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Rozmow a z Kazimierze m Heczko , prezese m Stowa -
rzyszeni a Twórczeg o „B rz imy "  i wspóùwùaúcic ie lem 
Ustroñskie ] Galeri i Sztuk i Wspóùczesne j 

Jak to siæ staùo, ýe syn Bogusùawa Heczki nie maluje? 
Rzeczywiúcie nie maluje, ale talentu siæ nie dziedziczy auto-
matycznie. Natomiast tworzæ duýo na komputerze np. znaczki 
reklamowe, foldery i inne drobne wydawnictwa. Wychowaùem 
siæ wúród sztuki i ta wraýliwoúã zostaje. Jeýeli caùe ýycie obcuje 
siæ z malarstwem to trudno od tego caùkowicie odejúã. 
Nigdy pan nie malowaù? 
Próbowaùem. Jednak ojciec nie byù zwolennikiem mojej twór-
czoúci, gdyý zafascynowaùo mnie w mùodoúci ostre malarstwo 
abstrakcyjne. Ojciec jako zwolennik tradycyjnego, realistycz-
nego malarstwa raczej krytykowaù niý zachæcaù i tak jakoú 
naturalnie siæ to skoñczyùo. Teraz próbujæ to przenieúã na nowe 
úrodki wyrazu, na komputer. Nie jest to sztuka przez duýe „S" , 
ale w tej chwili wielu ludzi zamienia sztalugi czy oùówek na 
klawiaturæ. Jeden z najbardziej znanych programów graficz-
nych „Corel" ogùasza co roku ogólnoúwiatowy konkurs na 
najlepszà pracæ plastycznà wykonanà wùaúnie w tym programie. 
W zeszùym roku byùy mieszkaniec Ustronia, obecnie student 
w Gliwicach zajàù 6 miejsce wúród 40 tys. prac, a nagrodà byù 
tygodniowy pobyt w Kanadzie, gdzie przyjmowano go iúcie po 
królewsku. Uwaýam jednak, ýe trzeba to traktowaã z przy-
mruýeniem oka. 

Zostaù pan prezesem „Brzimów" w przeùomowym dla tej grupy 
momencie. Czy w tej chwili moýna juý mówiã o planach, gùównych 
zaùoýeniach? 
Chciaùbym rozruszaã dziaùalnoúã i bardziej scaliã „Brzimy" 
wewnætrznie. W skùad Towarzystwa weszùo wiele nowych osób, 
wzbogacajàc nas o nowe dziedziny sztuki. Do tej pory „Brzimy" 
kojarzyùy siæ gùównie z malarstwem i rzeêbà. W tej chwili 
doùàczyli do nas fotografik, poeta i artystka zajmujàca siæ 
tkaninà artystycznà. Pojæcie „ twórca" jest bardzo szerokie 
i chciaùbym by wszelkie przejawy i odmiany twórczoúci mogùy 
znaleêã miejsce w naszym Towarzystwie. Chcæ, by wszyscy 
mieszkañcy Ustronia, którzy majà coú do powiedzenia w róý-
nych dziedzinach twórczoúci, mogli siæ spotkaã w grupie ludzi 
o podobnych zainteresowaniach i do nas przyùàczyã. Myúlæ 
o zorganizowaniu w Muzeum, w sali naszej galerii, spotkañ przy 
sztalugach. Polegaùyby one na tym, ýe raz w miesiàcu przy-
chodziliby artyúci i wspólnie malowali, czy rzeêbili np. martwà 
naturæ. W przyszùoúci moýe zaprosimy modelkæ. Widzieliúmy 
podobne spotkania w Genku w Belgii i bardzo nam siæ 
spodobaùy. Tam odbywaùy siæ w specjalnych pracowniach, 
natomiast my chcemy by nawet w czasie otwarcia galerii artyúci 
pracowali. Jest to na pewno bardzo interesujàce przeýycie 
zwiedzaã galeriæ i jednoczeúnie uczestniczyã w procesie tworze-
nia. Nie chodzi o to by artyúci siæ od siebie uczyli, ale ýeby mogli 
podpatrzeã, dowiedzieã siæ czegoú o technice kolegi, poroz-
mawiaã przy kawce. Oczywiúcie sztalugi i martwa natura 
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Wszystkim Paniom tyczymy sùoñca, uúmiechu, 
radoúci i powodzenia na co dzieñ. 

KOMU „INFORMACJÆ"? 
23 lutego odbyùa siæ 22 sesja 

Rady Miejskiej. Obrady pro-
wadziù przewodniczàcy RM 
Franciszek Korcz. 

Tematem wiodàcym byùa 
„Informacja o realizacji im-
prez kulturalnych i sporto-
wych w 1995 r., planowany 
kalendarz imprez kultural-
nych i sportowych na rok 
1996". W materiaùach przed-
stawionych radnym podano, 
ýe w roku ubiegùym w naszym 
mieúcie odbyùo siæ 41 imprez 
organizowanych przez Wy-
dziaù Oúwiaty, Kultury i Re-
kreacji — 4 ogólnopolskie, 

22 miejskie i regionalne 
( w tym organizowane razem 
z TRS „Siùa") oraz 15 szkol-
nych. Uczestniczyùo w nich 
okoùo 2000 osób, a z kasy 
miejskiej wyasygnowano na 
nie 14.594,62 zù. Zastæpca bur-
mistrza Tadeusz Duda przed-
stawiajàc radnym „Informac-
jæ" powiedziaù, ýe moýliwoúci 
organizacyjne miasta ograni-
cza budýet. Byùy teý obawy, ýe 
Ustroñ pozostanie bez kina. 
Obecnie moýna powiedzieã, iý 
kino bædzie w Zakùadzie Przy-
rodoleczniczym na Zawodzi u 
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zostawaùyby rozùoýone do nastæpnego spotkania, tak ýeby wszys-
cy zainteresowani mogli obejrzeã pracæ artystów „na ýywo". Po 
zarejestrowaniu grupy jako stowarzyszenia powstaùy juý konkret-
ne plany. Do nich naleýy m.in. organizacja wspólnie z Klubem 
Plastyka Domu Narodowego w Cieszynie oraz Zwiàzkiem Ko-
munalnym Ziemi Cieszyñskiej pleneru dla plastyków Úlàska 
Cieszyñsk iego, Zao lz ia i goúci z N iem iec. Odbædz ie siæ on na 
przeùomie kwietnia i maja w Jaworzynce-Wægielku. Zwiàzany jest 
z nim caùy cykl imprez. Po plenerze odbædzie siæ wystawa prac 
w Muzeum Hutnictwa i Kuênictwa w Ustroniu, a z tej wystawy 
najciekawsze prace, juý oprawione przekazane bædà na II I juý 
aukcjæ charytatywnà planowanà na koniec grudnia. Moi m marze-
niem jest byúmy jako „Brz imy" pojechali do stolicy sztuki, do 
Paryýa. Wyjazd z grupà ludzi, których nie interesuje Disneyland, 
którzy bædà nastawieni na zwiedzanie galerii, muzeów i chùoniæcie 
tej niesamowitej atmosfery na pewno byùby ciekawy. Gdyby siæ 
udaùo to, zamieszkalibyúmy w starej dzielnicy tam gdzie szwendali 
siæ najbardziej znani artyúci, i teý szwendalibyúmy siæ przez paræ 
dni. Niektórzy zdàýà zrobiã paræ szkiców, bo na malowanie na 
pewno nie bædzie czasu. Moýe powstanie, jeúli nie wystawa, to 
paræ obrazów. Oczywiúcie potrzebnych jest na to trochæ pieniædzy 
i musimy je najpierw zdobyã. Jest to w kaýdym razie nasze 
marzenie. 
Czy artyúci naleýàcy do „Brzimów" zarabiajà na swojej twórczoúci? 
Ustroñska Galer ia Sztuki Wspóùczesnej przy Muzeum jest otwar-
ta dla wszystkich czùonków, wystawiaã tam moýe kaýdy, a sprawy 
finansowe weryfikuje juý klient. Sztuka w tej chwili jest droga 
sama w sobie — farby olejne, ramy, drewno — to wszystko sà 
bardzo duýe koszty. Ýeby wystawiã swojà pracæ twórca na samym 
poczàtku musi zainwestowaã sporà sumæ, do tego dochodzi 
wartoúã artystyczna pracy, a sumà jest cena obrazu. Czy obrazy 
lub inne formy twórczoúci zostanà zakupione, o tym decyduje juý 
rynek. Jeýeli prace sà ciekawe i trafiajà w gust klientów to sà 
sprzedawane. Poza tym artysta jest ograniczony úcisùymi przepi-
sami skarbowymi, ýe po przekroczeniu jakiejú sumy dochodów 
musi zarejestrowaã dziaùalnoúã gospodarczà, np. jako firma. Jeúli 
chodzi o reklamæ to sztuki nie da siæ przedstawiaã jak zwykùy 
sklep, moýna to robiã przy okazji wystaw, wernisaýy, plenerów 
i my tak robimy. Kaýda impreza artystyczna, czy to indywidualna 
czy zbiorowa, jest wedùug mnie bardzo dobrze nagùoúniona 
— wydajemy informatory, foldery, ulotki. Przy okazji wystaw 
zawsze moýna dowiedzieã siæ czegoú o autorze, przeczytaã jego 

Rys. B. Heczko 

ýyciorys. To teý jest istotne, bo im bardziej utytuùowany czùowiek, 
im wiæcej miaù wystaw w róýnych miastach, czy nawet poza 
granicami kra ju tym jego sztuka nabiera wiækszego znaczenia dla 
kupujàcego. Bagaý doúwiadczeñ artysty i jego obycie wpùywa na 
komercjalnà wartoúã prac. Reklamowaã sztukæ po kupiecku jest 
bardzo t rudno i mija siæ to z jej naturà. Oczywiúcie w dzisiejszych 
czasach jeúli siæ chce sprzedawaã to trzeba reklamowaã, ale j a to 
widzæ raczej jako popularyzacjæ i nadawanie odpowiedniej rangi 
sztuce. Ýeby wyjúcie do galerii byùo jak imú wydarzeniem, trochæ 
odúwiætnie w odpowiednim stroju, a nie jak wyjúcie po buùki. 
W Ustroniu dziaùa wiele stowarzyszeñ. J ak pan ocenia wspóùpracæ 
miædzy
Jako szef „Brz imów" wszedùem do zarzàdu Towarzystwa Kon-
taktów Zagranicznych, które stara siæ koordynowaã, wspomagaã 
dziaùania wszystkich towarzystw w mieúcie i chcemy wydaã dla 
partnerów z Neukirchen-Vluyn oraz innych zainteresowanych, 
niemieckojæzycznà panoramæ firm ustroñskich. W naszym mieú-
cie dziaùa okoùo 1500 podmiotów gospodarczych, wiæc taki 
informator pomógùby zaprezentowaã siæ niektórym za granicà. 
Zawarte informacje o typie dziaùalnoúci, liczbie zatrudnionych, 
moýliwoúciach rozwoju i ewentualnie oczekiwaniach uùatwiùoby 
kontakt z firmami niemieckimi. Stowarzyszenia starajà siæ ze sobà 
wspóùpracowaã, chociaý na ostatnie zebranie T K Z zaproszeni 
byli szefowie wszystkich 11 towarzystw, a przyszùo 5. Nasza 
dziaùalnoúã siæ zazæbia i próbujemy podejmowaã wspólne kroki. 
Przy kontaktach z partnerskimi miastami Neukirchen-Vluyn 
i Ha jdunanas wspóùpracujà np.: T K Z , „Brz imy" i chór. Sportow-
cy takýe majà bardzo dobre kontakty. Na pewno wspóùpraca jest 
potrzebna by koordynowaã dziaùania. 
Czy kontakty artystów z Neukirchen-Vluyn majà charakter bar-
dziej oficjalny, przez stowarzyszenie, czy prywatny? 
Tam jest to trochæ inaczej zorganizowane, sà mniejsze grupy 
artystów, dobrane pokoleniowo, wedùug zainteresowañ, rodzaju 
twórczoúci. Przy okazji imprez spotykamy siæ oficjalnie, a potem 
kontakty sà utrzymywane prywatnie. Ojca czæsto odwiedza 
emerytowany górnik, który malu je amatorsko. Wyspecjalizowaù 
siæ w malowaniu drzwi garaýowych i na osiedlu moýna podziwiaã 
jego prace. Moýna siæ teý nauczyã nowych technik. Pani Marion 
Maas, która odwiedziùa Ustroñ pracuje w bardzo trudnej technice 
malowania na jedwabiu. 
Jest pan szefem Sekcji Tenisa Stoùowego w T RS „Siùa". Na czym 
polega dziaùalnoúã Towarzystwa? 
Jest to grupa ludzi od 19 do 50-60 lat, którzy chcà siæ ruszaã. 
W skùad „Siùy" wchodzi sekcja piùki noýnej, siatkowej, koszykó-
wki , tenisa stoùowego, rowerowa, wspinania po górach. Sami siæ 
finansujemy, przy ùaskawym poparciu Urzædu Miasta. W lecie 
mamy udostæpnione za da rmo boczne boisko „Kuêni " , do 
zeszùego roku korzystaliúmy, równieý bezpùatnie z sali gimnas-
tycznej. W tej chwili z powodu stanu parkietu wszystkie zajæcia, 
poza szkolnymi, sà odwoùane i teraz jeêdzimy na halæ sportowà do 
Brennej. Bardzo pomaga nam teý Spóùdzielnia Mieszkaniowa 
udostæpniajàc dla Sekcji Tenisa Stoùowego swojà úwietlicæ. Or-
ganizujemy róýne imprezy sportowe, ostatnio Otwarty Turniej 
Tenisa Stoùowego o Puchar Burmistrza, organizacyjnie oceniony 
bardzo wysoko. Sparingi, graliúmy np. z GKS-em Katowice, 
a w zeszùym roku przyjechaùa na mecz druýyna Szoùtysika 
z Niemiec. Jeúli chodzi o tenis stoùowy, to bierzemy udziaù 
w rozgrywkach o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna. Zawod-
nicy prezentujà bardzo wysoki poziom, gra wielu byùych drugoli-
gowców, a my traktujemy nasz udziaù jako rekreacjæ. W tej chwili 
na 12 druýyn zajmujemy 8 miejsce. 

Rozmawiaùa: Monika Niemiec 

TO I OWO 

115 kontenerów stoi w central-
nych punktach Koniakowa, Ja-
worzynki i Istebnej. Wùadze gmi-
ny stawiajà na segregacjæ úmieci. 
Wysypisko w centrum Istebnej 
zostaùo zamkniæte przez sùuýby 
sanitarne. Gminne odpady trafia-
jà na wysypisko do Jastrzæbia. 

Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach od 1992 r, przy-
znaje Laury Umiejætnoúci i Kom-
petencji. Laureatem Zùotego 
Lauru za 1994 r. zostaùy ZPC 
Olza SA w Cieszynie, a jednym 
z wyróýnionych za dziaùalnoúã 
w 1995 r. zostaù burmistrz Jan 
Olbrycht. 

W Istebnej trwa budowa lokal-
nej oczyszczalni úcieków na Dziel-
cu. Podùàczona zostanie do niej 
szkoùa podstawowa, oúrodek 
zdrowia, budynki Nadleúnictwa 
i „lekarzówka" oraz ok. 10 budy-

nków indywidualnych. Tym-
czasem podobna oczyszczalnia 
dziaùa juý w przysióùku Zaolzie. 
Na jej budowæ gmina wziæùa 300 
min zù (starych) kredytu. Podo-
bne urzàdzenia stanà takýe przy 
szkoùach na Zapasiekach i Ras-
toce. 

 *
65 dkg waýyùa cytryna wyhodo-

wana w domowych warunkach 
przez pañstwa Krzoków w Wi-
úle. Owoc wyrósù po niespeùna 
roku. 

 *
Zdecydowanie nie wiedzie siæ 

koszykarkom LK S Cieszynianka 
w drugoligowych bojach. W roze-
granych dotàd 15 meczach, trzy-
nastokrotnie schodziùy z parkietu 
pokonane, a tylko trzy razy za-
znaùy smaku zwyciæstwa. Rok 
wczeúniej wygraùy 4 mecze. 

 * 

Na narciarskich trasach Ku-
balonki rojno od zawodników. 
Ledwie zakoñczyùy siæ Mistrzost-
wa Polski, a juý startujà „kom-
binatorzy" w Pucharze Europy 
oraz uczestnicy mistrzostw 
BOZN. 
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22 lutego br. z-ca burmistrza Tadeusz Duda i przewodniczàcy 
Rady Miejskiej Franciszek Korcz, spotkali siæ z prezesami piæciu 
organizacji kombatanckich dziaùajàcych w Ustroniu. 

Ustalono plan pracy na rok 1996, omówiono organizacjæ imprez 
patriotycznych. Szczególnà uwagæ zwrócono na udziaù mùodzieýy i szkóù 
w obchodach rocznic pañstwowych i ich wspóùpracy z organizacjami 
kombatanckimi. 

-ãr * -dr 
W ostatnià sobotæ lutego w programie regionalnym telewizji Katowi-

ce 3 wyemitowano audycjæ o Ustroniu pt. „Weekend na úniegu". 
Zaprezentowano w niej pokrótce uroki naszego miasta w peùni sezonu 
zimowego i róýnorodne moýliwoúci oferowane przybywajàcym na 
wypoczynek. 

O Ustroniu mówili burmistrz i jego zastæpca oraz przedstawiciele 
róýnych instytucji, z których usùug mogà korzystaã zimowi turyúci: 
Centralna Recepcja i Informacja, Szpital Uzdrowiskowy, Wyciàg 
Krzeseùkowy na Czantoriæ i wyciàgi orczykowe, Muzeum Hutnictwa 
i Kuênictwa oraz schronisko na Równicy. 
Program emitowany w 3 czæúciach o 7.20, 13.45 i 22.10, a w jego tytule 
nie zaznaczono iý dotyczy on Ustronia, toteý zapewne nie obejrzeli go 
wszyscy zainteresowani. 

r * -¿r 

24 lutego na stoku Poniwca rozegrano slalom gigant zaliczany do 
punktacji Family Cup. W cyklu tych zawodów zmagania odbywajà siæ 
w poszczególnych regionach, póêniej najlepsi znajdà siæ w ogólnopols-
kim finale. Na Poniwcu startowaùo blisko 300 narciarzy z Ùodzi. 
Zawody trwaùy od rana do póênych godzin wieczornych. 

r  -ãr 
W lutym odbyù siæ VII I ogólnopolski konkurs twórczoúci dzieciæcej 

inspirowanej sztukà ludowà „Koroneczka 96". Nadesùano 1136 prac 
z 28 województw. Na wystawæ którà moýna oglàdaã w domu kultury 
w Oúwiæcimiu zakwalifikowano 255. Wúród zaledwie siedmiu tkanin 
artystycznych reprezentujàcych województwo bielskie znalazùy siæ go-
beliny dzieci z ustroñskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej: — Karoliny 
Hoùubowicz, Marii Pliszczyñskiej,Agnieszki Caputy i Joanny Szczeú-
niewskiej. Wyróýniono teý koronki Karoliny Pilch i Izabeli Czyý. 
Koroneczka 96 zostaùa zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Wyróýnionych mùodych twórców uhonorowano dyploma-
mi uznania. 

-ãr  -b 
Postæpuje budowo nowego skrzydùa Szkoùy Podstawowej nr 1. 

Niestety nie udaùo siæ zrobiã zadaszenia przed zimà natomiast teraz 
sprzyjajàce warunki pogodowe umoýliwiajà kùadzenie dachu i prace 
przy rozbudowie auli. W dalszym ciàgu nie wiadomo czy sytuacja 
finansowa, a koszt aktualnych robót pokrywany jest z zeszùorocznych 
funduszy. 

Serdeczne podziækowanie za wyrazy wspóùczucia, zùoýone wieñ-
ce i kwiaty oraz liczny udziaù w pogrzebie 

úp. Mari i Madzi 
ks. proboszczowi Tadeuszowi Serwotce, rodzinie, sàsiadom oraz 
znajomym skùadajà pogràýeni w smutku: màý, córka z rodzinà 
oraz wnuki. 

22.2.96 r. 
O godz. 23.00, na ul. Brody, za-
trzymano znajdujàcego siæ w sta-
nie nietrzeêwym, mieszkañca 
Ustronia, kierujàcego polonezem. 
Wynik badania — 1,80 prom. 

23.2.96 r. 
O godz. 11.00 na os. Manhatan 
ujawniono uszkodzony samo-
chód — fiat 126p. Sprawca kolizji 
zbiegù z miejsca zdarzenia. 

24.2.96 r. 
Na ul. Cieszyñskiej kierujàcy 
„maluchem" mieszkaniec Kraúni-
ka nie dostosowaù prædkoúci jazdy 
do panujàcych warunków drogo-
wych i zderzyù siæ z mieszkañcem 
Ustronia, jadàcym VW Polo. 
Sprawcæ kolizji ukarano manda-
tem w wysokoúci 50 zù. 

24.2.96 r. 
O godz. 11.00 na os. Manhatan, 
kierujàcy jelczem — mieszkaniec 
woj. kaliskiego podczas wykony-
wania manewru cofania uderzyù 
w fiata 126p. bædàcego wùasnoúcià 
mieszkañca Kiczyc. Ten z kolei 
uderzyù w drugiego „malucha" 
mieszkañca Ustronia, który caùà 
siùà uderzenia przekazaù fordowi 
escortowi. Sprawcæ kolizji ukara-
no mandatem karnym. 

24.2.% r. 
Miædzy godzinà 18.00 a 20.00 
z parkingu przed D.W. „Elek-
tron" skradziono golfa combi, 

koloru czarny metalik, na szkodæ 
obywatela Niemiec. Straty osza-
cowano na okoùo 70.000 zù. 

25.2.96 r. 
Dwadzieúcia minut po póùnocy 
Komisariat Policji w Ustroniu 
otrzymaù zgùosznie o wùamaniu do 
poloneza zaparkowanego przy ul. 
Daszyñskiego. Zùodzieje wyùamali 
zamek w drzwiach i skradli radio-
odtwarzacz. Straty oszacowano 
na okoùo 150 zù. 

25.2.96 r. 
O godz. 13.30, na skrzyýowaniu 
ulic 3 Maja i Skalica, kierujàcy' 
skodà mieszkaniec Mikoùowa do-
prowadziù do kolizji z mieszkañ-
cem Cedzyny, jadàcym polone-
zem. Sprawcæ kolizji ukarano ma-
ndatem w wysokoúci 50 zù. 

27.2 96 r. 
O godz. 14.30 podczas kontroli 
w Restauracji „Parkowa" ujaw-
niono oferowany do sprzedaýy 
alkohol bez znaków akcyzy. Po-
stæpowanie prowadzi Komisariat 
Policji w Ustroniu. Po zakoñcze-
niu sprawa zostanie przekazana 
do Prokuratury Rejonowej w Cie-
szynie. 

29.2.96 r. 
O godz. 2.15 w jednym z domów 
wczasowych doszùo do bójki po-
miædzy znajdujàcymi siæ pod 
wpùywem alkoholu wczasowicza-
mi. Jeden z krewkich panów trafiù 
do szpitala. Przyczynà starcia by-
ùa... kobieta. 

(M.P.) 

22.2. — Ukarano mandatem 
w wys. 20 zù. mieszkañca War-
szawy za nieostroýnà jazdæ i wy-
przedzanie w niedozwolonym 
miejcu na ul. 3 Maja. 

23.2. — W trakcie kontroli tar-
gowiska sprawdzono paszporty 
i zezwolenia na handel obcokrajo-
wcom. Wszyscy kontrolowani 
mieli odpowiednie dokumenty. 
— Kontrola dojazdu do wyciàgu 
na Poniwcu. Ukarano 3 kierow-
ców na ùàcznà sumæ 80 zù. za 

nieprzestrzeganie zakazu wjazdu 
na tereny leúne. 
— Nakazano naprawæ tablicy re-
klamowej przy ul. Szpitalnej. 

24/25.2. — Wspólnie z Policjà 
zabezpieczono nocà porzàdek 
w mieúcie, ze szczególnym uwzglæ-
dnieniem okolic dyskoteki „Mira-
ge 2000". Nie zanotowano ýad-
nych incydentów. 

28.2. — Kontrola dojazdu do 
wyciàgu na Poniwcu. Interwenio-
wano w 4 przypadkach z powodu 
nieprzestrzegania znaku wjazdu. 

(mn) 

Nasze Muzeum posiada kil -
kadziesiàt odcisków pieczæci 
dotyczàcych Ustronia. Najwiæ-
cej zachowaùo siæ z koñca XI X 
i I poùowy XX w. Rozpoczyna-
my prezentacjæ od jednej z naj-
starszych zachowanych pieczæ-
ci gminy Ustroñ pochodzàcej 
prawdopodobnie z koñca 
XVII I w. Byùa okràgùa z napi-
sem w otoku (w jæz. niem.) 
Wùaúcicielem byùa wówczas 
Komora Cieszyñska. Na úrod-
ku przedstawiono pùug, zarys 
ziemi ornej a nad nim promie-
niste sùoñce, co wskazywaùo na 
rolniczy charakter wsi. 

Ze zbiorów 
Muzeum 

 Gazeta Ustroñska 



KOMU „INFORMACJÆ"? 
(cd. ze str. 1) 

i drugie, letnie w amfiteatrze. Zda-
niem T. Dudy, w takim mieúcie 
jak nasze, powinny odbywaã siæ 
co najmniej trzy imprezy o chara-
kterze ogólnopolskim. Organizu-
jàc zaú zawody sportowe, naleýy 
úciúlej wspóùpracowaã z klubami 
i szkoùami, zresztà tak jak w po-
przednich latach planowane jest 
spotkanie z dziaùaczami sporto-
wymi. 

W imieniu Komisji Oúwiaty, 
Sportu i Turystyki Stanisùaw Ma-
lina stwierdziù, ýe przedstawiona 
informacja zostaùa w peùni zaak-
ceptowana. Jednoczeúnie podkre-
úlono zaangaýowanie pracowni-
ków wydziaùu OKiR UM. Anna 
Borowiecka zauwaýyùa, ýe mimo 
sprzyjajàcych warunków, tej zimy 
w Ustroniu nie byùo lodowiska dla 
dzieci. Koszt takiego przedsiæw-
ziæcia jest niewielki, a tymczasem 
ustroñskie dzieci musiaùy jeêdziã 
na lodowisko do Cieszyna. Poza 
tym, zdaniem radnej, zbyt maùo 
uwagi w „Informacji" poúwiæco-
no Ognisku Pracy Pozaszkolnej, 
któremu miasto winno pomagaã 
chociaýby w transporcie rekwizy-
tów na imprezy. T. Duda odpo-
wiadaù, ýe podczas ferii zimowych 
zorganizowano zajæcia sportowe 
w szkoùach, natomiast nie byùo 
lodowiska na stawie kajakowym, 
gdyý staw przekazano w zarzà-
dzanie Zespoùowi Szkóù Zawodo-
wych. Trudno pomagaã OPP jeýe-
li nikt siæ nie zwraca z takà pro-
úbà. Dyrektor SP-2, radna Emilia 
Czembor dodaùa, ýe w szkoùach 
nie robiono lodowisk, poniewaý 
lód niszczy asfalt na boiskach co 
pociàga za sobà wysokie koszty 
naprawy. 

Jerzy Baùdys poruszyù sprawæ 
nieszczejàcych boisk do piùki noý-
nej w Polanie i Hermanicach, a sa-
ma Kuênia Ustroñ nie wystarczy, 
by piùkarze z Ustronia odnosili 
sukcesy. Potrzeba wiæcej mùodzie-
ýy na boiskach i wiæcej dziaùaczy 
w terenie. 
— Ustroñ pod wieloma wzglæda-
mi upadù — stwierdziùa Halina 
Dzierýewicz. Przykùadem, zda-
niem radnej, brak wùasnej orkiest-
ry, a przecieý taka funkcjonowaùa 
przez lata przy Kuêni. Miasto 
mogùo odkupiã instrumenty i kon-
tynuowaãdziaùalnoúã zespoùu. Do 
wypowiedzi J. Baùdysai H. Dzier-
ýewicz ustosunkowaù siæ S. Mali-
na. Powiedziaù on, ýe sà dziaùacze 
wspierajàcy futbol, czego przykùa-
dem sekcja piùki noýnej TRS „Si-
ùa", a odkupywanie instrumentów 

muzycznych od Kuêni nie miaùo 
sensu, gdyý byù to po prostu zùom, 
na którym trudno byùoby graã. 
Z drugiej strony faktycznie ýal, ýe 
w mieúcie nie ma orkiestry. 
F. Korcz zauwaýyù, iý wszystkie 
imprezy miejskie obsùuguje dosyã 
tania orkiestra dæta z KWK Pnió-
wek. Co do „Informacji", to za-
proponowaù, by znalazùy siæ w niej 
wszystkie imprezy w mieúcie, 
a wiæc teý te organizowane samo-
dzielnie przez kluby sportowe, 
stowarzyszenia, domy wczasowe 
i sanatoria. Stwierdziù teý, ýe 
przedstawionà „Informacjæ" RM 
moýe przyjàã, a radni przychylili 
siæ do takiej oceny. 

Na sesji podjæto teý uchwaùy, 
m. in. o oddaniu Towarzystwu 
Tenisowemu w dzierýawæ kortów 
tenisowych. T. Duda zapewniù, ýe 
w umowie z Towarzystwem za-
gwarantowane zostaùo udostæp-
nianie kortów mieszkañcom 
i wczasowiczom na warunkach 
nie gorszych od dotychczaso-
wych. Towarzystwo zobowiàzaùo 
siæ teý do prowadzenia kursów 
nauki gry w tenisa, organizowania 
zawodów, a mùodzieý szkolna ko-
rzystaã bædzie ze zniýek. Zagwa-
rantowano teý sekcji kulturystyki 
i trójboju siùowego KS „Kuênia" 
pozostanie w budynku przy kor-
tach. Radni podjæli uchwaùæ wiæk-
szoúcià gùosów. 

Dùuýsza dyskusja wywiàzaùa siæ 
przed podjæciem uchwaùy o prze-
kazaniu w dzierýawæ Przedsiæbio-
rstwu Produkcyjno-Handlowemu 
HARO budynku w Rynku z prze-
znaczeniem na Informacjæ Turys-
tycznà (dawniej teý tam byùa in-
formacja turystyczna prowadzo-
na przez PT „Czantoria", obecnie 
jest tam bar). T. Duda poinfor-
mowaù radnych o zebraniu Towa-
rzystwa Rozwoju Turystyki, na 
którym mówiono, ýe HARO nie 
zna siæ na turystyce i obiekt ten 
naleýaùoby oddaã w dzierýawæ fir-
mie Systemy Komputerowe Z. 
Gùówka. Padùy pod adresem UM 
i RM ostre zdania. Na zebraniu 
obecny byù Z. Gùówka, którego 
propozycje na pewno sà ciekawe 
i nic nie stoi na przeszkodzie, by 
wspóùpracowaù z HARO. Do pro-
pozycji tej nie ustosunkowano siæ. 
Nie powiedziano teý dlaczego 
prowadzàca obecnie Centralnà 
Informacjæ i Recepcjæ firma HA-
RO nie ma kwalifikacji do za-
jmowania siæ informacjà turysty-
cznà. Poprzestano na ogólnikach. 
Spoúród 50 domów wczasowych 

i hoteli w Ustroniu na zebraniu 
TRT byùo 11. Úwiadczy to, ýe 
TRT nie ma programu mogàcego 
skupiã wszystkich dziaùajàcych 
w branýy turystycznej. S. Malina 
mówiù o stanowisku Komisji 
Oúwiaty, Sportu i Turystyki RM 
w tej sprawie. Zdania byùy po-
dzielone. Prezes TRT, twierdziù, 
ýe nie bædzie wspóùpracowaù 
z HARO, gdyý nie jest to firma 
kompetentna. Mimo to, czùonko-
wie Komisji w wiækszoúci przy-
chylili siæ do stanowiska, ýe HA-
RO posiada odpowiednie przygo-
towanie i jest to firma znana w na-
szym mieúcie. H. Dzierýewicz od-
czytaùa uchwaùæ zebrania TRT 
i wnioskowaùa, by rozpatrzenie tej 
sprawy przesunàã na nastæpnà se-
sjæ RM. Zdaniem T. Dudy sprze-
ciw TRT úwiadczy o uporze. HA-
RO wspóùpracuje z miastem, or-
ganizuje imprezy. Tu powinien 
zwyciæýyã zdrowy rozsàdek i ko-
rzyúci ekonomiczne, zaú populiz-
mem jest mówienie, ýe programy 
komputerowe Z. Gùówki sà jedy-
ne i najlepsze. 

— Jestem za wspieraniem miejs-
cowych firm, na które mamy jakiú 
wpùyw — mówiù Bronisùaw Bran-
dys. Dodaù teý, ýe nie bez znacze-
nia jest, iý HARO sponsorowaùo 
dziaùania miasta. 
— HARO jest dobre w zaúcian-
ku. Z. Gùówka rozpropaguje nas 
na Zachodzie — odpowiadaùa H. 
Dzierýewicz. 
S. Malina natomiast nie widziaù 
przeszkód, by poùàczyã dziaùania 
TRT, Z. Gùówki i HARO, gdyý 
jedynà przeszkodà jest brak dob-
rych chæci. Radni wiækszoúcià gùo-
sów przychylili siæ do wniosku H. 
Dzierýewicz o odùoýenie sprawy 
na nastæpnà sesjæ RM i w gùoso-
waniu wiækszoúcià opowiedzieli 
siæ za przyjæciem zaproponowanej 
uchwaùy. 

W koñcowej czæúci sesji radni 
kierowali swe pytania do burmist-
rza. Henryk Hojdysz pytaù o sub-

wencjæ na prowadzenie szkóù pod-
stawowych, gdyý okazuje siæ, ýe 
po dokùadnych przeliczeniach nie-
doszacowanie subwencji wzrosùo 
o kolejne 4 mld. st. zù. Ostatatni 
wniosek z 16 lutego mówiù o zwiæ-
kszeniu subwencji o 1.013.364 zù. 
Czy bædzie on brany pod uwagæ? 
T. Duda odpowiadaù, ýe faktycz-
nie po ustaleniu minimum rzeczy-
wistych potrzeb szkóù niedobór 
okazaù siæ wiækszy. Obecnie trud-
no powiedzieã ile miasto dostanie 
pieniædzy na pokrycie tego niedo-
boru. Ministerstwo Edukacji Na-
rodwej poinformowaùo jedynie, ýe 
jeýeli nie starczy pieniædzy na pùa-
ce w szkoùach, to wtedy Ministers-
two Finansów musi uwzglædniã 
ýàdanie samorzàdu. T. Duda za-
pewniù teý, ýe wùaúnie wniosek 
o 1.013.364 zù bædzie rozpatrywa-
ny. W tym punkcie obrad dys-
kutowano teý nad parkingami 
w mieúcie. B. Brandys mówiù o sa-
mochodach stojàcych w alejce dla 
pieszych przed pawilonem Ruchu 
oraz tùoku parkujàcych samocho-
dów przed pocztà. 
— Wiem, ýe naraýæ siæ, ale moýe 
okroiã trochæ zieleni, by powstaù 
tam parking — koñczyù swà wy-
powiedê B. Brandys. 
F. Korcz dodaù, ýe równieý w oko-
licach UM robi siæ coraz ciaúniej. 
Zaproponowaù, by powoùaã spec-
jalny zespóù, który przedstawi mo-
ýliwoúã powstania nowych parkin-
gów w mieúcie, gdyý samochodów 
na pewno bædzie przybywaã. Pozy-
tywnym przykùadem jest os. Man-
hatan, gdzie rozwiàzano sytuacjæ 
budujàc nowy parking. 

Na sesji H. Hojdysz poinfor-
mowaù o pracach Sejmiku Samo-
rzàdowego, a F. Korcz o piúmie 
Wodociàgów Ziemi Cieszyñskiej 
zapowiadajàcego wzrost ceny wo-
dy dla gospodarstw domowych. 
Nad tà sprawà Rada bædzie dys-
kutowaã na jednej z najbliýszych 
sesji. 

(ws) 

Fot. W. Suchta 
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Chyba kaýdemu z nas úwiat pokazów mody kojarzy siæ przede 
wszystkim z wielkimi miastami, znanymi nazwiskami i ogromnymi 
pieniædzmi. Myúlaùem tak samo, ale tylko do czasu. Kilk a miesiæcy temu 
dowiedziaùem siæ, ýe dziewczæta i chùopcy szkóù úrednich stworzyli 
ustroñskà grupæ prezentujàcà siæ na pokazach mody. Jest to na razie 
dziaùalnoúã amatorska i moýe dlatego caùkowicie przeczy utartym 
stereotypom. 
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Pomysùodawcà i zaùoýycielem grupy byù Andrzej Georg, który stojàc 
na czele Towarzystwa Wspierania Starañ o Przyznanie Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich 2006 r. Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowaù 
cykl marszobiegów „Zdobyã Mount Everest". Po kaýdym marszobiegu 
nastæpowaùa przerwa na podliczenie wyników. A. Georg doszedù do 
wniosku, ýe pomagajàca mu ustroñskà mùodzieý — oprócz sædziowania 
i organizowania mogùaby umilaã widzom i zawodnikom czas oczekiwa-
nia. Najlepszà okazaùa siæ idea krótkich pokazów mody, które oprócz 
swej naturalnej atrakcyjnoúci powinny teý przyciàgnàã sponsorów 
marszobiegów. Pomysù ten, mówiàc jæzykiem sportowym, okazaù siæ 
strzaùem w dziesiàtkæ, a sùynàce ze swej urody ustronianki wprost 
idealnie wypadùy w roli modelek. Inauguracyjny pokaz odbyù siæ we 
wrzeúniu 1995 r. Modelki prezentowaùy siæ na schodach dolnej stacji 
wyciàgu krzeseùkowego na Czantoriæ, gdzie zaprezentowano publiczno-
úci najnowszà, zimowà kolekcjæ strojów sportowych firmy „Adam 
Maùachowski" z Dæbowca. Firma zostaùa takýe sponsorem marszobie-
gów. 

Od tej pory poczàtkujàce modelki wiàýà siæ z firmà „Maùachowski", 
uwalniajàc A. Georga od miùego, ale na pewno czasochùonnego zajæcia 
organizatora pokazów mody. Z pierwotnego skùadu grupy kilkunastu 
modelek pozostaùy do dzisiaj cztery: Roma Mazur, Eliza Jædrysik, Ania 
Hamerlok i Asia Wasilewska. Z czasem doùàczyùo dwóch modeli: 
Marcin Cholewa i Dawid Dziedzic. 
W tym skùadzie prezentowali siæ na wielu imprezach nie tylko w naszym 
regionie. Najciekawszym byù pokaz na Festiwalu Filmów Podróý-
niczych w Warszawie, na którym nasze modelki podziwiali prawie 
wszyscy polscy globtroterzy i himalaiúci. Wystæp przyjæto bardzo ciepùo, 
a zdjæcie ustronianek znalazùo siæ na pierwszej stronie warszawskiego 
dodatku Gazety Wyborczej. 

Amatorskie — nie znaczy sùabe. Dziewczætom, bo to one sà siùà 
napædowà grupy, ambicja nie pozwala na niestaranne przygotowanie 
pokazu. Najbliýsze plany to wystæpy na Targach Poznañskich i najwiæk-
szych targach sportowych w Niemczech. Juý dziú przygotowujà nowy, 
podobno znacznie atrakcyjniejszy program. 

Uczestnictwo w pokazach mody dziewczæta traktujà pozornie doúã 
beztrosko, w kaýdym razie nie dajà po sobie poznaã, ýe wiàýà z tym 
swojà przyszùoúã. Gdy o to pytamy odpowiadajà ze úmiechem: 
— Staramy siæ nie planowaã swej przyszùoúci. Nie siægamy tak daleko. 

Fot. W. Suchta 

Kariera marzy siæ wszystkim, ale na razie koncentrujemy siæ na szkole. 
— Moýe to siæ wydaã dziwne, ale gùównym naszym celem jest zabawa. 
— My po prostu dobrze siæ bawimy, a poza tym tworzymy bardzo 
zgranà grupæ. Próby, wspólne spotkania, wyjazdy, to przede wszystkim 
forma miùego spædzenia czasu. 

Kontrakt z firmà Maùachowskiego przewiduje, ýe czæúã strojów 
z pokazów staje siæ wùasnoúcià modelek i modeli. Dziewczæta i chùopcy 
twierdzà, ýe to bardzo korzystny ukùad. Wydaje siæ teý, iý rodzice nie 
sprzeciwiajà siæ zabawie w pokazy mody, choã przybiera to juý formy 
póùprofesjonalne. 
— Rodzice odnoszà siæ do nas z duýym zrozumieniem. Poczàtkowo 
trochæ narzekali na wyjazdy i nieobecnoúci, ale siæ przyzwyczaili. Widzà, 
ýe sprawia nam to przyjemnoúã i starajà siæ nie przeszkadzaã. W koñcu 
te wyjazdy nie sà aý takie czæste. 

Bartek Wasilewski 

Burzliwy przebieg miaùo ze-
branie Towarzystwa Rozwoju 
Turystyki, które odbyùo siæ 23 
lutego w hotelu „Tul ipan" na 
Zawodziu. Juý na poczàtku 
prezes T RT Jerzy Kosiñski 
skierowaù pod adresem wùadz 
miasta kilk a wniosków i za-
rzutów. Jego zdaniem promo-
cja prowadzona przez Urzàd 
Miejski jest zbyt kosztowna, 
a niestety nie ma z niej ýad-
nych korzyúci. T RT odczuwa 
brak integracji przedsiæbior-
ców zajmujàcych siæ turysty-
kà. Miasto uzdrowiskowo-tu-
rystyczne nie ma odpowied-
niej komórki w UM zajmujà-
cej siæ tymi sprawami. 
— W 1992 r. by l iúmy jedy-
nym miastem prowadzàcym 
promocjæ. Dziú wleczemy siæ 
na szarym koñcu — mówiù 
Kosiñski. Jego zdaniem Cent-
ralna Informacja i Recepcja 
nie jest prowadzona tak jak 
ýyczy sobie tego TRT, gdyý 
prowadzàca jà firma H A RO 

jest na pewno dobra w swej 
branýy, ale na turystyce siæ nie 
zna. T RT natomiast popiera 
innà firmæ komputerowà „Sy-
stemy Komputerowe Zbig-
niew Gùówka", jako zajmujà-
cà siæ na co dzieñ informacjà 
turystycznà. Na zakoñczenie 
J. Kosiñski pytaù burmistrza 
Tadeusza Dudæ, czy T RT jest 
w ogóle potrzebne w mieúcie. 
— Nik t nie kwestionuje po-
trzeby istnienia Towarzystwa 
— odpowiadaù T. Duda. Na-
stæpnie przedstawiù dziaùania 
miasta zmierzajàce w kierun-
ku poprawy infrastruktury tu-
rystycznej. Dotyczy to budo-
wy kolektorów, wodociàgów 
co úciúle wiàýe siæ z ochronà 
úrodowiska, ale takýe takich 
przedsiæwziæã jak nowe úcieýki 
rowerowe i spacerowe, schro-
nisko mùodzieýowe, dolomity-
zacja potoków, utrzymanie 

zieleni, oúwietlenie, korty teni-
sowe, przejæcie kolei linowej 
na Czantoriæ. Zaznaczyù teý, 
ýe miasto stale prowadzi pro-
mocjæ poprzez wydawnictwa, 
udziaù w targach oraz audyc-
jach radiowych i telewizyj-
nych. H A RO prowadzi CiR 
bez finansowej pomocy mias-
ta. Gdy CiR byùa przejmowa-
na od TRT, obciàýona byùa 
dùugami. Dziú nie ma takich 
problemów. 
— Od trzech lat utrzymujemy 
CiR. Jak wyglàda wspóùpraca 
z UM i domami wczasowymi 
kaýdy moýe oceniã — mówiù 
prezes H A RO Andrzej Nowi-
ñski. — Organizujemy impre-
zy w mieúcie. Nie robimy koùo 
siebie szumu. Zawsze podkre-
úlaliúmy chæã wspóùpracy 
z TRT. Niestety niebyùo takiej 
woli z drugiej strony. 
— Wspóùpraca byùa wymu-

szona — replikowaù J. Kosiñ-
ski. 

Czùonkiem T RT jest rów-
nieý agencja „Promenada", 
a tradycjà staùy siæ juý kurio-
zalne wypowiedzi jej przedsta-
wicieli przy okazji róýnego ty-
pu spotkañ w Ustroniu. Tym 
razem poza autoreklamà, 
przedstawiciel agencji J. Ubik 
podkreúlaù, ýe w Ustroniu na 
turystyce i promocji nikt siæ 
nie zna. „Ust roñ nie dokonaù 
rozpoznania swych moýliwo-
úci. Nik t tu nie wie ile jest 
miejsc hotelowych." 
— grzmiaù J. Ubik. 
— Proszæ nie szarýowaã 
— mitygowaù mówcæ T. Du-
da. 
Wysùuchawszy wielu wznios-
ùych sùów o turystyce, po ze-
braniu udajemy siæ na parking 
strzeýony przed „Tul ipanem" 
po samochód. 
— Bez bloczka kosztuje „dy-
chæ" — proponuje ochrypùym 
gùosem parkingowy. 

 Gazeta Ustroñska 



Ogùoszenia drobne 

Jest szansa, ýe do przyszùej zimy granicæ na Czaniorii bædziemy 
przekraczaã legalnie. Fot. W. Suchta 

CO S Z
Wystawy: 
Muzeum Hutnictwa i Kuênictwa, 
ul. Hutnicza 3, tel. 54-29-96 
Wystawy staùe: 
— Hutnictwo i Kuênictwo Ustronia 
— Ustroñska Galeria Sztuki Wspóùczesnej B. i K. Heczkowie — wy-
stawa i sprzedaý prac ustroñskich twórców. 
Wystawy czasowe: 
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów wùasnych „Ustroñskie miesz-

kania z okresu miædzywojennego" (do 15.03.) 
— Wystawa twórczoúci plastycznej Rudolfa Piwki (do 15.03.) 
— Wystawa rysunków Andrzeja Mleczki. 
— Chiñska sztuka ludowa — od 25.03.1996 r. 
Muzeum czvnne od poniedziaùku do piàtku wgodz. 9.00—14.00, wtorek 
od 9.00—16.00. w sobotæ w godz. 9.00 -13.00. 

Oddziaù Muzeum „Zbior y Mari i Skalickiej" 
3 Maj a 68, tel. 54-29-96 

wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich. 
Czynne: we wtorki i czwartki w godz. 9.00—18.00, w úrody i piàtki 
w godz. 9.00 13.00, soboty i niedziele — zwiedzanie zbiorów po 
wczeúniejszym zgùoszeniu. 

Galeria Sztuki Wspóùczesnej  „N a Gojach" 
B. i K. Heczkowie, ul. J. Blaszczyka 19, tel. 54-11-00 
Centra lna In fo rmac ja i Recepc ja, Ustroñ, Rynek 7, tel. 54-26-53 
Prezentacja prac Grupy Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy". 

Imprezy kulturalne 
11.3.1996 r. KLUB PROPOZYCJI — „w 100 dni dookoùa úwiata" 

— relacja Janiny GAZDY 
Oddziaù Muzeum — Zbiory Marii Skalickiej ul. 3 Maja 98 

poniedziaùek 
godz. 17.00 
14.3.1996 r. 
czwartek 
godz. 17.00 

„Wieczór Muzyczny przy úwiecach — Sùynne arie i duety 
operetkowe w wykonaniu artystów Opery Úlàskiej 
Muzeum Hutnictwa i Kuênictwa 

Imprezy sportowe 
6—9.3.1996 r. 
úroda-sobota 
godz. 930 
10—12.3.1996 r. 
niedziela-wtorek 
godz. 9 JO 

Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów 
w skibobach 
Ustroñ Poniwiec 
Mistrzostwa Polski w slalomie gigancie kobiet 
i mæýczyn — Ustroñ Poniwiec 
— stok sztucznie naúnieýany, oúwietlony 

PODZIÆKOWANIE 
Dzieci oraz Komitet Rodzicielski Przedszkola nr 2 w Ustro-

niu, dziækujà „Delicjom" i hurtowni papierniczej na Brzegach 
za pomoc w zorganizowaniu balu przedszkolaków. 

LEK MED. BOGDAN FENDER 
specj. ginekolog-poùoýnik 

USTROÑ, UL. OGRODOWA 6, TEL. 54-37-33 
PONIEDZIAÙEK 16.00—18.00 

USG (akredytacja Polskiego Towarzyst-
wa Ultrasonograficznego) 
cytologia 
opieka nad ciæýarnà 
hormonoterapia zastæpcza 

D Y Ý U R Y A P T E K 
2—9 marc a — aptek a na os . Manhatan . 
9—16 marc a — aptek a Elb a prz y ul . Cieszyñskiej . 
Przejæãfo dyýur u nastæpuje o godz . 18.00. 

f li i piec 

icam y w c i 
sprzedaýy : 

rury , zawory , zùàczki, 
armaturæ, 
grzejniki , 

ice c.o . i c . 
,,, ».jliiililiiiilllllll l 

Budopole 

ZAPRASZAMY 
w godz. 8.00—16.00 

w soboty 8.00—13.00 

Firma wynajmie lokale handlowe. Teù. 
54-22-52 w godz. 8—17. 

Zapraszamy do Salonu Fryzjerskiego. 
Ustroñ Hermanice, ul. Dominikañska 
30. 

Sprzedam duýà palmæ daktylowà i ma-
ùy rower górski. Tel. 54-39-68 

Naprawa obuwia. Ustroñ, ul. Dùuga 
15, tel. 54-34-98. 

Sprzedam cinquecento 700, paêdzier-
nik 93, maùy przebieg, stan idealny. 
Tel. 51-20-38 po 16. 

Fot W. Suchta 

Kwiaciarnia Roza w Ustroniu^ 
a

uprzejmie informuje wszystkich klientów, ýe 
z dniem 1 marca 96 r. przedùuýa godziny 
otwarcia sklepu codziennie do godz- 19.00 

z wyjàtkiem úwiàt i niedziel. 
Zapraszamy na zakupy polecajàc kwiaty, upo-
minki, zabawki, nasiona i szereg innych atrak-

^ s  ̂ cyjnych towarów. 

Dziækujæ pracownikom Poczty 
w Ustroniu za dostarczenie moich do-
kumentów. Jerzy Zagaùa. 

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Anny 
Markuzel, Ustroñ, ul. Koúcielna 5, tel. 
54-26-93 zaprasza od poniedziaùku do 
soboty. 

JERZY PRZECZEK 
ul. Polañska 12, teL 54-37-88 
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3 lutego w kawiarni Basenowa jubileusz trzydziestolecia ukoñczenia 
Szkoùy Podstawowej nr 2 obchodzili jej absolwenci. Pomysùodawcà byù 
Roman Macura, a w spotkaniu wziæùo udziaù 22 byùych uczniów 
„dwójki" . 30 lat temu klasa liczyùa 38 osób. W Basenowej z byùej klasy 
zjawili siæ i stare, dobre dzieje wspominali: Jerzy Biùko, Jerzy Bujok, 
Karol Cholewa, Stanisùaw Czyý, Janusz Gomola, Urszula Janik (Úmie-
ja), Adam Kajstura, Ùucja Kozieù (Bujok), Irena Krop, Janusz Krop, 
Jan Lanc, Anna Lorek (Kaczmarzyk), Roman Macura, Aniela Nogaw-
czyk (Sikora), Maria Paszcza (Maciejczyk), Helena Podýorska (Stanie-
czek), Krystyna Raszka (Drzazga), Wanda Roman (Ziæba), Eugeniusz 
Starzyk, Zuzanna Staszko (Cieúlar), Tadeusz Sztyper, Aniela Tyrna 
(Plekaniec). Z powodu choroby w spotkaniu nie wziæùa udziaùu 
wychowawczyni. Na zdjæciu klasa w roku szkolnym 1962/63 (piàta 
klasa) z wychowawczynià Helenà Szewczyk. 

WSPÓLNIE REDAGUJEMY 
„PAMIÆTNI K USTROÑSKI" 

Wydaliúmy juý 8 numerów „Pa-
miætnika Ustroñskiego". Mamy 
staùych czytelników w Ustroniu 
i nie tylko. Czekajà na niego 
ustroniacy mieszkajàcy za granicà 
— sà wtedy z nami. Kolejne ze-
szyty wzbogacajà biblioteki do-
mowe i szkolne, naukowe i uniwe-
rsytckie. Liczymy siæ na rynku 
wydawniczym, a to teý jest sukces 
Ustronia. Nasze miasto ma boga-
tà historiæ — w roku 2005 bædzie-
my úwiætowaã jubileusz 700-lecia 
istnienia miejscowoúci, jej history-
cznych przemian od typowej wio-
ski pastersko-rolniczej, potem 
osady przemysùowej, aý do nowo-
czesnego uzdrowiska na skalæ eu-
ropejskà. Od drewnianej „kuczy" 
po geometryczne bryùy Zawodzi a. 

W tych przemianach majà 
udziaù ludzie — chcielibyúmy 
przypominaã ich sylwetki i doko-
nania. 

Zwracamy siæ wiæc do wszyst-
kich Czytelników „Pamiætnika" 
z propozycjà wspóùpracy z Reda-

kcjà. Czekamy na materiaùy w for-
mie wspomnieñ, rozpraw na okre-
úlony temat, czekamy takýe na 
zdjæcia. W ten sposób kolejne ze-
szyty „Pamiætnika Ustroñskiego" 
bædà miaùy swoich wspóùautorów, 
a „Pamiætnik" bædzie istniaù, ýyù 
ýyciem lat minionych i chwilà bie-
ýàcà, która na naszych oczach 
przeobraýa siæ w historiæ. Speù-
nimy w ten sposób wolæ wielkiego 
miùoúnika Ustronia, inicjatora 
„Pamiætnika Ustroñskiego" i jego 
twórcy Józefa Pilcha. 

„Pamiætnik Ustroñski" bædzie 
siæ ukazywaù i w nastæpnych la-
tach. Z góry dziækujemy za ýycz-
liwoúã i zrozumienie. Materiaùy 
prosimy kierowaã pod adresem: 

Redakcja 
„Pamiætnika Ustroñskiego" 

Muzeum Hutnictwa i Kuênictwa 
43-450 Ustroñ, ul. Hutnicza 3 

tel. 54-29-96 

Prezes TM U 
Stanisùaw Niemczyk 

SZKOÙA ZDROWIA 
07.03.96 r. Rehabilitacja w Schorzeniach Ukùada Ruchu — mgr Damian 

Kràkowski 
11.03.96 r. Dieta w cukrzycy — st. pielægniarka dypl. — Anna Dædys 
14.03.% r. Schorzenia Ukùadu Kràýenia — lek. med. Marcin Szyszkow-

ski 
21.03.% r. Zdrowie Psychiczne-autopsychoterapia — mgr Krystyna 

Zagórska 
26.03.% r. Schorzenie Ukùadu Kràýenia — lek. med. Zbigniew Eysy-

montt 
27.03.% r. Schorzenia Ukùadu Ruchu — lek. med. Urszula Brych 

Wszystkie wykùady odbywajà siæ w ogrodzie zimowym o godz. 14.00. 

CZEPI K I TRÓWÙ A 
Jeszcze tylko do 15 marca moýna obejrzeã w Muzeum Hutnictwa 

i Kuênictwa wystawæ pod tytuùem „Ustroñskie mieszkania z okresu 
miædzywojennego". Eksponaty pochodzà ze zbiorów wùasnych mu-
zeum oraz darów mieszkañców naszego miasta, gùównie Heleny Wierz-
banowskiej i Henryka Ùupinka. Przedmioty codziennego uýytku przed-
stawiajà wyposaýenie mieszkania niezbyt zamoýnej rodziny sprzed 
kilkudziesiæciu lat. Znajdziemy wúród nich miædzy innymi drewniane 
naczynia np. na wodæ z 1886 roku, sùomianki, czyli koszyki z okresu 
miædzywojennego, miarki do zboýa, sita, cep do mùócenia. Kierownicz-
ka Muzeum — Lidia Szkaradnik powiedziaùa, ýe wúród zwiedzajàcych 
zachwyt wzbudzajà gliniane naczynia drutowane. Tego typu wzmoc-
nienie stosowaùo siæ, gdy dzbanki czy misy pækaùy, a czasem nawet 
zapobiegawczo. Ciekawym naczyniem jest czepnik sùuýàcy do od-
dzielania úmietany. Do garnka wlewano mleko, a gdy na górze 
utworzyùa siæ juý warstwa úmietany, odtykano otwór znajdujàcy siæ przy 
dnie. Mleko wypùywaùo, natomiast úmietana „czepiaùa" siæ úcianek 
i ùatwo moýna byùà jà zebraã. Wúród przedmiotów gospodarskich 
znajdziemy teý drewnianà uprzàý dla krów, które w uboýszych rodzi-
nach sùuýyùy jako zwierzæta pociàgowe. Najstarszym eksponatem jest 
skrzynia na ubrania tzw. „trówùa" z 1789 roku. Warto jeszcze wspo-
mnieã o autentycznej, przedwojennej kostce mydùa i paczce kawy 
zboýowej z lat 40-tych, a takýe o elegancko prezentujàcym siæ po-
rcelanowym nocniku. 

Wystawa cieszyùa siæ do tej pory duýym zainteresowaniem. Szczegól-
nie w czasie ferii zimowych, Muezum odwiedzaùy caùe rodziny, a dziad-
kowie czæsto opowiadali wnukom o czasach swojej mùodoúci. 

Nastæpna ekspozycja przygotowywana przez Muzeum Hutnictwa 
i Kuênictwa to prawdziwy rarytas. Do Ustronia zawita wystawa 
chiñskiej sztuki ludowej. Obejrzymy m. in. autentyczne stroje i srebrnà 
biýuteriæ. Jeúli uda siæ zrealizowaã wszystkie zamierzenia, to wystawæ 
otworzy ambasador Chin, a na wernisaýu serwowane bædà specjaùy 
chiñskiej kuchni. (mn) 

Takie „zabytki" stojà w Ustroniu do dziú. Fot. W. Suchta 

„Marabu Club Ski" oraz Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim, rozgrywanych 
w dniach 1— 4 II I br. na stoku Poniwca w Ustroniu, serdecznie dziækujà wszystkim rozumiejàcym rolæ sportu 
w wychowaniu mùodzieýy za pomoc w organizacji tych zawodów. Za ufundowanie pucharu, nagród i upominków 
dziækujemy Urzædowi Miasta w Ustroniu oraz firmom: Mokate, Ustronianka, MiP, hotelowi „Maranta 2" 
z Ustronia, CDW, Browarowi w Cieszynie oraz „Sigma — LI " z Sosnowca. Dziæki wam przepiækne nagrody byùy 
zachætà do czystej sportowej walki, a caùe zawody rozgrywane w piæknej zimowej aurze, speùniùy pozytywnà rolæ 
w promocji Ustronia i narciarstwa alpejskiego — dyscypliny przypisanej do naszych ukochanych gór. 

Ze sportowym pozdrowieniem — ORGANIZATORZY 
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Fot. W. Suchta 

BYÙ ÚNIEG I SÙOÑCE 
W minionà niedzielæ 25 lutego narciarze biegacze wyznaczyli sobie 

spotkanie w Ustroniu. W ramach amatorskiego Pucharu Beskidów 
odbyùa siæ kolejna masowa impreza sportowo-rekreacyjna, 6 Narciarski 
Bieg Dolinà Wisùy. Organizatorzy — czùonkowie TRS „Siùa" w Ustro-
niu w obawie przed brakiem úniegu (dwa kolejne roczniki biegu nie 
odbyùy siæ) wyznaczyli trasæ biegu na grzbiecie pasma Maùej i Wielkiej 
Czantorii. Przy piæknej, sùonecznej pogodzie w typowo zimowej scenerii 
zjawiùo siæ ponad 15o zawodników i zawodniczek z Polski i Czech, 
w wieku od 3—70 lat. Przedszkolaki biegùy na dystansie 200 m, dzieci 
klas szkóù podstawowach od 500 m — 5 km. W biegu gùównym na 
dystansie 13,5 km na bardzo trudnà trasæ wystartowaùo 76 zawodników. 
Bieg ukoñczyùo 71. W klasyfikacji generalnej mæýczyzn zwyciæýyù 
Henryk Gazurek z Istebnej. Dziewiàte miejsce zajàù najlepszy z ustronia-
ków Zbigniew Hyrnik. Wúród kobiet zwyciæýyùa Olga Skavarkowa 
z Trzyñca. Wúród weteranów powyýej 60 lat triumfowaù Jerzy Kasp-
rowicz z Gdyni. 
Najstarszym uczestnikiem zawodów byù urodzony w 1926 r. Kazimierz 
Wojtkowiak z Czeladzi, który ukoñczyù zawody w czasie 1 godz. 34 min 
51,28 sek. 
Zwyciæzcy otrzymali pamiàtkowe dyplomy i medale oraz nagrody. 

Dzieñ wczeúniej w sobotæ 24 lutego br. wieczorem, w úwietle pochodni 
rozegrano 2 Narciarski Bieg Romantyczny w Ustroniu na 4 km trasie 
wiodàcej grzbietem Maùej Czantorii. Wúród kobiet zwyciæýyùa Graýyna 
Jarecka z Bielska-Biaùej. Wúród mæýczyzn Jan Lacek z Jaworzynki. 
Ùàcznie bieg ukoñczyùo 20 zawodników, którzy do póênych godzin 
wieczornych biesiadowali przy ognisku, raczàc siæ wspaniaùym bigosem 
i herbatà z rumem. 

Andrzej Georg 

Roztomili ustróniocy! 
Radujecie sie, roztomili ludeczkowie, ýe juý idzie wiosna? Nó, 

bo dzisio.jak to piszym, to jeszcze zima dzierýy, ale oto juý bydzie 
Babski Úwiynto, a od tego úwiynta to juý roz dwa idzie ku wioúnie. 
Teraz móm kapkæ wiynkszóm lopowoge pisaã o Babskim Úwiyn-
ciejako lóñskigo roku. Ostatnimi rokami Babski Úwiynto kapkæ 
spadùo z ùopatki, bo nikierzi zaczyli lopowiadaã, ýe to úwiynto 
patrz i ku starym porzóndkóm. Nó, ale teraz od wyborów prezidyn-
ckich rzóndzóm caùómgymbóm ci z lewej strony, tóý myúlym, ýe 
zaú mogymy Babski Úwiynto lodprawiaã. Bo tak po prowdzie 
dejmy se pokój tej caùej paradzie, co downij skyrs Babskigo 
Úwiynta byùa po fabrykach lodprawiano. Jesi se kiery dóma 
lodprawiol Babski Úwiynto ze swojóm nejmilejszóm dzieluszkóm 
abo ze úlubnóm paniczkóm, to tam nie rozmyúlol o takich czy 
inakszych porzóndkach ani o ýodnejpolityce, jyny coby sie kapkæ 
ze swojóm babeczkom ucieszyã. Tóý teraz teý tak samo bydzie. 

Nó, nikierzi wolóm lodprawiaã ty, jako to teraz prawióm, 
walentynki, jako Babski Úwiynto, ale dyã idzie se ùodprawiã i jedno 
i drugi úwiynto. Dyã sie to nie rozchodzi o jakómsikej wielkóm 
goúcinæ ani o drogi prezynty, jyny o te kapkæ radoúci, a ku tymu 
kaýdo przileýytoúã je dobro. 

Tóý tak rozmyúlóm, co teý tej mojij paniczce daã na te jeji 
Babski Úwiynto. Juý ýech myúlol, ýe ji  dóm jaki grubszy pinióndz, 
coby se ze zymbami mógla zrobiã porzóndek. I tak to musi zrobiã, 
a tak aspóñ by sie cosi prziszporowala na tym podatku, bo bych se 
to móg w tym podatkowym rozliczyniu odpisaã. Juý ýech miol 
mojij úlubnej prawiã, ýe pujdymy do notara, coby te, jako to 
nazywajóm, darowiznæ zrobiã, ale ýech sie dowiedziol, ýe maùýyñs-
two to je za blisko rodzina i takóm darowiznæ nie idzie od podatku 
lodpisaã. Tóý potym ýech myúlol, ýe dóm ty pinióndze dzieùuszce 
od szwagra, kier o sie uczy za dochtorke. Myúlym, ýe by mie potym 
lyczyla na starsze roki. Ale jak ýech poslóchol w telewizyji, jak 
nasz financminister sie dynerwowol, ýe ludzie za moc przi tych 
podatkach kómbinujóm, tóý ýech sie wystraszyù i Lsto se z tóm 
darowiznom dóm spokój. A mojij paniczce na Babski Úwiynto 
kupiym kwiotki i bómbónierke jako dycki. 

Nó, a wszyckim ustróñskim paniczkóm na to jej ich Babski 
Úwiynto winszujym wszyckigo najlepszego, zdrowio, szczynúcio, 
moc piniyndzy i coby sie dycki dobrze miaùy, lobojyntne, czy tam na 
wyrchu rzóndzóm ci z lewej czy z prawej strony. Bo w polityce fórt 
sie cosi zmiynio, a najwaýnieszo je rodzina i coby my sie radzi mieli. 

Kareù spod Malej Czantoryje 

POZIOMO: 1) pùynie przez Oúwiæcim 4) efekt silnego przeýy-
cia 6) upinany na gùowie 8) ponurak, maruda 9) góry w Peru 10) 
relaksujàca przechadzka 11) teatralna arena 12) na niej spoczy-
wa lufa 13) futeraù na pistolet 14) duýa rzecz (gwarowo) 15) 
w rodzinie Renault 16) ýona Mahometa (wspak) 17) wystawne 
przyjæcie 18) jej nie wypada 19) rodzaj zamka do drzwi 20) 
marsowa lub wybuchowa 
PIONOWO: 1) coú dla ùasuchów 2) z nabojami przy pasie 3) 
przydatna na dziaùce 4) grupa pierwiastków chemicznych 5) 
udaje oryginaù 6) królowaùy przed laty w dyskotekach 7) 
staroýytne pañstwo afrykañskie 11) z torem ùyýwiarskim 
w Warszawie 13) raj dla tenisistów 17 w pasiece 

Rozwiàzaniem jest hasùo, które powstanie po odczytaniu liter 
zpól oznaczonych liczbami wdolnym rogu. Termin nadsyùania 
odpowiedzi mija 22 marca br. 

Rozwiàzanie Krzyýówki nr 6 

ZIM A W PARKU 

Nagrodæ 20 zù otrzymuje JANUSZ JAÙOCH A z Ustronia, ul. Szpitalna 
33. Zapraszamy do redakcji. 

20 zù  20 zù  20 zù  20 zù  20 zù  20 zù  20 zù  20 zù 

GAZET A 
USTROÑSKA 
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