustroniu nie wydarzył 
się  wypadek  spowodowany  spadającym  soplem.  W  SM  zapew
niono nas, że miasto jest  stale patrolowane, a strażnicy, gdy  tylko 
zauważą  zwisający  lód,  nakazują  usuwanie  go  w  ich  obecności. 
Nam  zamieszczone powyżej zdjęcie udało się zrobić tydzień  temu 
w centrum  miasta.  (ws) 

Bardzo  dobrze  wypadli 
uczniowie  Szkoły  Podstawo
wej  nr  2  w  pierwszym  etapie 
konkursów  przedmiotowych. 
Jako,  że  był  to  etap  między
szkolny, obejmował on  szkoły 
Ustronia, Goleszowa, Brennej 
i  Wisły.  Dzieci  z  SP2  star
towały we wszystkich  konkur
sach  z  wyjątkiem  techniki. 
Według  informacji  uzyska
nych  z  Delegatury  Kurato
rium  Oświaty  w  Cieszynie, 
ustrońska szkoła zajęła zdecy
dowanie  I  miejsce  w  całym 
rejonie cieszyńskim.  W  sumie 
aż 27 uczniów  zakwalifikowa
nych  zostało  do  zawodów  re
jonowych.  Uczniami,  którzy 
przyczynili  się  do  tego,  że 
„dwójka"  jest  najlepsza  byli: 
Tomasz Dutkiewicz,  Gabriela 
Brudny  i Natalia  Gburek  z ję
zyka  angielskiego;  Adrian 
Dąbrowski  z  matematyki; 
Agnieszka  Jochacy,  Joanna 
Golisz  i  Magdalena  Malina 
z biologii; Rafał Chybiorz, Pa
weł Wieją, Piotr Janeczek  z fi 
zyki;  Małgorzata  Karasek 
i  Janusz  Świerczak  z  historii, 
Jerzy  Pietyra,  Przemysław 
Dudeli,  Michał  Potoplak, 
Maciej Chowaniok  z geografii 
oraz  Marcin  Duraj,  Justyna 
Holeksa  i  Rafał  Sroka  z  che
mii.  Z  dwóch  przedmiotów 
udało się zakwalifikować Zbi

gniewowi  Szcześniewskiemu 
z języka  angielskiego  i  fizyki , 
Aleksandrze  Sudzie także z ję
zyka  angielskiego  i  chemii 
oraz Joannie Niwińskiej i Ma
gdalenie  Śliwce  z  matematyki 
i  fizyki.  Nie  udałoby  się  uzys
kać  takich  wyników,  gdyby 
nie  pomogli  nauczyciele. 
Uczniami  opiekowali  się: Ali 
cja  Białas,  Iwona  Brudna, 
Maria  Kaczmarzyk,  Edyta 
Knopek,  Wieńczysława  Chy
biorz, Barbara Górniok,  Hali
na  HankowiczWaleczek 
i  Władysław  Gaś.  (mat) 

Restauracja 
B E S K I D 
Ustroń,  ul. 3 Maja 

tel.  542419 
z a p r a s za 

codziennie oprócz  wtorku 
od godz.  12.00 na  obiady 

i  kolacje domowe. 

W każdą sobotę od godz. 20.00 

zabawy 
karnawałowe 

Na parterze drink bar  i bilard 
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Nie  wszyscy  wiedzą,  że  na 
terenie  byłego  „Meprozetu" 
w  UstroniuNierodzimiu  ma 
swoją  siedzibę  spółka  „R .B." 
montująca  tak  u  nas  ostatnio 
popularne  rowery  górskie. 
Jak  poinformował  nas  jeden 
z dyrektorów  Diego  Rondinel
lo  podobną  firmę  mieli  we 
Włoszech,  jednak  z  uwagi  na 
to,  iż  skończyło  się  już  tam 
zapotrzebowanie  na  mounta
in bike przeniesiono ją do  Pol
ski. W  byłych  państwach  soc
jalistycznych  w  związku 
z  transformacjami  politycz
nogospodarczymi dopiero  te
raz wybucha  „boom"  rowero
wy, dlatego w przeciwieństwie 
do  krajów  zachodnich  rynki 
są  tu  jeszcze  nienasycone. 

Od początku swojej działal
ności  firma  miała  w  Polsce 
spore problemy.  Wysokie  po
datki,  kłopoty  z  celnikami, 
a  także  z  wszelkiego  rodzaju 
urzędnikami,  to  tylko  niektó
re  z  nich.  Również  obecnie 
włoski  przedsiębiorca  ma  do 
czynienia  z  nieprzychylnością 
różnych  organów  państwo
wych.  W  pewnym  momencie 
wydawało się, że trzeba  będzie 
wszystko zamknąć  i  zlikwido
wać,  jednak  spółka  podjęła 
ryzyko działalności  w  naszym 
kraju.  Obecnie  „R.  B.  "  za
trudnia  kilka  osób,  lecz  jako, 
że zbliża  się sezon  letni  w naj
bliższym  czasie  załoga  zosta
nie powiększona  do  15 praco
wników.  Składanie  roweru 
trwa w zależności od jego  typu 
od  jednej  do  trzech  godzin. 
Cały  osprzęt,  z jakiego  robio
ne  są  rowery  jest  importowa
ny  tylko  i wyłącznie  z  Włoch, 
a produkują  go  znane  świato
we  firmy.  Ilość  montowanych 
rowerów jest dostosowana  do 
popytu  i uzależniona  od  wiel

kości  zamówień.  Marzeniem 
spółki  jest  produkcja  tylko 
z  części  robionych  w  Polsce. 
Już obecnie podjęto współpra
cę  z  trzema  polskimi  przed
siębiorstwami,  z  których  jed
na  lakieruje  ramy,  a dwie  po
zostałe  montują  gotowe  koła. 
Diego Rondinello ma nadzieję 
na  to,  że  ilość  zamawianych 
rowerów  dojdzie nawet  do  30 
tysięcy sztuk  rocznie.  Zapyta
ny o to, jaka obecnie  firma  jest 
najlepsza  na  rynku  rowerów 
górskich  odpowiada  bez  wa
chania,  że  na  pewno  Scott. 
Stwierdził  też,  że  biorąc  pod 
uwagę popularność sportu  ro
werowego  w  Polsce,  liczy  na 
przychylność  władz  i  widzi 
możliwość  dalszego  roz
woju  swojej  spółki  w  naszym 
kraju.  Jak  mówi,  będzie  to 
z  korzyścią  dla  wszystkich: 
państwa,  gdyż wpłyną  pienią
dze z podatków;  ludzi,  którzy 
dzięki  temu  będą  mieli  pracę; 
rowerzystów  mogących  ko
rzystać  z  bardzo  zróżnicowa
nej  oferty  sprzętowej,  a  także 
dla  samych  właścicieli  firmy. 
W  Ustroniu  często  są  organi
zowane  różnorodne  zawody 
kolarskie.  Już  raz  spółka  „R. 
B.  "  przekazała  rower  na  na
grodę i nie wyklucza  możliwo
ści  dalszego  sponsorowania 
ciekawych  sportowych  im
prez. 

Kiedy  chcieliśmy  zrobić 
zdjęcie miejsca, w którym  mo
ntowane  są  rowery,  nie  po
zwolono  nam  na  to.  Tłuma
czono się tym, że konkurencja 
nie śpi. Zgodzono  się tylko  na 
sfotografowanie  magazynu, 
w  którym  składowany  jest 
sprzęt. Wygląda na to, że tech
nologia  skręcania  rowerów 
jest  objęta  ścisłą  tajemnicą. 

(mat) 

Fot.  W. Suchta 



Ogłoszenia  drobne 

Działkę  pod  pawilon  handlowy 
w  UstroniuPolanie  sprzedam.  Tel. 
Ustroń  543279. 

Patelnię  elektryczną  sprzedam. Tel. 
Ustroń  543279. 

Lokal  na  sklep  w centrum  Cieszyna 
oraz  Wisły  kupię  lub  wydzierżawię. 
Ustroń  tel.  543698. 

Znakowanie  samochodów  —  po
niedziałek,  środa,  piątek — od  12.00 
do  17.00. Ustroń, ul. Stalmacha 7, tel. 
542601. 

Kupię gospodarstwo  rolne w Ustroniu 
do 3 ha. Tel.  Katowice  481182. 

Sprzedam  kpi. naczyń  Zepter.  Wiado
mość — Ustroń,  ul. Fabryczna 8. 

Pomieszczenie do  wynajęcia — 40 m2. 
Ustroń  ul. 9 Listopada 20. 

Karczma  Gazdówka 
UstrońNierodzim 
tel  542364  i 543372 

zaprasza  w każdą  sobotę 
t^Rti  ̂ do nowo  otwartej  sali  na 

ZABAW Y  KARNAWAŁOW E 
Początek o godz. 19.00  Gra zespół  wokalnomuzy

czny  „Rafael" Roberta  Godeckiego. 
Organizujemy na zlecenie zabawy i bale do 120 miejsc. 
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P . P . U . H.  B 
Zapraszamy  do  nowo  otwartej 

HURTOWN I  PAPIEROSOW 
I   ART.  CHEMICZNYC H 

UstrońHermanice,  ul.  Skoczowska  47e 
(bliźniak i za pawilonem  spożywczym) 

Ceny  promocyjne,  hurtow e  i  detal iczne. 
C z y n n e :  8 — 1 7 

PODZIĘKOWANI E 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  dziękuje  Dyrekcji  Spółki 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Ustroniu za darowa
nie Muzeum dywanu zakupionego na wystawę z okazji  100lecia 
wodociągów. 

Zimowe igraszki.  Fot. F.  Bojda 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 

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

wystawa i sprzedaż prac twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
— Najnowsze nabytki 
— Wystawa prac Rodziny KAMIEŃIARZÓ W z Koniakowa 

(serwetki, świątki, maski obrzędowe) 

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

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja 68,  teł.  542996 

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu  zainteresowanych. 
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich . 

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

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

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej (tel.  543244) 
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie,  fotografika, koło teatralne i szachowe. 
4.2. (sobota) godz. 10.00—Kulig do Dobki—wyjazdy na basen, narty do 
Koniakowa 

Imprezy  kulturalne 
26.1.1995 r.  Koncert w wykonaniu  KWARTET U  WIEDEŃSKEE
piątek  GO z Cieszyna 
godz. 15.00  w Ogrodzie Zimowym SCR  „Repty" — Szpitalu  Pro

mującym Zdrowie 

27.1.1995 r.  KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu uczniów 
piątek  Ogniska Muzycznego w Ustroniu 
godz. 17.00  Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa 

FERIE  ZIMOW E '95 
Dyskoteka 
piątek, sobota 
niedziela 
od 27.01 do 19.02.95 
codziennie 

Przeboje z list  przebojów  „Kuriera  Polskiego" 
i „Gazety Krakowskiej" prowadzi D. J. Holidaj. 
Konkursy z nagrodami. 
Kawiarni a Hotelu „Jaskółka"  godz. 19.00. 

Teatr  Lalek  „Banialuka" 
„KRAWIEC , PAN NITECZKA " 
Szkoła Podstawowa nr  2 — Bilety po 50 gr również dla 
Rodziców do  nabycia  w SP1, SP2 oraz  w Wydziale 
Kultury Urzędu  Miejskiego (Pokój nr 2) 

Banialuka 
7.2.1995 r. 
wtorek 
godz. 10.00 
(przedszkola) 
godz. 11.30 
(szkoły) 

FERIE Z „ŁOWC Ą  TALENTÓW ' 
3 stycznia—4  lutego  1995 r. 

Pan  Józef  Golec  z Cieszyna  i  Sopotu  w Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa w ramach  „Beskidzkich warsztatów  plastycznych" 
będzie  przygotowywał  dzieci  w  wieku  6—10  lat do  udziału 
w Międzynarodowym  Konkursie  Plastycznym  w Tokio.  Koszt 
42 zł za cały  cykl.  Szczegóły w GU nr 3/95 i w Muzeum, tel. 
542996. 

UWAGA ! Domy wczasowe, hotele itp.: afisze — programy 
imprez odbierać  można  bezpłatnie w Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji — Rynek  7 
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Towarzystwo Narciarske  Marabu  Ski Club powstało w  1992 

roku. Na początku klub zrzeszał  16 zawodników. Aktualnie jest 
7  młodzików  i juniorów  młodszych  oraz  3  seniorów.  Główny 
nacisk  klub  kładzie na młodzież, gdyż utrzymanie seniorów jest 
zbyt  kosztowne.  Dotacje  przyznawane  centralnie  na  kluby 
pokrywają  zaledwie  część  kosztów  związanych  z  utrzymaniem 
sekcji.  W  sumie  wszystkie  pieniądze  od  sponsorów,  z  Urzędu 
Miasta  to  tylko  około  20%  potrzeb.  W  związku z tym  seniorzy 
muszą  trenować  na  własny  koszt.  Aby  zawodnik  mógł  zabłys
nąć chociażby  na  zawodach  organizowanych  na  terenie  Słowe
nii, Słowacji  czy Czech,  to  co najmniej 7 miesięcy w roku  musi 
spędzić  na  nartach.  Miesięczny  pobyt  zawodnika  za  granicą 
kosztuje  około  40  min  zł  i  to  tylko  pod  warunkiem,  że 
wyżywienie będzie we własnym zakresie. Marabu  Ski Club  jako 
stowarzyszony w PZN posiada  ulgi preferencyjne na wyciągi we 
wszystkich  miejscowościach  całego pasma  Alp. Niestety  ulgi  te 
nie  obejmują  naszego  kraju  i  trzeba  płacić  tyle  samo,  co 
normalny  turysta.  Przy  średniej cenie biletów  15 tys zł może  to 
dać  nawet  4,5  min  dziennie  za  same  wjazdy  10 osób  na  górę. 
Pomimo,  iż jest  to  bardzo  drogi  sport,  to  z pomocą  rodziców 
dzieci  i  sponsorów  jak  na  razie  wszystko  idzie  dobrze.  Prezes 
Adam  Jurasz,  zapytany  o  to,  czy  trudno jest  stworzyć  w  pełni 
profesjonalny  klub  odpowiedział: 
—  Wszystko można zrobić, ale do tego są potrzebni w pierwszej 
kolejności  ludzie,  a  w drugiej   pieniądze.  Na  dzień  dzisiejszy  lu
dzie  są,  ale  brakuj e  środków.  Nasze  władze,  któr e  są  odpowie
dzialne  za  zdrowie,  oświatę  czy  kultur ę  w  ogóle  się  nie  za
stanawiają  nad tym, co się dzieje.  Przykr e jest  to, że w tej  chwili 
więcej   młodych  ludzi  możemy  spotkać  w  barach  czy  pijalniach 
piwa  niż  na  stoku.  Młodzież  chciałaby  jeździć,  ale  nie  ma  na 
czym. To, że teraz jest ciężka sytuacja  finansowa będzie pokuto
wało  w  przyszłości,  gdy  będziemy  budować  schroniska  dla 
narkomanów czy duże zakłady zamknięte dla alkoholików. Za to, 
co  się  dzieje  od  kilkunastu  lat  ze  sportem,  a  także  z  młodzieżą 
będzie  ktoś kiedyś  odpowiadał,  tylk o  że  wtedy  może już być  za 
późno. 

W  październiku  i  listpadzie  klub  był  czterokrotnie  na  jedy
nym  lodowcu  dostępnym  jesienią  tego  roku  —  Hintertukie. 
Cykl  treningowy  przewidywał  po  tygodniu  spędzonym  na 
lodowcu dwa tygodnie w kraju. Uwarunkowane  to było tym, by 
dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Pierwszy śnieg, 
który spadł w Polsce został zaraz wykorzystany przez sekcję na 
treningi  w  Zakopanym  i  na  Salmopolu.  4  zawodników  klubu 
brało  udział  w  zawodach  otwarcia  sezonu  zorganizowanych 
przez  Towarzystwo  Narciarskie  w  Zakopanym.  Do  najwięk
szych  osiągnięć  zeszłego  sezonu  należało  zwycięstwo  w  cyklu 
zawodów  „Nadziei  Beskidzkich".  Jeżeli  chodzi  o  sukcesy 
indywidualne  to w tych  zawodach  Michał Pawlas  był pierwszy, 
młodzik  Michał Gałaszek  czwarty,  a Katarzyna  Nowara  zajęła 

UCHWAŁ A  Nr  VII/54/94 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  29  grudnia  1994  r . 

w sprawie opłaty  targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. Nr  16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 
1  lit.  a  (oraz  pkt  3  ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r.  o  podatkach 
i  opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  Nr.  9,  poz.  31)  oraz  Rozporządzenia 
Ministra  Finansów  z dnia  7  grudnia  1994  r.  w  sprawie  wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
Nr  132, poz. 675) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
u c h w i a 

§1 
Dzienną  stawkę  opłaty  targowej od  osób fizycznych, osób  prawnych 
oraz  jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości  prawnej 
dokonujących sprzedaży na  targowisku: 
1.  z samochodu  ciężarowego  22,0 zł 
2.  z samochodu  dostawczego  16,8 zł 
3.  z samochodu  osobowego  14,0 zł 
4.  z ławy, straganu, który jest własnością  miasta  10,0 zł 
5.  ze straganu, który jest prywatną  własnością  handlującego  5,0 zł 
6.  mebli  i innych  towarów eksponowanych  na płycie za  1 m2  5,8 zł 
7.  z ręki, kosza,  skrzynki  2,6 
8.  wykonywanie czynności  rzemieślniczych  2,1 zł 

Fot. W. Suchta 

6 miejsce. Po za tym, na olimpiadzie dzieci zorganizowanej przez 
dwukrotnego  złotego  medalistę  ostatnich  igrzysk  olimpijskich 
Markusa  Wasmeiera  w Val  Señale, Jacek Jurasz  zdobył  brązo
wy medal. Biorąc pod  uwagę, że właściwie jest  to dopiero  drugi 
rok  działalności  klubu,  to  są  to bardzo  dobre wyniki. W  zawo
dach  na  niższym  szczeblu  takich  jak  Puchar  prezesa  S.  C. 
Marabu,  czy  Puchar  Stożka  ustroński  klub  nie  miał  sobie 
równych. 
—  Chciałbym podziękować Zarządowi Miasta Ustronia za to, że 
wreszcie,  po  dwóch  latach  starań  dostaliśmy  zezwolenie  na 
bezpłatne  wyjazdy  na  Czantorię  i  możliwość  korzystania  z  niej 
przez członków naszego klubu w ramach treningów. Jest to bardzo 
dobry  stok  do  przeprowadzania  treningów,  bo  można  na  nim 
trenować slalom, gigant, a nawet supergigant.  Chciałem napraw
dę podziękować, że po tylu staraniach i tylu pismach ktoś wreszcie 
zrozumiał, iż po co te krzesełka mają wyjeżdżać tam puste. Niech 
chociaż  parę osób z  tego  korzysta  —  powiedział  Adam  Jurasz. 

Zawodnicy  korzystają  prawie  w  100%  ze  sprzętu  firmy 
Atomie,  gdyż  jest  ona  najbardziej  przystępna  dla  polskich 
klubów.  Za  nie najwyższą  cenę  oferuje sprzęt  bardzo  wysokiej 
jakości,  w  pełni  profesjonalny.  Oczywiście  nie  jest  to  ten 
dostępny  w  sklepach,  lecz  znacznie  bardziej  skomplikowany, 
a przez to o wiele droższy. Zatrudniono  także trenera  opłacane
go z własnej kieszeni. Mimo, że klub jest najmniejszy w Bielskim 
Okręgowym  Związku  Narciarskim,  kilku  zawodników  ma 
szansę reprezentować  Polskę na  poważnych  zawodach  między
narodowych. Jeżeli znajdą  się fundusze, to w najbliższym  czasie 
zostanie  ogłoszony  nabór  do  sekcji i być może  znajdą  się nowe 
talenty. 

Łukasz  Matuszka 

Niedzielę ustanawia się dniem handlu starociami, rzeczami używanymi. 
Od osób handlujących tymi rzeczami pobierać się będzie 50% dziennych 
stawek  opłaty  targowej. 

§3 
Targowiskami  są  wyznaczone  miejsca,  w  których  prowadzony  jest 
handel  z  ręki,  kosza,  wozów  konnych,  przyczep,  pojazdów  samo
chodowych  itp.  Ustala  się  targowisko  miejskie położone  przy  ul. A. 
Brody. 

§4 
Poboru  opłaty na  targowisku  miejskim  i innych  miejscach wyznaczo
nych do prowadzenia handlu dokonuje upoważniony pracownik jedno
stki organizacyjnej prowadzącej targowisko. 

§5 
Wykonanie uchwały powierza  Zarządowi  Miasta. 

Traci  moc uchwała nr  LI/354/93 Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia 30 grudnia  1993 r. 

§7 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  i publikacji w Gazecie Ustrońskiej. 

§8 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia z mocą  obowiązującą od 
1 stycznia  1995 r. 

7  Gazeta  Ustrońska 



! : | |PI | |5BpsŻA  I I 

Rozegrano  Mistrzostwa  Ustronia  w  Piłce  Siatkowej  Szkół 
Podstawowych  zorganizowane  przez  Szkolny  Związek  Spor
towy. 12 stycznia w sali gimnastycznej SP3 w Polanie  rywalizo
wały  dziewczęta.  Zwyciężyła  drużyna  SP1  przed  SP3  i  SP2. 
Następnego  dnia  o  tytuł  mistrzów  Ustronia  walczyli  chłopcy. 
Tu też najlepszą okazała się drużyna SP1. Drugie miejsce zajęła 
SP6,  a  trzecie  SP3. 

1112 lutego w Jaworzu  od
będzie  się  Narciarski  Festyn 
Zimowy,  którego  celem  bę
dzie  propagowanie  biegów 
narciarskich.  W  programie 
imprezy  przewidziano  festyn 
oraz biegi dla dzieci młodzieży 
i dorosłych.  Również  dystans 
biegów  będzie  zróżnicowany, 

tak,  by  każdy  mógł  znaleźć 
coś  dla  siebie.  Przebojem  im
prezy  może  stać  się  bieg  na 
5 km na nartach wraz ze strze
laniem  z  łuku  sportowego  do 
tarcz.  Bieg  główny  zostanie 
rozegrany  w niedzielę  12 lute
go.  Wszystkie  konkurencje 
odbędą się w JaworzuNałężu. 
Organizatorzy  przewidują 
dodatkowe  atrakcje.  Odbę
dzie  się kulig  oraz  czynna  bę
dzie  giełda  sprzętu  narciars
kiego. 

Pustawo jest  na ustrońskich  śnieżnych  trasach.  Fot. W. Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Pamiyntocie,  żech  Wóm  lobiecala  opowiedzieć 

o  ustróńskim  Kozim  Mieście?  Tóż  bych  teraz  chciała 
Wóm  o  tym  lopowiedzieć. 

Tóż  wiycie,  Kozim  Miastym  nazywali  taki  stare 
osiedli  w Hermanicach,  kiere  było  postawione  jeszcze  za 
Austryje  dlo  robotników  z  Ustróńskij  Kuźni  przez 
jednego,  jako  by  im  to dzisio  powiedzieli,  biznesmena,  do 
kierego  Kuźnia  należała.  Na  to  osiedli  prawili  też 
Kolónija,  jyny,  że  downij  prawie  każdy  na  tym  osiedlu 
chowolkoze,  tóż  tymu  ludzie  nazywali  te Kolónije  Kozim 
Miastym  abo  z niymiecka  Cigensztat  —  i po  teraz  tak  to 
nazywajóm.  Nó,  bo  wiycie,  w  tej  Kolóniji  to  z  jednej 
strony  sóm  hólice  jako  na osiedlu  w mieście,  ale  też  każdo 
rodzina,  co  tam  miyszko,  mo  przi  chałupie  zogródke  na 
kwiotki  i  jarziny,  mo  też  szopkę,  coby  szlo  też  jaki 
bydelko  dlo  siebie  uchować.  Tóż  ludzie  chowali  se  kury, 
prosioka  i kozę  też przeważnie  każdy  miol,  coby  nie  było 
trzeja  kupować  młyka  u  gazdów  abo  we  sklepie. 

Jedyn  z  tych,  co  w  tej  Kolóniji  miyszkali,  każdy  dziyń 
zbirol  ty  wszycki  kozy  i żynył  ich  do  kamiyńca  ku  rzyce 
Wiśle,  coby  sie  popasły.  Przeważnie  chodził  ich  paś  po 
połedniu  jak  prziszeł  z  roboty,  a na  wieczór  zaś  ich  żynył 
do  chałupy  i  każdy  se  swojóm  kozę  odbiyroł. 

Nó,  ale  potym  jakosi  ludzie,  przestowali  ty  kozy 
chować  i  teraz  juz  w  Kozim  Mieście  kóz  nima.  Prosio
ków  też  jakosi  już  tak  ludzie  nie  chowajóm,  bo  teraz  co 
kónsek  je  masarnia  i miynsa  je  wszyndzi  doś,  jakigo  by 
jyny  człowiek  nie  chcioł,  tóż  sie  ludzie  nie  chcóm 
z  bydlyntami  użyrać.  Nó,  jeszcze  se  tam  nikierzi  kury 
chowajóm,  coby  mieć  dóma  świyże  wajca,  miywajóm  też 
w  nikierych  chałupach  psa  abo  kocura. 

Kolónija  już  też  nima  tako  jako  kiesi,  bo  już  downo 
ludzie  se  ty  kwartyry  wykupili  i  każdy  se  tam  cosi 
przibudowol,  jako  móg,  na kiela  mu  starczyło  piniyndzy. 

Ale,  wiycie,  jako  sie  teraz  widzi  i słyszy,  to  ludzie  zaś 
se  o  kozach  spómniełi  i  zaczynajóm  ich  zaś  chować. 
Sama  żech  widziała  w  spożywczym  sklepie  na  Man
hatanie  kozi  mlyko  sprzedowane  w  takich  szklónkach 
jako  śmietónke. 

Nó,  to  może  zaś  przidóm  czasy,  że  w  Kozim  Mieście 
ludzie  bydóm  kozy  chować. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1)  wiceburmistrz  Ustronia  4)  czas  na  coś  6) 
w zodiaku 8) przychodzi do woza 9) dowód wpłaty 10) lustro 
Anglika  11)  pisak,  flamaster  12)  elektroda  dodatnia  13) 
pokojowy artysta 14) duża skrzynia 15) prezent 16) rodzaj piwa 
17) w rodzinie Opla 18) najlepsi w drużynie 19) imię kobiece 20) 
knajpa mleczna  lub piwna 
PIONOWO: 1) władza absolutna 2) złośliwe nimfy 3) głęboki 
rów z wodą 4) układ  zdań 5) imię kobiece 6) drapieżna  ryba 
morska 7) urządzenie w lunaparku 11) smaczny owoc z krzewu 
13) też więzienie  14) pieśń  zwycięstwa 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłanie 
odpowiedzi mija  12 lutego. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Świątecznej 
WESOŁYCH  ŚWIĄT  I SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU 

ŻYCZY  REDAKCJA  GU 

Nagrodę 30 zł (300.000 zł) otrzymuje LESZEK WAŁACH  z Ustronia, 
ul. A.  Brody  80. Zapraszamy  do  redakcji. 

10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10 zł 

GAZETA 
I S T R O \ S K \ 


