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Wiele słyszy się o kłopotach finansowych oświaty. Jak  to wygląda 
w szkole,  którą  pani  kieruje? Na  co  są  pieniądze, a na  co  ich 
nie ma? 
Kuratorium  finansuje płace nauczycieli i utrzymanie  budynku 
czyli  opłaty  za  gaz,  prąd  itp.  Podobnie  jak  inne  szkoły  na  nic 
więcej nie mamy  pieniędzy. 
Na  pomoce  naukowe  też? 
Jakiekolwiek  pieniądze  na pomoce  naukowe  otrzymujemy 
z Komitetu  Rodzicielskiego  lub  z różnych  akcji, dzięki  którym 
udało  się np.  wyposażyć  pracownię  komputerową. 
Jak  to  się  udało? 
Młodzież  zbierała  pieniądze  wśród  rodziców  i w  różnych 
zakładach.  Często  pomagały  osoby  zaprzyjaźnione  z  naszą 
szkołą. Dwa komputery  otrzymaliśmy od  firmy Haro, jeden dał 
Urząd  Miejski, jeden  Komitet  Rodzicielski,  a cztery  kupiliśmy 
ze składek. Ponadto pieniądze zdobywamy z wynajmu pomiesz
czeń  Fundacji  Życie  i  Misja,  która  dodatkowo  modernizuje  te 
pomieszczenia. 
Jak  wygląda  obecny  rok  w  szkołach  w  porównaniu  z  latami 
poprzednimi? 
Nie widzę  różnicy.  Cały  czas mamy  te  same  braki i trudności. 
A  czy  nie  wydaje  się  pani,  że  sprawy  ustrońskiego  ogólniaka 
stałyby znacznie  lepiej, gdyby była  to szkoła samodzielna? Może 
wtedy  chętniej pomagali  by  przedsiębiorcy. 
Gdy zwracałam się z konkretną  prośbą  o pomoc w wyposażeniu 
pracowni  komputerowej,  nikt  nie  pytał,  czy  to  samodzielna 
szkoła  czy  filia.  Kto  miał  ochotę  to  wpłacał  na  nasze  konto, 
w większości  jednak  odmawiano. 
Wydaje  się  więc  pani,  że  samodzielna  placówka  nie  miałaby 
łatwiejszego życia? Myślę,  że jest  wiele plusów  samodzielności. 
Na  pewno  miasto  wiele  by  zyskało  posiadając własne  liceum. 
Jest  to  sprawa  bezdyskusyjna  i dla mnie  zrozumiała.  Jednakże 
w  każdym  roczniku  jest  tylko  jedna  klasa.  Sprawia  to, że 
moglibyśmy na pełnym  etacie zatrudnić polonistę  i nauczyciela 
angielskiego.  Na  pół  etatu  matematyka  i  nauczyciela  wy
chowania  fizycznego. Do  nauczania  reszty  przedmiotów,  przy 
tej ilości  klas,  nie  moglibyśmy  zatrudnić  nauczycieli  nawet  na 
pół  etatu.  A przecież,  geografia,  biologia,  fizyka,  chemia to 
przedmioty  wiodące w liceum.  Kieruję tą  placówką  szósty  rok 
i z doświadczenia  wiem,  że  bardzo  trudno  byłoby  zapewnić 
ciągłość nauczania, gdyby  większość nauczycieli dochodziła  na 
kilka godzin  w tygodniu  i byliby  to jedynie nauczyciele  danych 
przedmiotów.  W wypadku  choroby  jednego  bardzo  t rudno 
byłoby  o zastępstwo,  gdyż większość pracuje na  umowęzlece
nie. Obecnie przy jakiejkolwiek dłuższej nieobecności  uczącego 
nie ma problemów  z zastępstwem  — przyjeżdża ktoś ze szkoły 
macierzystej.  Ponadto  przy  jednym  ciągu  klas  trudno  byłoby 
zorganizować zajęcia fakultatywne. Mamy jedną  klasę matural
ną i w niej do zorganizowania  takich zajęć potrzeba co najmniej 
15  uczniów,  co  pozbawia  młodzież  możliwości  wyboru  in
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Fot.  W.  Suchta 

Final izuje  się  sprawa  budowy 
ustrońskiej  obwodnicy.  29 
września  w  Urzędzie  Miejs
ki m  odbyło  się  spotkanie  ge
neralnegp  dyrektora  d róg  pu
blicznych  Tadeusza  Suwary, 
wojewody  Mark a  Trombskie
go,  wicewojewody  Jana  Wy
sogląda  i posła  Grzegorza  Fi
gury z władzami  Ust ron ia  re
prezentowanymi  przez  burmi
strza  Kazimierza  Hanusa 
i przewodniczącego  RM  Fran
ciszka  Korcza.  Spodziewany 
minister  Bogusław  Liberadzki 
nie  dojechał.  Na  spotkaniu 
potwierdzono  wcześniej zajęte 
stanowisko  przez  resort  ko
munikacj i, z którego  wynika, 
że  obwodnica  Ustronia  długo
ści 3,6 km przewidziana jest  do 

realizacji  w latach  1996—97 
w  ramach  „P rog ramu  robót 
drogowych  drogowomosto
wych  na  lata  1993—1998" 
współ f inansowanego  z  poży
czki  Banku  Światowego. 
W  aktualnych  cenach  koszt  tej 
inwestycji  szacuje  się  na  72 
mld  zł. Dyrekc ja  Okręgowa 
D róg  Publicznych  w  Krako
wie  zajęła  się już  aktualizacją 
dokumen tów  tak,  by  na  prze
łomie  1994/95 r. przystąpić  do 
wykupu  grun tów  pod  obwod
nicę.  Budowa  ustrońskiej 
„ dwupasmówk i"  przeprowa
dzona  będzie  zgodnie  z  proce
durami  Banku  Światowego  łą
cznie  ze  zleceniem  robót 
w  drodze  przetargu  między
narodowego.  (WS) 

—  «wwnESgJ 

Salon  eleganckiej  konfekcji 
damskiej  i  męskiej 
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teresującego  przedmiotu,  gdyż  takie  przedmioty  mogą  być 
zaledwie dwa. Co zatem zrobić, gdy znajdzie się trzech  zainter
esowanych chemią, a dwóch fizyką? Obecnie w takich  przypad
kach  uczniowie na  „fakultety" jeżdżą  do  Cieszyna. 
Może wyjściem w tej sytuacji jest  liceum  o określonym  profilu? 
Po  pierwsze  byłyby  trudności  z  naborem.  Poza  tym  obecnie 
w pierwszych klasach odchodzi się od ukierunkowania, a wpro
wadza  się „fakultety" w  trzeciej  i czwartej  klasie. 
Mówi  się,  że  im  mniejsza  szkoła  tym  lepiej. Tu  się  okazuje, iż 
praktycznie jest  to  nie do  zrealizowania. 
Szkoła  to  także  szereg  dodatkowych  czynności,  które  trudno 
zrealizować, gdy większość grona pedagogicznego  zatrudniona 
jest  na  umowęzlecenie.  Dziś  konieczne  są  dwa  ciągi  klas,  by 
liceum  mogło  normalnie  funkcjonować. 
Czy w Ustroniu  są  na  to warunki  lokalowe? 
Obecnie nie. Wiem, że wcześniej czy później ta  szkoła  i tak  się 
usamodzielni.  Może  to  nastąpi  w  1996  roku,  gdy  miasto 
przejmie szkoły podstawowe, nie będzie MZAS, który mieści się 
w  naszym  budynku,  przez  co  zyskamy  dodatkowo  jedno 
pomieszczenie  na  klasę.  Wtedy,  co  drugi  rok  będziemy  mogli 
przyjąć  młodzież  do  dwóch  klas.  Moglibyśmy  też  zatrudnić 
więcej nauczycieli  na  etatach. 
Jak  do pomysłu  samodzielności  odnosi  się młodzież? 
Co roku sami wybierają miejsce, w którym chcą zdawać maturę. 
Jak  do  tej  pory  zawsze  wybór  pada  na  szkołę  macierzystą 
w Cieszynie. A przecież nie ma przeszkód do organizacji matury 
w Ustroniu. Jak na razie wolą być uczniami LO im. Kopernika. 
Jest  to  szyld,  którego  nie  trzeba  się wstydzić. 
Czy  pani  zdaniem  młodzież  w  ostatnich  latach  zmieniła  się? 
Chodzi mi głównie o okres  przed  i  po  1989  roku. 
Nie widzę różnicy i tak samo jak dawniej młodzież jest wspaniała. 
Oczywiście jest  margines  starający się przedostawać  z klasy  do 
klasy najmniejszym kosztem,  ale ogół chętnie pracuje. 
Czy obecnie są preferowane przez młodych ludzi jakieś przedmioty? 
Raczej nie. Tak jak zawsze jedni wolą przedmioty  humanistycz
ne inni ścisłe. Na pewno wielu pociąga informatyka i możliwość 
pracy  z  komputerem.  Bez powstałej  pracowni  komputerowej 
byłoby naprawdę  ciężko. 
Jakie problemy stwarzają  uczniowie? 

Trudno  tu  mówić  o  problemach.  Gdy  jadę  na  wycieczkę, 
przebywam  z nimi  przez  cały  czas  sześć dni  i poza  drobnymi 
incydentami  młodzież  zachowuje się dobrze.  Nie dzieje się nic 
czego należałoby  się obawiać.  Uważam  nawet,  że np. dawniej 
więcej młodzieży  paliło papierosy.,  a  to  też o czymś  świadczy. 
Czy to, że szkoła jest mała powoduje lepsze zachowanie uczniów? 
Takiej małej szkoły nie wybierze nikt, komu zależy na spotkaniu 
z wieloma nowymi znajomymi. Natomiast  są też osoby przeno
szące się do nas z Cieszyna, gdyż tam czują się zagubione. Zależy 
więc to  od  charakteru  ucznia. 
Z jednej strony słyszymy od nauczycieli, że młodzież jest wspania
ła,  a  z  drugiej  napływają  skargi  mieszkańców  na  dyskoteki, 
w których młodzież  się bawL 

Fot.  W.  Suchta 

Tu chyba nie chodzi o uczniów liceum. Być może zdarza się, że 
ktoś  tam  z  naszej  szkoły  się  bawi,  ale  nie  wyobrażam  sobie 
żadnego  z  moich  uczniów,  który  gdzieś  wdałby  się  w  bójkę. 
Zresztą  na podstawie  incydentów  trudno przesądzać o  charak
terze  całego  młodego  pokolenia.  Są  młodzi,  chcą  się  bawić. 
Wiem, że ludzie w moim wieku nie potrafią zrozumieć dlaczego 
muzyka  musi  być  aż  tak  głośna. 
Czy  pani zdaniem  taka  dyskoteka  jak  „Mirage  2000"  powinna 
funkcjonować w mieście? 
Nie  byłam  tam  i  trudno  odpowiedzieć  mi  na  takie  pytanie. 
Organizujemy, na  prośbę  młodzieży,  dyskoteki  w  szkole  pod 
opieką  nauczycieli  i również  słyszymy, że nie powinniśmy  tego 
robić. Trudno jednak przeciwstawiać się młodzieży, gdy chce się 
ona spotkać i pobawić. Sami też mamy problemy, gdy na naszą 
dyskotekę przychodzą młodzi ludzie spoza szkoły pod wpływem 
alkoholu. Staramy się wtedy interweniować, a nie zaprzestawać 
organizacji  takich  imprez. 
Jakie, pani zdaniem, młodzież ma możliwości uprawiania  sportu 
w Ustroniu? 
W  naszej  szkole  mamy  straszne  problemy  z  brakiem  sali 
gimnastycznej.  Gdy  chodzi  o  miasto,  chyba  każdy  znajdzie 
sobie miejsce, w którym  chce działać. Nie wiem czy to się musi 
nazywać klubem sportowym. Jeżeli chcą, to zawsze znajdą sobie 
pole do działania. W sporcie chyba bardzo wiele zależy od chęci. 
Nauka w szkole wiąże się z wydatkami. Czy uczniowie pani szkoły 
mają  problemy  finansowe? 
Trudno  tu  uogólniać.  W  klasie,  która  kończyła  szkołę  w  tym 
roku,  połowa  uczniów  miała  potworne  problemy  finansowe. 
Gdy  rozmawiałam  z  uczniami  i  gdy  słyszałam  z  jakimi  pro
blemami spotykają się na co dzień, byłam pełna podziwu, że się 
uczą i robią wszystko w tym kierunku, by ukończyć szkołę. Nie 
wszyscy wybierają  studia,  gdyż  ich  na  to  nie  stać. 
Czy pieniądze to największa  przeszkoda  w zdobywaniu  wiedzy? 
Do  tego  dochodzą  rodziny  rozbite,  ciężkie  sytuacje  życiowe. 
W niektórych klasach jest to udziałem sporej części uczniów, ale 
zdarzają się klasy, które prawie w całości jadą  na wycieczkę do 
Włoch.  Trudno  więc  generalizować. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

80  lat  działa  straż  pożarna 
w Kisielowie. Początek wyznacza 
zakup  sikawki  z datków  miesz
kańców wsi 

950 osób  skorzystało  w ub.  r. 
z bibliotek w Istebnej, Jaworzyn
ce  i  Koniakowie.  Ponad  600 

czytelników rekrutowało się spo
śród  uczniów  miejscowych 
szkół. 

Minęły  dwa  lata  od  ukazania 
się  pierwszego  numeru  „Naszej 
Trójwsi" —dwumiesięcznika wy
dawanego w gminie Istebna. Ty
sięczny nakład  rozchodzi  się bez 
zwrotów, co świadczy o popular
ności pisma, któremu szefuje Kry
styna Rucka. 

*
Trójwieś zajmuje obszar ponad 

800 ha i liczy blisko 11  tys. miesz

kańców.  Z  gospodarki  rolnej 
utrzymuje  się  ok.  300  osób. 
Bez pracy  jest  ponad  400  osób, 
głównie kobiety. Wśród rzemieśl
ników  najwięcej  jest  murarzy 
i stolarzy. 

  *
Park Etnograficzny w Chorzo

wie  wzbogacił  się  o  drewnianą 
chatę  z IstebnejWilczego.  Liczy 
ona prawie 100 lat. 

Przed tygodniem otwarto przej
ście graniczne w Lesznej Górnej, 
gdzie odprawiony  jest  ruch  oso

bowy (piesi i samochody) na pod
stawie paszportów.  Mamy  teraz 
znacznie bliżej do południowych 
sąsiadów. Do Trzyńca jest ledwie 
naście kilometrów. 

  *
Zmniejsza  się  liczba  honoro

wych dawców krwi. Obecnie w re
jonie cieszyńskim jest ich niespeł
na 800, a jeszcze 5 lat temu było 
ponad  1400. Klubów HDK dzia
łało 20 — obecnie 6. Jeden z nich 
działa  przy  Zakładach  Kuźni
czych w Ustroniu. 

(nik) 
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Jak poinformowano nas w Rejonowym  Urzędzie Pracy w Cieszynie 
31 sierpnia w Ustroniu  było 484 bezrobotnych,  w tym  276 kobiet.  Dla 
porównania  w  kwietniu  było  500  bezrobotnych,  w  tym  287  kobiet. 
W maju i czerwcu liczba ta nieco spadła — od 493 do 472 bezrobotnych, 
w lipcu zaś nieznacznie wzrosła—do 480. Zdaniem zastępcy kierownika 
Rejonowego Urzędu  Pracy  Anity  LabusSzałańskiej,  różnice  w  ostat
nim  kwartale  nie  są  znaczne,  a  do  minimalnego  wzrostu  liczby 
bezrobotnych  przyczyniła  się  rejestracja  tegorocznych  absolwentów 
szkół  średnich.  W  Ustroniu  zarejestrowanych  jest  ich  około  60. 
Otrzymują  zasiłek  na  innych  zasadach  niż  absolwenci  szkół  zawodo
wych z ukończonymi  praktykami  i pozostali  bezrobotni, którzy wcześ
niej pracowali .Czas  wypłacania  bezrobocia  jest  liczony  od  momentu 
ukończenia  szkoły  pzyli  od  czerwca  '94  do  następnego  czerwca.  Po 
zarejestrowaniu  absolwent  przechodzi  okres  3  miesięcy  „kwarantan
ny", po którym  otrzymuje pierwszy  zasiłek. Takie  zasady  wypłacenia 
zasiłku  mają  mobilizować  absolwentów  do  szukania  pracy.  Każdy 
bezrobotny  może  zarobić  do  połowy  najniższego  wynagrodzenia  nie 
tracąc prawa do zasiłku. Absolwenci po przepracowaniu pół roku mogą 
ubiegać się o zasiłek już  na  normalnych  zasadach. 

*   Tir 

Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 
24 września  1994  r. 

Danuta  Czapek,  Ustroń  i Andrzej Gwizdała,  Ustroń 
Bożena  Kruszyńska  Sosnowiec  i  Ireneusz Kościelny,  Pszczyna 
Małgorzata  Grzesiok,  Ustroń  i Andrzej Żurek,  Sosnowiec 
Halina  Choczaj, Cieszyn  i Franciszek  Kuziel,  Ustroń 

r   "ćr 

Po  wernisażu  wystawy  obrazów  Karola  Ferfeckiego,  w  Muzeum 
odbyło  się kolejne zebranie grupy plastycznej „Brzimy" .  Prezesi  And
rzej  Piechocki  i  Bogusław  Heczko  zaproponowali  członkom  plener, 
którego tematem byłby świerk istebniański. Propozycja jest tym ciekaw
sza, że utrwalenie świerka w dziełach plastycznych ustrońskich  twórców 
sfinansuje Nadleśnictwo  Wisła.  Artyści  z  „Brzimów"  zastanawiali  się 
również nad kolejną aukcją swych dzieł, z której dochody przeznaczono 
by na cel charytatywny. Rozważano najlepsze miejsce, w którym aukcja 
mogłaby  się  odbyć. 

Serdeczne  podziękowania  za  kwiaty,  wieńce,  intencje 
mszalne oraz udział  w pogrzebie 

śp.  Bolesława  Ferfeckiego 
składa  pogrążona w smutku  ,  ,  . 

zona z  rodziną 

O,  którzy  od  nas odeszli: 

Teodor  Iwanek,  lat  89, ul. Drozdów  6 
Jan  Fiedor,  lat  84, ul.  Nadrzeczna  9 
Emilia Szarzeć,  lat  83, ul. Daszyńskiego  95 

15.9.94 r. 
O  godz.  17.45  patrol  zatrzymał 
nietrzeźwego  kierowcę.  Wynik 
badania alkometrem  — 0,75 pro
mila.  Zatrzymany  był  mieszkań
cem  Częstochowy. 

15.9.94 r. 
O  godz.  22.15  włamano  się  do 
fiata  I26p. Sprawcę włamania zła
pano  na  gorącym  uczynku. 

16.9.94 r. 
O  godz.  17.25  na  ulicy  3  Maja 
miała miejsce lekka stłuczka. Kie
rowca BMW nie zachował należy
tej  ostrożności  i  uderzył  w  tył 
samochodu  marki  Opel.  Winny 
ukarany  został  mandatem  w wy
sokości 400  tysięcy. 

16.9.94 r. 
O  godz.  18  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący fiatem 125 nie zachował 
należytej ostrożności podczas ma
newru  wyprzedzania  i  uderzył 
w bok  forda. Pasażerka  fiata  do
znała złamania ręki, kierowca po
tłuczeń klatki piersiowej. Poszko
dowanych  odwieziono do  Szpita
la  Śląskiego  w  Cieszynie.  Straty 
ok.  50.000.000. 

16.9.94 r. 
O godz. 19.10 kierowca  samocho
du  volvo  potrącił  fiata  126,  po 
czym oddalił się z miejsca zdarze
nia.  Dane  pirata  drogowego  zo
stały ustalone. Okazał się on mie
szkańcem  Częstochowy.  Skiero
wano wniosek  do  kolegium. 

16.9.94 r. 
O  godz.  21.05  poinformowano 
komisariat  KP w Ustroniu  o kra
dzieży  mercedesa  sprzed  prywat
nej posesji. Samochód  odnalezio
no następnego  dnia. 

18.9.94 r. 
Na  ul.  Cieszyńskiej  zatrzymano 
nietrzeźwego  kierowcę. 

18.9.94 r. 
O  godz.  3.00  na  ul.  Cieszyńskiej 

zatrzymano nietrzeźwego kierow
cę mieszkańca Gliwic. Wynik ba
dania — 1, 13 prom. 

18.9.94 r. 
Wyjeżdżając  z  bocznej  drogi  na 
ul. Cieszyńską, kierujący mitsubi
shi  obywatel  Niemiec  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  powo
dując kolizję  z  cinąuecento.  Na
łożono  mandat  w  wysokości 
300.000 zł. 

20.9.94 r. 
O  godz.  11  na  skrzyżowaniu  ul. 
Katowickiej  i ul. Wiejskiej kieru
jący  fiatem  125  wymusił  pierw
szeństwo przejazdu  doprowadza
jąc  do  zderzenia  z  mercedesem. 
Pasażer fiata z obrażeniami głowy 
został  przewieziony  do  Szpitala 
Śląskiego  w  Cieszynie.  Kierowcą 
okazał  się  młody  mieszkaniec 
Ustronia  posiadający prawo  jaz
dy  zaledwie  od  trzech  miesięcy. 

20.9.94 r. 
O  godz.  20  na  ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano nietrzeźwego kierow
cę,  mieszkańca  Istebnej.  Wynik 
badania  —  1,84  prom.  Tuż  po 
północy ten sam kierowca ponow
nie  został  zatrzymany  na  ul.  Da
szyńskiego. Ponowne badanie wy
kazało  znacznie pokaźniejsze stę
żenie  alkoholu  we  krwi  —  2,17 
prom. 

21.9.94 r. 
O godz. 7.20 na  skrzyżowaniu  ul. 
Bładnickiej  i  Potokowej  podczas 
manewru  cofania  autosan  naje
chał na  fiata  126 

23.9.94 r. 
O godz.  19 na ul. Katowickiej na 
jadącego poloneza  wyskoczył  ko
zioł uszkadzając samochód  roga
mi. 

24.9.94 r. 
Po  północy  zatrzymano  nietrzeź
wego kierowcę, obywatela  Ukrai
ny. Wynik  badania —  1.21 prom. 
Pijany  obcokrajowiec  został  po
stawiony  w  trybie  przyspieszo
nym  przed  kolegium. 

22.9.94 r. — kontrola  stanu  tech
nicznego  znaków  drogowych  na 
terenie  Ustronia. 

23.9.94 r. — kontrolowano  osoby 
handlujące na  targowisku.  Szcze
gólną  uwagę zwrócono na zezwo
lenie Sanepidu, które powinni po
siadać handlujący grzybami. Każ
dy  kupujący  może  zarządać  od 
sprzedającego  zaświadczenia 
podp isanego  przez  Sanep id, 
w  którym  zaznaczone  zostało 
gdzie grzyby zebrano, ich dokład
ną  ilość  oraz rodzaj. 

Z  23.9 na  24.9.94  r. —  pełniono 
wspólnie  z  policją  dyżur  nocny. 
Kontrolowano  zabezpieczenia 
punktów  handlowogastronomi
cznych,  a  także  zabezpieczenia 

parkingów  przy domach  wczaso
wych. 

24.9.94  r.  —  kontrolowano  po
rządek w centrum  miasta. 

25.9.94  r.  —  kontrolowano  wał 
nadwiślański.  Interwencja  pod 
Szpitalem Uzdrowiskowym zako
ńczyła się ucieczką nielegalnie ha
ndlujących. 

26.9.94  r.  —  interweniowano 
w  sprawie  przekopu  przez  ulicę 
Cha łupn iczą.  P o m i mo  interwencji 
wykonawca  przekopu  nie  zarea
gował.  SM  wysłała  wezwanie  do 
stawienia  się na  komendę. 

27.9.94 r. — kontrolowano wyko
nanie  zaleceń  dotyczących  upo
rządkowania  terenu  wokół  Żwi
rowni  oraz naprawy  drogi dojaz
dowej. Roboty  trwają. 
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Ogłoszenia  drobne 

Tanio  sprzedam  fortepian. Tel.  3282. 

W  związku  z zaginięciem  kwitariusza 
opłaty  miejscowej  wydanego  przez 
Urząd Miejski w Ustroniu  unieważnia 
się kwity od  nr  007016100. 

Szukam mieszkania do wynajęcia typu 
M3  lub  Mł . Tcl.  2455. 

HOTEL MUFLON 
w  Ustroniu 

zatrudni  dorywczo,  na 
umowę  zlecenie 

Czas pracy i wynagrodzenie 
do  uzgodnienia  z dyrekcją 
Hotelu,  ul. Sanatoryjna  32, 

teL  2711, 3715 

W  \\ 
CZANTORIA 

I U  ' 

KLIENCI E  P SS  „ C Z A N T O R I I "   W  U S T R O N I U ! 

J E S Z C Z E  M A S Z  S Z A N SĘ  W Y G R A N I A  SA

M O C H O D U  W  K O N K U R S I E  NA  FIAT A  126  P. 

Wszyscy posiadający conajmniej  10 odcinków  „A "  para
gonu  jednorazowego  zakupu  proszeni  są  o  przybycie 
w  dniu  losowania  do  Amfiteatru  w  Ustroniu.  Tylko 
złożone  kupony  przez  uczestników  do  bębna  losującego 
będą  brały  udział w konkursie.  Dopuszcza  się możliwość 
przesłania  korespondencyjnego  wypełnionych  kuponów 
do  dnia  15.X.94  r.  Im  więcej  kuponów,  tym  większa 
szansa  wygrania  samochodu. 

W  trakcie  imprezy  konkursowej  wiele  atrakcji  hand
lowych  oraz  m.in.  występ  zespołu  MONALIZA . 
Organizatorzy  zapraszają  na  imprezę  wszystkich  miesz
kańców  Ustronia  i  okolic. 

YCZYM Y  WYGRANI A  FIAT A  126p 

PODZIĘKOWANI E 
nauczycielkom  SP  2 

w  Ustroniu  p.  Genowefie  Podżornej,  Iwonie  Brudny,  Joannie 
GlencSzafarz  za  zorganizowanie  wspaniałej  wycieczki  do  Francji, Luksemburga  i Niemiec.  Rodzice  i  Uczniowie 

WERNISAŻ 
7  października  o  godz.  17.00  w  sali  wy

stawowej ZDK  Kuźnik  odbędzie  się wernisaż wystawy  Giseli Conrad 
z  RFN. 

23.IX w Muzeum  koncertował  Kwartet  Kameralny.  Fot.  W. Suchta 
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Jesienna  drzemka.  Fot.  W.  Suchta 

TANIE C  ARTYSTYCZN Y 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego  zamierza  podjąć  do
datkową  działalność  edukacyjną  w  ramach  ogniska  tańca 
artystycznego. Zajęcia prowadzone będą  w Muzeum  Kuźnictwa 
i  Hutnictwa  przez  specjalistkę  —  choreografa.  Atrakcyjny 
program  nauczania  zrealizowany  przy  żywej  muzyce  przewi
dziany  jest  dla  dzieci  w  wieku  od  5—10  roku  życia. 
Zapraszamy  zainteresowanych  rodziców  wraz  z  przyszłymi 
uczniami  na  zebranie  organizacyjne  do  Muzeum  w  dniu  12 
października o godz. 17.00, kiedy to uzgodnione zostaną  godziny 
zajęć oraz  odpłatność  za  udział  w  zajęciach. 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictw a  i  Hutnictwa , 

ul .  Hutnicza  1,  teł.  2996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B.  i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Malarstwo  Karola Ferefeckiego 

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  „Zbior y  Mari i  Skalickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  2996 

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 

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

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  3244) 

Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycnych, rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski  i współczesy, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koro
nkarstwo),  koło  modelarskie,  fotografika, koło  teatralne  i  szachowe. 

Sport 
9.10.1994  r. 
niedziela 
godz. 14.00 

Mecze piłki nożnej o mistrzowstwo  klasy 
KUŹNI A — LK S PIERŚCIEC 

U W A G A !  Domy  wczasowe,  hotele  itp. : afisze —  programy 
Impre z odbierać  można  bezpłatnie  w  Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek  7 
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Ciąg dalszy  raportu  Rady  Miejskiej  kadencji  199094. 

M u z e u m 

od  1.X.1992  r.  Miasto  przejęło  od  FSM  S.  A.  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa  na podstawie  uchwały  Rady  Miejskiej 
z maja 1992 r. Zaś w sierpniu  1993 r. został oddany do  użytku 
oddział  Muzeum  — Zbiory  Marii  Skalickiej. 
Na  przestrzeni  od  1.X.92 do  31.12.93 pozyskano  do  Muzeum 
104  sztuki  muzealiów  trójwymiarowych.  Wszystkie  zostały 
darowane  przez  mieszkańców  Ustronia.  Większość  darowa
nych eksponatów stanowią przedmioty z wyposażenia obiektów 
mieszkalnych  i gospodarczych  z końca XIX  w. oraz  uzyskano 
odkuwki  z  Kuźni  i  obrazy  miejscowych  twórców.  Zakupiono 
dwa  obrazy  Bogusława  Heczki  o  tematyce  kuźniczej.  Zbiory 
biblioteczne powiększyły się o 12 pozycji. Pozyskano nieodpłat
nie cenne  zbiory  archiwalne  —  7 ksiąg protokołów  Wydziału 
Gminnego  w Ustroniu  i Hermanicach  od  połowy  XIX  w.  do 
roku  1939. 
Oprócz dawnych  publikacji,  które  pozyskano jako  dary,  były 
kupowane także bieżące wydawnictwa dotyczące Ustronia  oraz 
roczniki  „Gazety  Ustrońskiej"  i  „Głosu  Ziemi  Cieszyńskiej". 

Oddział Muzeum pozyskał 1465 muzealiów. Jest to dar Marii 
Skalickiej w postaci  ekslibrisów,  druków  bibliofilskich, grafik 
i  medali. 

Poza  wystawami  stałymi  zorganizowano  14 wystaw  czaso
wych. 
Muzeum  wydało następujący publikacje: 
1) folder do  wystawy  malarstwa  Elżbiety  Szołomiak 
2) grafika okolicznościowa Bogusława Heczki z okazji 220lecia 
Kuźni  Ustroń 
3) Józef Pilch: Wśród  książek, 24 stronicowa  broszura  wydana 
z okazji urodzin  autora 
4) folder,, Fotografie spod cisownickich  strzech" autor: Teresa 
Waszut 
5) wydawnictwo  okolicznościowe  z  okazji  otwarcia  Oddziału 
Muzeum,  20 stronicowe  wydawnictwo  o Marii  Skalickiej. 
Wystawę stałą  i wystawy czasowe w Muzeum zwiedziło ogółem 
5.145  osób.  Frekwencja  w  Oddziale  Muzeum  jest  na  razie 
bardzo  niska.  Od  06.08.1993  r.  do  30.12.1993r.  Oddział  Mu
zeum  zwiedziło  320  osób.  Jest  to  zdecydowanie  za  mało, 
zwłaszcza,  że jest  to  obiekt  nowo  otwarty. 
Muzeum  jest  otwarte  dla  zwiedzających  od  poniedziałku  do 
piątku  w  godz.  9.00  —  14.00,  wtorek  w godz.  9.00  —  16.00, 
w sobotę w godz. 9.00 — 13.00. W niedzielę Muzeum jest czynne 
od  czerwca  do  sierpnia  w  godz.  9.00  —  13.00,  w  pozostałe 

miesiące  jedynie  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  zainteresowa
nych. 
Oddział Muzeum jest czynny od 6 sierpnia 1993 r. od wtorku do 
soboty  w godz.  9.00 —  13.00. 
Opracowano w Muzeum  65 kart katalogu naukowego, a w Od
dziale Muzeum 400 kart oraz historię Ustronia od roku 1945 do 
1993.  Materiały  wykorzystano  do  Kroniki  Miejskiej,  którą 
uzupełniono  i wyprowadzono  na  bieżąco. 
Stowarzyszenia  i inne organizacje 
1)  Towarzystwo  Kontaktów  Zagranicznych  —  (zał. 
20.07.1992r.) 
—  współpraca  z partnerskimi  miastami 
—  prowadzenie  nauki  języków  obcych 
2) Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego  (zał.  29.07.1992r.) 
—  prowadzenie działalności  Ogniska  Muzycznego 
—  nauka  gry  na  instrumentach  w  klasie:  pianino,  gitara, 
skrzypce 
3) Towarzystw  Miłośników  Ustronia  (zał.  rok  1888/1991) 
—  wydawanie  Pamiętników  Ustrońskich  (6  numerów) 
4)  Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  (zał. 
02.07.1991) 
—  prowadzenie  działalności  Ośrodka  Rehabilitacyjnego  dla 
Dzieci  Niepełnosprawnych 
5) Towarzystwo  Rozwoju Turystyki  (zał.  czerwiec  1992r.) 
—  otwarcie Centralnej Recepcji i Informacji (kwiecień  1993r.) 
—  targi  turystyczne,  promocja  miasta 
6) Towarzystwo RekreacyjnoSportowe „Siła" (zał. 05.11.1992) 
—  5  sekcji  (rowery  górskie,  koszykówka,  siatkówka,  piłka 
nożna,  tenis  stołowy) 
7) Towarzystwo  Upiększania  Miasta  (zał.  22.02.1993  r.) 
—  organizacja wystawy  ogrodniczej Dożynki  '93 
8) Grupa Ustrońskich Twórców „BRZIMY " (zał. 28.01.1994r.) 
—  I aukcja  obrazów  — dochód  na  TONN 
9)  Nauczycielska  Estrada  Ludowa  „Czantoria"  (zał. 
28.05.1988) 
—  koncerty  w NeukirchenVluyn  (1991,  1992,  1993) 
—  koncerty środowiskowe (święta państwowe, dożynki, chary
tatywne) 
10) Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń"  (zał.  198lr.) 
—  koncerty  krajowe, zagraniczne  oraz  miejskie 
11) Klub  Filatelistyczny  (zał.  21.11.1983  r.) 
—  organizacja wystaw  filatelistycznych 
12) Polski  Klub  Ekologiczny  (zał.  1980  r.  w  Krakowie  Koło 
w Ustroniu  zał.  1984  r.) 
Od roku 1990 współpraca z władzami samorządowymi. Działal
ność edukacyjna,  informacyjna, organizowanie  prelekcji  i wy
staw  ekologicznych. 

PBSl i j f ^ 

W pierwszą niedzielę jesieni, już po raz  trzeci, na trasę długości 77 km 
szczytami Beskidu  Śląskiego wyruszyli kolarze górscy. Aż 35 śmiałków 
wystartowało  w  tym  roku,  co  świadczy  o  popularności  kolarstwa 
górskiego. Trasę dookoła doliny Wisły z Ustronia przez Małą  i Wielką 
Czantorię,  Stożek,  Kubalonkę,  Baranią  Górę,  Salmopol,  Orłową, 
Równicę  do  mety  w  Ustroniu  przy  basenie  kąpielowym,  najszybciej 
pokonał  Jarosław  Prottung  z  Ustronia,  zawodnik  Univegi  Wisła, 
w czasie 6 godz. 4 min. Drugie miejsce zajął Tomasz Urbaś z Jaworza  (7 
godz.  40  min.),  trzeci  był  Piotr   Krzempek  ze  Strumienia  (7  godz.  54 
min.). Przypomnijmy,  że rekord  trasy  pobił  w  1993 r. w  Marszobiegu 
Dookoła  Doliny  Wisły Włodzimierz  Waluś,  przebiegający ten  dystans 
w 5 godz. 28 min. Z morderczej trasy rajdu rowerowego wycofało się 13 
zawodników.  Pierwsi  już  na  przełęczy  Kubalonka,  inni  w  Dolinie 
Czarnej Wisełki czy na  Salmopolu. Do  zmroku musiała czekać komisja 
sędziowska  na  przybycie  ostatnich  zawodników.  Obyło  się jednak  bez 
wypadku  i interwencji GOPR. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody 
pieniężne  zwracające  koszty  uczestnictwa  w  rajdzie.  Organizatorem 
imprezy  była  Sekcja  Kolarzy  Górskich  TRS  Siła  w  Ustroniu  przy 
pomocy  Urzędu  Miejskiego. 

W  klasyfikacji  „3xDookoła  Doliny  Wisły  —  Tylko  dla  gigantów 
i herosów"—o tytuł „Człowieka z tytanu 94" po Marszobiegu  i Rajdzie 
Rowerów  Górskich  prowadzą  ustroniacy: Adolf  Gancarz  przed  Czes
ławem  Stawarzem. 

Sportowcy,  którzy  chcieliby  wziąć  udział  w  zawodach  „3x77km 

Dookoła  Doliny  Wisły"  —  „Tylk o  dla  gigantów  i  herosów"  o  tytuł 
„Człowieka  z  tytanu  94"  mogą  zgłaszać  się  do  Urzędu  Miejskiego 
w Ustroniu  Wydział Oświaty  Kultury  i Rekreacji, Rynek  1, tel.  3571, 
bowiem  organizatorzy  zawodów  przewidzieli  w październiku  dogryw
kę, czyli możliwość startu  w marszobiegu  i rajdzie rowerów. W  grudniu 
zaplanowano  Rajd  Narciarski  Dookoła  Doliny  Wisły.  Najprawdopo
dobniej  odbędzie  się on  11 i  12 grudnia.  (ag) 

Fot.  W.  Suchta 
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Piast n  Cieszyn  —  Kuźnia  Ustroń  0:3  (0:2) 
Nie było wątpliwości na  boisku  w  Cieszynie,  która  drużyna  jest 
lepsza.  Przy  przewadze  jaką  mieli  ustrońscy  piłkarze  wynik 
mógł  być  wyższy.  Gry  nie  ułatwiało  śliskie  boisko.  Bramki  dla 
Kuźni  zdobyli:  Adam  Stańko,  Janusz  Szalbot  i  najładniejszą 
z  rzutu  wolnego z 25  m  Jarosław  Ficek. 

Kuźnia  Ustroń  —  Kończyce  Mał e  1:0  (0:0) 
O zwycięstwie Kuźni nad  liderem  tabeli  zdecydowała 75 minuta, 
w której Szymon Pietrzyk strzałem z 20 metrów zdobył  jedynego 
gola w  tym  meczu.  Przez  całe  spotkanie  gra  toczyła  się  głównie 
w  środku  pola.  Obie  drużyny  miały  po kilk a  sytuacji do 
zdobycia  bramki.  Kończyce  nastawiły  się  na bezbramkowy 
remis  w Ustroniu  na  co  wskazuje  ustawienie  442.  Kuźnia 
obawiając  się kontr  również  zadbała  o  swoje  tyły  grając 
w  ustawieniu  433.  Mim o  takiego  ustawienia  drużyn  był to 
naładniejszy  mecz  w rundzie  jesiennej  w Ustroniu.  Ostatnie 
minuty, gdy  Kuźnia prowadziła już  1:0 to  falowe ataki  Kończyc 
na  ustrońską  bramkę.  Wiele  nerwów  kosztowało  to  kibiców, 
którzy  licznie  zjawili  się  na  trybunach. 
—  Cały  zespół  zagrał  bardzo  dobrze,  lecz  szczególnie  wyróżniał 
się  Tomasz  Słonina.  Szkoda,  że  zawodnik  ten  opuszcza  zespół 
gdyż  idzie  do  wojska.  Budowany  od  roku  zespół  zaczyna  coraz 
lepiej   grać  i  szkoda,  gdy  który ś  z  zawodników  musi  odejść 
—  powiedział  nam  po  meczu  trener  Kuźni  Andrzej   Czermak. 

(ws) 

W  rajdzie górskim  startowały  też  „Stajnie rowerowe".  Fot.  W.  Suchta 

Szykowno  Stecko 
Dycki  to pieknie,  jak  se  ludzie  po  naszymu  drzistajóm.  Ale  nie 

zmyślejcie  Stecko!  Kajście  znaszli  tyn ,,obszor  płatniczy?" 
(Gaz.  Ustr.  nr 37/94).  Ludzie  mówióm  np.  owczorz  — po 
owczorzu,  wszorz  —  po  wszorzu,  ale  tego  „obszora"  chyba  nie 
znajóm.  Dali  czy tomy  w tym  liście  do Jyndrysa:  „Mómy  tu...  trzy 
piksle  kartonów  po sokach".  Jak tymu  rozumieć?  A może  to 
drukorze  sie  pomylili? 

P. S. Jo  ni  ma  stela  i mogym  sie  mylić.  Wyboczóm  Paniczko! 
Jónek 

D o  akcji  „Clean  up  the  wor ld ",  czyli  „Sprzą tan ie  świata" 
i  zgodnie  z hasłem  g łoszonym  przez  G U  „myśl  globalnie, 
działaj  lokaln ie"  włączyło  się  także  L iceum  Ogólnokształ
cące  im.  Pawła  Sta lmacha  w Wiśle.  Był  to kolejny  rajd 
szkolny,  tym  razem  na Równicę.  263  uczniów  z  12  klas 
przeszło  sześcioma  t rasami  w iodącymi  z  Wisły,  Kamien
nego,  Brennej,  Us t ron ia  i Jaszowca.  Ja  m ia łam  przy jemność 
iść  szlakiem  przez  Us t roń  Lipowiec.  Szczerze  mówiąc  nie 
mogl iśmy  narzekać  na  jak ieś  szczególne  zatrzęsienie  od
padów  na  tej  trasie,  ale  ogólnie  zebrano  33  worki  śmieci. 
Piszę  „ t y l ko "  ponieważ  l iczba  ta  na  sześciu  t rasach  wydaje 
się  dziwnie  niska,  więc  a lbo  wysypiska  były  dobrze  zamas
kowane,  a lbo  naprawdę jesteśmy  czyściochami,  bo  na  spost
rzegawczość  młodzieży  nie  należy  narzekać.  Kiedyś  bra łam 
udział w  sprzątaniu p o t o k ów  w  Wiśle  i na długości  na  pewno 
mniejszej  niż  zsumowane  ra jdowe  trasy  wykryl iśmy co 
najmniej  5 dzikich  wysypisk.  Nasze  znaleziska,  wtedy  jak 
i  teraz,  były  bardzo  ciekawe  — zaczyna jąc  od zwykłych 
papierów,  na dziecięcych  wózkach  i  karoser iach  samo
chodowych  kończąc.  Po  osiągnięciu  szczytu  każda  grupa 
złożyła  swoje  t ro fea  w  usta lonym  miejscu  i  m o ż na  było 
zaczynać  zabawę.  Może  k toś  16 września  widział  t łum 
młodych  ludzi  na  Równicy  i słyszał  ich  gromkie  śpiewy  od 
„M iędzynarodówk i"  aż po  „Zbó jn ick iego".  T o  byl iśmy  my. 
Zadowoleni  z życia, pogody,  k tó ra  n am  dopisa ła  i z  tego,  że 
chociaż  t rochę  ulżyliśmy  Matce  Ziemi. 

An i a  Dob ranowska 

POZIOMO:  1)  dzielnica  Warszawy  4) z opierunkiem 6) 
skrzydlaty  padlinożerca  8)  przystań  statków  9) kończyna 
górna  10) but wojskowy  11) dochodzą  z zaświatów  12) z dużej 
mały deszcz 13) leczniczy wyciąg z rumianku  14) na żołnierskiej 
czapce 15) zdrobnienie rosyjskiego imienia Nina  16) ojciec w j. 
czeskim  17) mocne  argumenty  18) duża  papuga  19) góry  we 
Francji 20) w rodzinie  Fiata 
PIONOWO:  1)  wieszczka  2)  uzależnienie  lekowe  3)  skarby 
morza  4)  do  praktycznej  nauki  zawodu  5)  oblicze  6)  mag, 
czarnoksiężnik  7) rodzaj zboża  11) uroda,  powab  13) miasto 
japońskie  14) nad  kuchnią 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań upływa  25.X. 

ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWKI  NR  36 
DOBKA,  POLANA 

Nagrodę  100.000 zł otrzymuje MATEUSZ GLUZA  z Ustro
nia, ul. Strażacka  5. Zapraszamy do  redakcji. 


