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Rozpoczął  się  drugi  „zreformowany "   rok  szkolny.  Z  jakim i 
obawami  rozpoczyna  pan  pracę? 
Reforma  systemu  edukacji  sprawiła,  iż  nałożone  zostały  dodat
kowe  obowiązki  na  nauczycieli  i  dyrektorów  szkół.  Czeka  nas 
znowu  wiele  pracy,  bo  cały  czas  musimy  inwestować  w  siebie. 
Oprócz  chronicznego  braku  pieniędzy,  do  którego  już  zdążyli
śmy  się  przyzwyczaić,  nie  spodziewamy  się  większych  proble
mów. Nauczyciele  w dalszym  ciągu  będą  podnosić  swoje  kwali
fikacje,  a  dyrektorzy,  podobnie  jak  w  ubiegłym  roku,  spędzać 
długie  godziny  przy  pracy  „papierkowej". 
Co  było  najtrudniejsze  w  tyni  pierwszym  roku? 
Reforma wprowadzana  była  pośpiesznie  i gros aktów  wykonaw
czych  docierało  do  nas  zbyt  późno.  Tempo,  które  zostało  narzu
cone  w  ubiegłym  roku,  sprawiło,  że  nie  wszystko  mogło  się  od
bywać  zgodnie  z  założeniami  reformy.  Nauczyciele  sami  dobie
rali programy, przeglądali  nowe podręczniki, wydawnictwa,  two
rzyliśmy programy wychowawcze, wprowadzaliśmy  zupełnie  inne 
systemy oceniania,  zmiany  w statutach.  Każdy  z nauczycieli  mu
siał uzupełnić swoje kwalifikacje, brać udział w kursach,  semina
riach. Środki, które otrzymaliśmy na ten cel były niewielkie  i mimo 
zapewnień  MEN  tylko  część  kursów  była  opłacana  przez  mini
sterstwo,  a koszt  większości  pokrywali  sami  nauczyciele. 
Czy zreformowana  szkoła z punktu  widzenia  ucznia  i nauczy
ciela, jest  rzeczywiście  inną  szkołą? 
Trudno  mi  to  ocenić  po  roku  funkcjonowania w nowych  warun
kach.  Będziemy  robili  wewnętrzny  pomiar jakości  pracy  szkoły 
za  pomocą  ankiet  skierowanych  do  uczniów,  rodziców,  pracow
ników  szkoły  i na  bazie  tego  pomiaru  będą  sformułowane  jakieś 
konkretne  wnioski  i modele  rozwoju  szkoły.  Ten  sondaż  to  bar
dzo  duże  przedsięwzięcie,  bo  trzeba  opracować  ankiety,  potem 
przeprowadzić  analizę  ich  treści  i  to  jest  jeden  z  tych  dodatko
wych obowiązków. Musimy jednak  wykonać to zadanie, żeby  móc 
wyznaczyć  kierunki  rozwoju  szkoły. 
Jakie  są  nastroje  wśród  nauczycieli  w  związku  z  zamiesza
niem  wokół  nowelizacji  Kart y  Nauczyciela  i  podwyżek? 
Wyrażę  tu opinię  całego  mojego grona  pedagogicznego,  bo  czę
sto  dyskutujemy o  tej  kwestii. Nagłośnienie  jej  w mediach  spra
wiło,  że  społeczeństwo  orientuje się  mniej więcej  na  czym  pole
ga problem, jednak  pojawiają się opinie  krzywdzące  środowisko 
nauczycielskie.  Bulwersują  mnie  niektóre  tytuły  w prasie jak  na 
przykład:  „Nauczyciele  zjedli  autostradę".  Za  błędne  obliczenia 
MEN  płaci  całe  społeczeństwo.  Samorządy  muszą  odstąpić  od 
niezbędnych  remontów,  inwestycji, żeby wypłacić podwyżki  i nie
zadowolenie  ludzi  jest  zrozumiałe.  Niestety  może  się  to  nieko
rzystnie  odbić  na  nas,  na  wizerunku  nauczyciela  w  społeczeń
stwie  i jego  autorytecie  wśród  uczniów. 
Na  czym  polega  nowy  system  wynagrodzeń? 
Powstała, jak  to się potocznie  mówi, nowa siatka płac,  uzależnio
na od stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z tym różnić się będą 
wynagrodzenia stażystów, nauczycieli  kontraktowych,  nauczycieli 
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MISTRZOSTWA W  USTRONIU 
Za  rok  w  Ustroniu  odbędą  się  Mistrzostwa  Świata  Weteranów 

w  Biegach  Górskich.  Zdecydowano  o  tym  8  września  w  Bergen 
podczas  Kongresu  Międzynarodowej Federacji  Biegów  Górskich. 
Będą  to  pierwsze  w  historii  oficjalne  Mistrzostwa  Weteranów. 
Znana jest już  trasa   zawodnicy  pobiegną  z  Polany  przez  Beski
dek  na  Równicę.  Ustroń  ubiega  się  również  o  organizację  Mi 
strzostw  Europy  w Biegach  Górskich  w roku  2002.  Po  kongresie 
w  Bergen  pozostały  dwa  miasta  kandydujące do  organizacji  tej 
imprezy   Trydent  i właśnie  Ustroń. O tym, które z nich  podejmo
wać  bedzie  najlepszych  biegaczy  górskich  naszego  kontynentu 
zdecyduje kongres  za  rok.  (ws) 

CZYSTY 
USTROŃ 

Ogólnoświatowe  Sprzątanie 
Świata  '2000  odbywało  się  8, 
9  i  10 września.  Wzięli  w  nim 
udział  również  uczniowie 
ustrońskich  szkół  podstawo
wych,  gimnazjów  oraz  techni
kum  i liceum.  Ich  opiekunowie, 
podobnie jak  osoby  prywatne, 
zgłaszali  się  do  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  UM, 
gdzie  otrzymywali  worki  i  rę

też  miejsce  i  czas  jesiennych 
porządków. Dzięki  takiej orga
nizacji  nie  sprzątano  tych  sa
mych  miejsc,  a  pracownicy 
Przedsiębiorstwa  Komunalne
go  wiedzieli  skąd  wywozić 
worki  z  odpadami.  Szczegóły 
za  tydzień.  (mn) 

Zapisy: 
 (ZS Technicznych) 

w każdy  wtorek 
w godz.  12.0014.00, 

  C ieszyn 

(ZSO im. M. Kopernika) 
 sekretariat; w każdy wtorek 
w godz.  15.0017.00. 

tel.



N O W A  S I A T K A  P Ł A C 
(cd. ze sir. 1) 

mianowanych  i nauczycieli  dyplomowanych.  Większość  pedago
gów  tej  szkoły  to  nauczyciele  mianowani,  ale jest  też  kilk u  na
uczycieli  kontraktowych,  których  płace  są  znacznie  niższe.  Ko
lejne  stopnie  zawodowe  są  uzależnione  między  innymi  od  wy
kształcenia,  liczby  ukończonych  fakultetów, stopnia  naukowego 
i  dodatkowych  kwalifikacji  zdobywanych  podczas  różnego  ro
dzaju  kursów  i  szkoleń. 
Kt o  najbardziej   skorzysta  na  podwyżkach? 
Przede wszystkim  chciałbym  powiedzieć,  że bardzo cieszymy  się 
z polepszenia  naszych  warunków  płacowych,  ale nie  są  to  koko
sy, jak  uważają  niektórzy,  a przede  wszystkim  nie  wszyscy  real
nie  na  tej  podwyżce  skorzystają.  Wynagrodzenia  młodych,  wy
kwalifikowanych nauczycieli  mianowanych  rzeczywiście  znacz
nie  się zwiększą,  ale niektórzy  nauczyciele  z dużym  stażem  pra
cy, również mianowani,  którzy są w wieku przedemerytalnym  lub 
nabyli  prawa do emerytury  po przepracowanych  30 latach,  otrzy
mają  bardzo  niewiele.  Są  bardzo  rozżaleni  i wszyscy  uważamy, 
że  u schyłku  swojej pracy  zawodowej,  zostali  potraktowani  nie
właściwie.  Mam  w swoim  gronie  bardzo  dobrych  nauczycieli 
odchodzących  na  emeryturę,  którzy  zyskali  na  podwyżce  25  zł. 
W poprzednim  systemie płacowym  stawki  za przepracowane  lata 
były  wyższe,  może  nie  znacznie,  ale jednak  wyższe  niż  obecnie. 
Stąd  głównie  bierze  się  ta  różnica  w  podwyżkach  i młodzi  na
uczyciele  mianowani  skorzystają  na  nich  najbardziej. 
Czy  istnieje bezpośrednia  zależność pomiędzy  wykształceniem 
i kwalifikacjam i  nauczycieli  a  ich  zarobkami? 
Tak.  Na  przykład  w  siatce  płac  nauczyciele  po  studium  nauczy
cielskim  są  zaszeregowani  w  innej  tabeli  niż  nauczyciele z wy
ższym  wykształceniem.  W  tej  chwili  wielu  nauczycieli  zgłosiło 
chęć awansu  na nauczyciela  dyplomowanego  i złożyło podanie  o 
rozpoczęcie  tego  procesu.  Część  warunków  już  spełniają  i w  tej 
chwili znajdują się w okresie przejściowym, kiedy  muszą  uzupeł
nić jeszcze  pewne  rzeczy,  ale  generalnie  to  pięcie  się  w  górę  po 
szczeblach  drabiny  zawodowej jest  widoczne. 
Spytam  pół żartem. Jeśli  nauczyciele  chcąc zdobywać  wyższe 
stopnie zawodowe,  będą  musieli  się kształcić,  podnosić  kwali 
fikacje ,  to czy  nie  zabraknie  im  czasu  na  uczenie  dzieci? 
Kształcenie  na  pewno  nie  odbywa  się  kosztem  pracy.  Są  różne 
systemy  i nie kolidują one z zajęciami  szkolnymi.  Odbywa  się  to 

w  czasie  wolnym  od  nauki,  w  weekendy,  organizowane  są  sesje 
letnie, w czasie wakacji. Większym  problemem  są  tutaj  ponoszo
ne przez nauczycieli  koszty, a mówimy  o niebagatelnych  sumach. 
W  tym  roku  ukończyłem  studia  podyplomowe z zakresu  zarzą
dzania  placówkami  oświatowymi,  za  które  obecnie  trzeba  płacić 
2400  zł  rocznie.  Podobne  ceny  obowiązują na wszystkich  uczel
niach  i ubolewamy,  że  nie  zostały  w  ministerstwie,  mimo  obiet
nic,  zapewnione  środki  na  kształcenie  nauczycieli. 
Mów i  się  o  ogromnej   rol i  rodziców  w  nowej   szkole.  Czy  rze
czywiście  jest  ona  taka  duża? 
Chodzi  przede  wszystkim  o kwestie  wychowawcze.  Wręcz  nie 
wyobrażamy  sobie  funkcjonowania szkoły bez udziału  rodziców. 
Współpraca z naszą Radą  i wszystkimi  rodzicami  układa się wspa
niale. Są aktywni, zaangażowani  i wyrażają chęć pomocy  na  każ
dym  odcinku  pracy  wychowawczej.  Opracowujemy  nowe  pro
gramy,  które  będą  co  roku  modyfikowane,  dostosowywane  do 
aktualnych  potrzeb.  Kiedy  rozmawiam  z dyrektorami  większych 
szkół  w  dużych  miejskich  aglomeracjach,  okazuje  się,  że  mają 
znacznie  poważniejsze  problemy, a kontakt  z  rodzicami  nie  jest 
tak  dobry. 
W  związku  z  tym,  że  koszty  podwyżek  na  razie  będą  pokryt e 
z  budżetu  miasta,  musiały  być  wstrzymane  zajęcia  pozalek
cyjne.  Czy  szkoła  we  własnym  zakresie  nie  jest  w  stanie  ich 
zorganizować? 
Środki,  które otrzymujemy  z MEN  zgodnie  z naliczoną  subwen
cją  oświatową  nie  wystarczają  nawet  na  płace.  Szukanie  rezerw 
budżetowych  powoduje,  że  mamy  liczniejsze  klasy,  w  których 
proces dydaktyczny  i wychowawczy  staje się trudniejszy.  Można 
powiedzieć, że bez pomocy  rodziców, sponsorów, a przede  wszyst
kim  miasta, z którym  współpraca  układa  się  bardzo  dobrze,  nie 
moglibyśmy  robić  nic  poza  organizowaniem  lekcji.  Nie  byłoby 
mowy  o zajęciach  dodatkowych,  wycieczkach,  remontach  itd. 
Jest  pan  dyrektorem  największej   szkoły  w  Ustroniu,  czy w 
związku z tym  grono  pedagogiczne  jest  w  stanie  czuwać  nad 
wychowaniem  uczniów?  Czy  taki e zjawiska jak  narkomania, 
alkoholizm  nie  umykaj ą  waszej   uwadze? 
Na  pewno  w  sześciooddziałowej  szkole  zagrożenia  są  mniejsze, 
gdyż  odeszły  najstarsze, bardziej  podatne  na  patologie  roczniki. 
Tradycyjnie już  utrzymujemy  ścisłą  współpracę  z policją,  jeste
śmy w stałym  kontakcie z rodzicami,  wychowawcy  obserwują 
zjawiska  zachodzące  w  ich  klasach,  nad  uczniami  czuwa  peda
gog  szkolny.  Właściwie  większe  problemy  mamy  z  rodzinami 
patologicznymi  niż z samymi  dzieciakami.  Mogę  powiedzieć z 
całą  odpowiedzialnością,  że  problemów z nikotynizmem,  alko
holizmem,  narkomanią,  w  naszej  szkole  nie  mamy. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 
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starsze  mają  nawet  250.  Ich 
obwód  wynosi  190   540  cm, 
a  wysokość  od  20  do  30  m. 

W  Polsce  działa  10  Ośrodków 
Kul tury  Turystyki  Górsk iej 
PTTK.  Jeden  z nich  znajduje 
się  na  Przysłupie  pod  Baranią 
Górą. Otwarto go w  listopadzie 
1994  r. przecinając piłą  drew
niana  żerdkę.  Od  tego  czasu 
placówkę  zwiedziło  (pod  da
chem  kryje  się  bardzo  cieka
we  muzeum)  ponad  15  tys. 
osób.  (nik ) 
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DL I 
Przed  dwoma  laty  Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wiśle  Czarnem 
obchodziła swój złoty jubileusz. 
Jednostka  postała w 1948  r.  z 
inicjatywy  J.  Lipowczana,  kie
rownika SP na Równym. Dzisiaj 
liczy kilkudziesięciu  członków, 
ma nową  remizę  i wóz  bojowy. 

Hotel  „Pod  Brunatnym  Jele
niem" w Cieszynie  wciąż  nie 
może  znaleźć nabywcy.  Chrap
kę miał zarząd powiatu, ale  rad
ni nie zgodzili  się na wydanie  10 
min  zł  na zakup  budynku.  Jego 
elewacja lśni nowością.  Wnętrze 
czeka jeszcze  modernizacja. 

Na  Starym  Targu  w  Cieszynie 
stoją  dwa  parkomaty, jedyne  w 
nadolziańskim  grodzie.  Na  in
nych  p lacach  pos to jowych 
wciąż kasująparkingowi. Ostat
nio postój podrożał do 2 zł/godz. 

W  ostatnich  latach  na  terenie 
gminy Chybie wybudowano sieć 
wodociągową o długości  ponad 
2  km.  Gmina  partycypowała 
nadto w  realizacji  wodociągów 
Strumień   Chybie  i Zaborze  
Podbór. 

W Chybiu wzdłuż ulic Bielskiej 
i Cieszyńskiej wiedzie aleja dę
bów.  Rośnie  tam  ponad  200 
drzew  tego  gatunku.  Cała  aleja 
została uznana za pomnik  przy
rody. Najmłodsze dęby  liczą  po 
około  150  lat, natomiast  te naj
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Nowożeńcy: 
Romana  Mazur   z Ustronia  i Marci n  Cholewa  z  Ustronia 
Bożena  Cholewa  z  Ustronia  i Paweł  Mynar z  z  Ustronia 

Muzeum wzbogaciło się o kolejny eksponat. Jest nim dwuipółmetro
wej wysokości  prasa,  darowana  przez Zakłady  Kuźnicze,  która  zo
stała zainstalowana  30 sierpnia przed budynkiem  magazynu.  Sprzęt 
specjalistyczny udostępnił nieodpłatnie „Inźbud". Maszyny te są nie
wątpliwą atrakcją dla turystów, o czym świadczy  fakt, że bardzo czę
sto  wykonują na ich tle rodzinne fotografie. 

Uczniowie dwóch ustrońskich szkół podstawowych biorą  udział 
w tworzeniu  i prowadzeniu  programu  radiowego pt. „Mama,  Tata, 
Małolat, Małolata", nadawanego w CCM. Co tydzień w sobotę w 
południe można usłyszeć któregoś z młodych  radiowców,  rozpo
czynających  przygodę  z  dziennikarstwem  w  ramach  Dziecięcej 
Grupy Artystycznej „Inter Show  Millenium", prowadzonej  przez 
Izabelę  Przybylską.  Sylwia  Grendowicz,  Kamil a  Jaworska, 
Natalia Mirocha , Małgorzata Sieroń  i Karolin a Ząber  ze  Szko
ły  Podstawowej  Nr  6  w  Nierodzimiu,  Katarzyn a  Greń,  Kata
rzyna  Madzia  i  Ewa  Tomica  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  w 
Lipowcu  oraz Edyta  Legierska  i Jadwiga Górni k  z Gimnazjum 
Nr  1 zadają  młodym  słuchaczom  zagadki,  prowadzą  konkursy  i 
rozmowy.  W jednym  z ostatnich  programów  pytały  przedstawi
ciela Komendy  Powiatowej Policji w Cieszynie między  innymi  o 
akcję  „Bezpieczna  droga  do  szkoły".  Nad  całością  czuwa  doro
sła redaktor  Izabela Pustówka, a jej współpraca  z młodzieżą  daje 
dobre efekty, gdyż podczas  trwania audycji aż trudno  dodzwonić 
się do  radia. 

I. Przybylska  wspomina,  że  kontakt  nawiązany  został  sponta
nicznie, podczas tegorocznego  Dnia Dziecka, kiedy  to  uczniowie 
„szóstki" wystąpili w Radiu Bielsko. Wtedy młodzi adepci  sztuki 
dziennikarskiej  zapragnęli  częściej bywać  w  radio.  Obecnie  zja
wiają się tam 3 razy w tygodniu, gdyż oprócz wspomnianego  pro
gramu  na  żywo,  nagrywają  jeszcze  informacje  pół  żartem,  pół 
serio  skierowane  do  dzieci  i młodzieży,  nadawane  pod  tytułem 
„Klaw e  Newsy  Małolatów".  Uczniowie  podchodzą  do  swojej 
pracy  bardzo  poważnie  i  uczestniczą  w  zajęciach  podczas  któ
rych uczą się poprawnej wymowy,  łatwości  składania zdań  i dyk
cji . Nawał  pracy  nie przeszkadza  im w nauce.  I. Przybylska  pod
kreśla, że współpracuje z samymi  prymusami. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Anna  Zakaszewska  lat  98  ul.  Lipowa  68 

KRONIKA  POLICYJNA 

1.09.2000  r. 
O  godz.  20.20  policję  powia
domiono o pożarze  świerkowe
go  młodnika  na  szczycie  Li 
powskiego  Gronia.  Płonęło  20 
arów  lasu,  a pożar  ugasili  pra
cownicy  nadleśnictwa.  Praw
dopodobną przyczyną było nie
zabezpieczone pogorzelisko  po 
wypalanych  gałęziach.  Straty 
oszacowano  na  3500  zł. 
1/2.09.2000  r. 
W nocy nieznani  sprawcy  wła
mali  się  do  sześciu  samocho
dów zaparkowanych w  Herma
nicach.  Chodzili  od  samocho
du do samochodu, wybijali szy
by  i  kradli  radia.  Byli  na  tyle 
bezczelni, że włamywali  się na
wet do samochodów  stojących 
w  ogrodach.  O  włamaniach 
policję poinformowano  dopie
ro po godz. 5. Wcześniejszy  sy
gnał  zapewne  doprowadziłby 
do  ujęcia  złodziei. 
3.09.2000  r. 
O godz. 5.40 na ul.  Wczasowej 
policjanci dostrzegli  uszkodzo
ny  samochód  fiat  125.  Ustalo
no,  że  kierujący nim  mieszka
niec  Chorzowa  najechał  na 
drzewo, później sam zgłosił  się 
na oddział  pomocy  doraźnej w 
Cieszynie.  Rozbity  fiat  taraso
wał  drogę  i  został  usunięty 
przez  pomoc  drogową. 
3.09.2000  r. 
O  godz.  17.30  mieszkaniec 
Skoczowa  zgłosił  kradzież  ro
weru górskiego spod baru  „Pod 
Beczką". 
4.09.2000  r. 
O  godz.  11.20  policje  powia
domiła  Państwowa  Straż  Po
żarna o zatruciu potoku  Jeleni
ca.  Po  przybyciu  na  miejsce 
ekip  policyjnych,  strażaków  i 

1.09.2000  r. 
Otrzymano zgłoszenie o uszko
dzeniu  barierki  ochronnej  na 
mostku  przy ul.  Skoczowskiej, 
która wystawała  bezpośrednio 
na  jezdnię  zagrażając  bezpie
czeństwu  ruchu. Poinformowa
no  odpowiednie  służby,  które 
usunęły  uszkodzenie  jeszcze 
tego  samego  dnia. 
2.09.2000  r. 
Odpowiadając na skargi  miesz
kańców  dotyczące często  włą
czającego  się  sytemu  alarmo
wego  w  jednym  ze  sklepów 
przy  ul.  Daszyńskiego,  skon
taktowano się z właścicielem  i 
nakazano naprawienie  zepsute
go  urządzenia. 
3.09.2000  r. 
Zabezpieczenie  porządkowe 
podczas  turn ie ju  BETON 
'2000. 
4.09.2000  r. 
Nakazano  zaprowadzenie  po

inspektorów  Wojewódzkiego 
Inspektoratu  Ochrony  Środo
wiska  stwierdzono  śnięte  ryby 
i  zanieczyszczenie  na  znacz
nym  odcinku.  Pobrano  kilk a 
śniętych  ryb  i próbki  wody  do 
przebadania.  Sprawę  prowadzi 
prokuratura. 
4.09.2000  r. 
O  godz.  13  na  skrzyżowaniu 
ulic Gałczyńskiego  i Kasprowi
cza  k i e ru j ący  po lonezem 
mieszkaniec  Ustronia nie ustą
pił pierwszeństwa  przejazdu  i 
najechał na  motocykl  kawasa
ki  kierowany  przez  mieszkań
ca  Ustronia.  Motocyklistę  z 
obrażeniami  ciała  przewiezio
no  do  szpitala. 
4.09.2000  r. 
O godz.  15.35 na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej i Skoczowskiej 
kierujący  mercedesem  miesz
kaniec  BielskaBiałej  jechał  z 
nadmierną  prędkością  i na  śli
skiej  drodze  wpadł  w  poślizg. 
Potrącił  na  przejściu  dla  pie
szych trzynastoletnią  mieszkan
kę Ustronia. Dziewczynkę prze
wieziono  do  szpitala. 
6.09.2000  r. 
O  godz.  20.25  pogotowie  po
wiadomiło  policję  o  wypa dku 
na  stacji  Ustroń  Zdrój.  Nie
trzeźwy  mieszkaniec  Starego 
Tomyśla  ułożył  się  spać  przy 
torach. Nie był widoczny  gdyż 
leżał pod okapem  peronu.  Nie
stety  zasnął, a nogi  położył  na 
torach.  Wjeżdżający  na  stację 
pociąg  zmiażdżył  my  nogi  na 
wysokości  kostki  i  śródstopia. 
7/8.09.2000  r. 
Na budowie Farmacolu  ochro
niarze  Profespolu  zatrzymali 
dwóch  mieszkańców  Będzina 
usiłujących  ukraść  miedziane 
kable.  Złodziei  przewieziono 
do  aresztu  w  Cieszyn ie, 
(ws) 

rządku  na  dwóch  działkach 
przy  ul.  Cieszyńskiej. 
4.09.2000  r. 
Przep rowadzono  rozmowę 
z właścicielem jednej z posesji 
przy  ul. Grażyńskiego.  Udzie
lono  mu  nagany  w  związku  z 
brakiem  odpowiedniej  opieki 
nad  psem. 
4.09.2000  r. 
Interweniowano w  odpowiedzi 
na  skargi  mieszkańców  ul. 
Myśliwskiej  dotyczące  posto
ju  tirów  na  chodniku  podczas 
rozładunku  przy jednej z  firm. 
Strażnicy ustalili, że w miejscu 
postoju  ciężkich  samochodów 
specjalnie poszerzono  chodnik 
i  utwardzono  podłoże,  na  co 
wydał  zgodę  Urząd  Miasta. 
5.09.2000  r. 
Wspólnie  ze  strażą  pożarną 
i  p racown ikami  WOŚ  UM 
przeprowadzono  kontrolę  po
toku przy ul. Jelenica w związ
ku  z jego  zanieczyszczeniem  i 
zatruciem  ryb.  (mn) 
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Pierwsze  lekcje w  Gimnazjum nr 2.  Fot. W.  Suchta 

P O  P O D W Y Ż K A C H 
Samorządy  są  jednostkami  prowadzącymi  niemal  wszystkie 

szkoły  w Polsce  i wszystkie  z nich dopłacają do subwencji  oświa
towej,  którą  otrzymują  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej.  Ta 
najczęściej  nie  wystarcza  nawet  na  płace.  Do  tego  stanu  rzeczy 
gminy,  powiaty  i  województwa  zdążyły  się  już  przyzwyczaić 
i dzięki  swojej zaradności  od  kilku  lat odciążają państwo.  Zdecy
dowany  protest  wzbudziła jednak  sprawa  nowelizacji  Karty  Na
uczyciela, ponieważ jej koszty w zdecydowanej większości  prze
rzucono  na samorządy. Już  w  maju  w związku  z  tym  Ogólnopol
ska Konferencja  Wójtów,  Burmistrzów,  Prezydentów  i  Marszał
ków  uznała  ustawę  budżetowę  na  rok  2000  za  niezgodną  z  kon
stytucją.  Od  tamtego  czasu  niewiele  się  zmieniło,  chociaż  pod
wyżki  wraz  z  wyrównaniem  od  stycznia,  muszą  być  wypłacone 
do  początku  października.  Samorządy  zmuszone  są  do  zaciąga
nia kredytów  i oszczędności,  niektóre  zaś  twardo  stoją na  stano
wisku,  że nie stać  ich  na  wypłacenie  podwyżek. 

Zgodnie z uchwałą  budżetową  na rok 2000, przyjętą przez  Radę 
Miasta Ustronia, na oświatę przeznaczymy  w tym  roku  8.122.793 
zł,  co  przy  planowanych  wpływach  w  wysokości  23.258.490  zł, 
daje  34,9%  dochodów  miasta.  Subwencja  oświatowa  wyniosła 
4.112.349  zł.  Na  nowelizację  Karty  Nauczyciela  MEN  przewi
działo  dla  nas  158.239  zł,  a  wydać  trzeba  na  ten  cel  437.580  zł 
w  szkołach  i 258.200  zł  w  przedszkolach. 

 Od  marca  wstrzymane  zostały  wszystkie większe  remonty 
w  szkołach    mówi  Mari a  Komadowska,  skarbnik  miasta.  
Prace  trwaj ą  jedynie  w  Gimnazjum  nr   1,  ponieważ  chcemy 
nareszcie zakończyć  prowadzoną  od kilk u  lat inwestycję.  Trze
ba  podkreślić,  że od  dłuższego  czasu  finansujemy  j ą  z  budże
tu  miasta. 

  Na  razie  miasto  będzie  musiało  odstąpić  od  zwyczajowo 
przyjętego  na  siebie  zadania,  jaki m  było  opłacanie  zajęć  po
zalekcyjnych  dla  uczniów    mówi  D.  Koenig,  naczelnik  Wy
działu  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki.   Wstrzymana  jest 
działalność  kół zainteresowań,  szkolnych  klubów  sportowych, 

Koordynator  Największego  Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego  na  Życie 

w  Polsce 
oferuje  najkorzystniejsze 

warunki  finansowe  na  rynku 
dla  agentów  i  kandydatów  na  agentów. 

Telefon: 0  602112887 
8543476  po godz.  20tef 

NIE  CZEKAJCIE    DZWOŃCIE! 
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zespołów  artystycznych.  W  dalszym  ciągu  z  budżetu  opłaca
na będzie gimnastyka  korekcyjn a  i zajęcia z logopedą w  przed
szkolach  i  szkołach. 

W pensjach wypłacanych nauczycielom za wrzesień są  uwzględ
nioone podwyżki, jednak jeszcze nie otrzymają wyrównań.  Obec
nie  ich  koszty  są  obliczane,  ale  bez  względu  na  to  ile  napłynie 
pieniędzy  z MEN,  nauczyciele  dostaną  wyrównanie. 

  Czekamy  i  mamy  nadzieję,  że  otrzymamy  jakieś  pienią
dze    mówi  M.  Komadowska.    L iczymy  na  przynajmnie j 
200.000 zł. Przedstawiliśmy  szczegółowe wyliczenia, z  któryc h 
wynikało ,  ile miastu  brakuj e na wypłaty. Zaowocowało  to  kon
trol ą  Regionalnej   Izby  Obrachunkowej. 

MEN  wysyłało  do  samorządów  specjalne  ankiety,  zgodnie  z 
którymi  wyliczano  skutki  f inansowe  dla  gmin,  miast,  powiatów. 
Wygląda  na  to, że pracownicy  ministerstwa  nie  wierzą  własnym 
oczom,  a nawet  przedstawionym  liczbom,  skoro  w  urzędach  po
jawil i  się  kontrolerzy. 

 Nasz  budżet  nie jest  zagrożony.  Nie  będziemy  musieli  za
ciągać  kredytów,  ale  poradzimy  sobie  z  tym  zadaniem  tylk o 
poprzez duże oszczędności. Ciągle  liczymy na dodatkowe  środ
ki   stwierdza  pani  skarbnik. 

Sytuacja  finansowa  nauczycieli  nigdy  nie  była  łatwa  i  bardzo 
dobrze,  że  zmienił  się  system  i wysokość  wynagrodzeń.  Jednak 
sposób  w jaki  podwyżki  są  wprowadzane  szkodzi  wizerunkowi 
pedagogów  w  oczach  opinii  publicznej,  a  koszty  znowu  ponosi 
społeczeństwo.  Monik a  Niemiec 

W  Ustroniu funkcjonuje  7 przedszkoli,  do których uczęszcza 
488 dzieci.  W Przedszkolu nr 1 jest  60 wychowanków, w Przed
szkolu nr 2   63, w Przedszkolu nr 4   92, w przedszkolu  nr 5  
50,  w Przedszkolu  nr 6   78, w Przedszkolu  nr  7   105. Do 5 
„podstawówek"  uczęszcza 1281 uczniów. Do Szkoły Podstawo
wej nr 1   303, do SP 2   502, do SP 3   135, do SP 5 131,  do 
SP 6210.  W dwóch gimnazjach kształci się 476 młodych ludzi. 
W Gimnazjum nr 1 266, a w Gimnazjum nr  2210. 

EUROPA  TUŻ,  TUŻ... 
Widoczne na zdjęciu solidne drewniane bariery  i tablice  ostrze

gawcze  stanęły  na  granicy  na  Czantorii.  Ze  szczytu  tej  góry  do 
czeskiego  schroniska  wiodą  dwa  szlaki    wygodniejszy  czeski 
grzbietem  góry  i polski przez  las. Większość  turystów, a na  Czan
torii  to głównie Polacy, wybierała wygodniejszy szlak czeski. Tym 
samym  Polacy  bezkarnie  zadeptywali,  może  nie  czeską  ziemię, 
ale  ziemię  leżącą  po  czeskiej  stronie  granicy.  To musiało  się  po
granicznikom  z  bratniego  kraju  nie  podobać,  bo  ustawili  zapory 
i  tablice  informujące,  że  to  tu  biegnie  granica.  Turyści  jednak 
wolą  cieszyć oczy  krajobrazem  i bujna przyroda  niż czytać  tabli
ce pograniczników.  Zdarza  się więc,  że mimo  zakazu jakiś  Polak 
idzie czeskim  szlakiem.  Aby  uniknąć  takich  sytuacji  należy  chy
ba  postawić  zasieki  pod  napięciem  i zaorać  pas  ziemi.  W  końcu 
do  Europy  trzeba  wejść  z  solidnymi  zabezpieczeniami,  a  nie 
z prowizorycznymi  balami  drewnianymi  na  granicy. 

Ciekawe,  czy  polskie  służby  graniczne  popierają  i  akceptują 
grodzenie  granicy.  A  może jest  to wspólne  polskoczeskie  poro
zumienie  pograniczników?  (ws) 

Zapora  pod  szczytem  Czantorii.  Fot.  W.  Suchta 



DOM  WSZYSTKICH    POLSKA 
Pod  lakim  hasłem  w dniu  2 września  br. w  Bielsku  Białej  odbyło 

się spotkanie  wyborców  Podbeskidzia  z  kandydatem  na  prezydenta 
Rzeczpospolitej  Polskiej Aleksandrem  Kwaśniewskim. 

Na zaproszenie  Bielskiego  Sztabu  Wyborczego  Aleksandra  Kwa
śniewskiego,  na  spotkanie  udała  się  sześcioosobowa  grupa  wybor
ców z Ustronia, osób bezpośrednio zaangażowanych  w kampanii  po
przedzającej  zbliżające  się  wybory  prezydenckie    oraz  10Ietnia 
uczennica  Szkoły  Podstawowej  Magda  Zborek    członek  zespołu 
„Równica",  która  w  stroju  cieszyńskim  serdecznymi  wierszowany
mi  słowami  przywitała  Aleksandra  Kwaśniewskiego  i jego  żoną. 

Zebrani w wypełnionej do ostatniego miejsca hali sportowej  BKS, 
witali entuzjastycznie kandydata na prezydenta  Rzeczpospolitej  Pol
skiej  burzą  oklasków  i hasłem  „Powiedziały  góry    nic  ma  drugiej 
tury". Z prezydentem  przybył na spotkanie Szef Sztabu  Wyborczego 
 Ryszard  Kalisz. Honory gospodarza  BielskaBiałej pełnił  Przewod
niczący  Rady Miejskiego Zarządu  SLD Jerzy  Balon,  natomiast  zie
mią  śląską  reprezentował  poseł  Andrzej  Szarawarski    Przewodni
czący Śląskiej  Rady  Wojewódzkiej  SLD. 

Kluczowe problemy  i potrzeby  regionu  Podbeskidzia oraz  oczeki
wania  mieszkańców  przedstawili  „gospodarz"  oraz poseł  ziemi  ślą
skiej. 

Serdeczna  i pełna życzliwości  w stosunku do gości atmosfera pod
czas wystąpienia Aleksandra Kwaśniewskiego, przerodziła sią w zde
cydowany  aplauz  dowodzący  całkowitego  poparcia  zebranych  dla 
przemawiającego  kandydata. 

Uczestnicy spotkania uzyskali  obiektywną oceną  dobiegającej koń
ca prezydentury  i zapoznali  sią  z „strategicznymi" problemami,  któ
rych  rozwiązania  zdaniem  Aleksandra  Kwaśniewskiego  oczekuje 
w kolejnych piąciu  latach od nowego prezydenta   „Dom  wszystkich 
  Polska".  Zebrani  słuchali  z  satysfakcją  wypowiedzi  Aleksandra 
Kwaśniewskiego  prezentującego  kolejny  raz  wysoką  kulturą  poli
tyczną  i osobistą,  mówiącego  przystępnym  i poprawnym  językiem 
o problemach  najistotniejszych dla  kraju  i  regionu. 

Spotykający sią z Prezydentem  ustroniacy zwrócili  uwagą  na  fakt, 
że  kandydat  na  prezydenta  RP  widzi  rozwój  Podbeskidzia  poprzez 
produkcją  tradycyjnych  od  wielu  lat  na  tym  terenie  towarów  oraz 
poprzez wykorzystanie położenia  i uroku  tej ziemi dla poprawy  bytu 
mieszkańców  i zmniejszenia  notowanego  bezrobocia. 

W  programowej  wypowiedzi  słuchacze  z  satysfakcją  odnotowali 
zapowiedź  szczególnej  troski  o  zagubionego  prostego  człowieka. 
O tą troską  u prezydenta Kwaśniewskiego szczególnie zabiega  (obec
na na  sali) żona  Jolanta. 

Kandydat rzucił wyzwanie młodzieży do zdobywania wiedzy, która 
stanowi  „rezerwą  strategiczną  Polaków" oraz do pozyskiwania  zna
jomości  jązyków  obcych. 

Zdaniem  Aleksandra  Kwaśniewskiego  kwestia  kształcenia  języ
kowego  powinna  zostać  ogłoszona jako  edukacyjny  cel  państwowy 
a  sprawność  posługiwania  sią  komputerem  jest  drugim  obok  jązy
ków obcych,  wyznacznikiem  sukcesu  w dzisiejszym  świecie. 

Burzliwe oklaski  oraz „szturm" uczestników  po autografy  „gości" 
zakończyły  tą cząść dobrze  zorganizowanego  spotkania. 

Piotr  Sowa 
Sekretarz  Ustrońskiego  Kola  SLD 

Ze  wzglądu  na  fakt,  że  takie  spotkania  o  których  pisze  p.  Sowa 
powoli  przechodzą  do historii  (ze wzglądów obiektywnych)    chcia
łabym podzielić sią z czytelnikami  GU  moimi  wrażeniami  z drugiej 
 „nieoficjalnej" cząści wspomnianego  spotkania z Prezydentem  RP, 
jego żoną oraz Szefem Sztabu Wyborczego. Zaproszonych  gości  było 

niewielu. Byli  to reprezentanci  poszczególnych  powiatów,  graniczą
cych  z  Bielskiem,  zaangażowani  w  Kampanią  Wyborczą.  Cieszyn 
reprezentowali  (na  zdjąciu od  prawej):  Jan  Puczek,  Alfred  Brudny, 
Katarzyna  Brandys,  Stanisław  Kubicjus.  Kameralny  charakter  tego 
spotkania podkreślał  fakt pewnego pozytywnego  „luzu".  Pan  Prezy
dent  nie  różni  sią  swoimi  zachowaniami  w  zależności  od  sytuacji 
(tzw. oficjalnych wystąpień). Był zaskakująco silny  i dowcipny,  zwa
żywszy,  że  było  to  jego  trzecie  spotkanie  tego  dnia,  a  przed  sobą 
miał jeszcze  wyjazd do Rybnika.  Podpisywał  swoją książką, cierpli
wie  ustawiał  się  do  zdjąć  i okazał  sią  znakomitym  słuchaczem.  Na 
mnie,  jako  że  jestem  kobietą,  szczególne  wrażenie  wywarła  Pani 
Jolanta  Kwaśniewska,  co  nie jest  nowością,  bo  rzeczywiście  repre
zentuje ona wysoką  klasą. Wygląd, skromność, ujmujący głos, pięk
na  polszczyzna.  Z  taką  klasą  trzeba  się  po  prostu  urodzić.  Moje  re
fleksje dotyczące tego spotkania nie mogą pominąć najbardziej sym
patycznej  postaci  Sztabu  Wyborczego.  Mam  na  myśli,  a  także 
w  „oczach"  p.  Ryszarda  Kalisza.  Jest  to  faktycznie postać  charakte
rystyczna.  Cięty  język  a jednocześnie  wiele  delikatności  w  zacho
waniu  i gracja w poruszaniu  się. 

No cóż,  powodzenia  Panie  Prezydencie!  W końcu  w  Ustroniu  ze
braliśmy bardzo wiele głosów popierających Pana kandydaturę i trzy
mamy  kciuki. 

Katarzyna  Brandys 
Przewodnicząca  Koła  SLD  w  Ustroniu *   *  * 

Na zaproszenie  Sztabu  Wyborczego Aleksandra  Kwaśniewskie
go  w  Bielsku    Białej w  spotkaniu  z prezydentem  RP  i jego  mał
żonką  Jolantą  Kwaśniewską  udział  wzięła uczennica  Szkoły  Pod
stawowej  Nr  2  w  Ustroniu  Magda  Zborek,  która  przed  kilkuty
sięczną  widownią  w  hali  sportowej  BKS  Stal  2 września  przywi
tała  parę  prezydencką  słowami  wiersza  Wandy  Mider  i  Elżbiety 
Sikory. Zebrani  wysłuchali  dziesięciu  zwrotek,  które  zamieszcza
my  poniżej. 

PANIE  PREZYDENCIE 

Kłania  Ci się Beskid  cały 
Tu, gdzie  Wisła płynie 
Sercem dzisiaj Cię witamy 
Jak  w zwartej  rodzinie 

Witają Cię nasze  gronie 
1 bystre  strumyczki 
Śpiewają  Ci swym  poszumem 
Cieszyńskie  „pieśniczki" 

Zaszczyt dla nas to  ogromny 
Ze dziś jesteś  z nami 
A że czas nam  poświęciłeś 
Szczerze  doceniamy 

Drogi PANIE  PREZYDENCIE 
Niechaj Ci się darzy 
Abyś wzdmwiu  w naszym kraju 
Długo gospodarzył 

Niech Ci Pan Bóg  błogosławi 
Z wysokiego  nieba 
Aby pracy  nam nie  brakło 
Ni kromeczki  chleba 

Gdy są spory   to  wysłuchaj 
Dwie stmny  cierpliwie 
By „chlebiczek  nasz  powszedni" 
Dzielić  sprawiedliwie 

Niech nadzieja rośnie w sercach 
Niezmącona  trwogą 
Aby każdy  miał swą  przystań 
I swój  dach nad głową 

A gdy kiedyś  w miejskim  gwarze 
Zapragniesz  spokoju 
Zapraszamy  wraz z  małżonką 
Do naszego  zdroju 

Tu cię wicher z naszych groni 
Zapachem  przywita 
W pas pokłonią  się do ziemi 
Kołyszące  żyta 

Taki właśnie jest  przywilej 
Cieszyńskiej  krainy 
Uśmiech dzielić między  ludzi 
Miłość mieć dla ziemi. 

Wiersz  recytowała Magda  Zborek 
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Klasa  l a 
Wychowawca  klasy: 
Agnieszka  Gluza 

Paulina  Bieniec 
Sylwia  Bocheńska 
Damian  Czapnik 
Karolina  Czyż 
Joanna  Demel 
Monika  Domalik 
Remigiusz  Dziendziel 
Dorota  Figura 
Marta  Francuz 
Tomasz  Kasiuk 
Anna  Lazar 
Marek  Macura 
Robert  Miczko 
Joanna  Pawelska 
Krzysztof  Słatyński 
Weronika  Spilok 
Kinga  Stefaniak 
Krzysztof  Szalbót 
Paweł  Sztefek 
Piotr  Sztefek 
Daria  Śliwka 
Maciej  Wróbel 
Ilona  Wyglądacz 
Jagoda  Zawada 
Kinga  Żurek 

Klasa  1 b 
Wychowawca  klasy: 
Maria  Derewniuk 

Katarzyna  Bembenista 

Maciej  Bobola 
Piotr  Chodura 
Piotr  Cieślar 
Anna  Czyż 
Dariusz  Czyż 
Marcin  Godlewski 
Weronika  Gomola 
Aneta  Granda 
Aron  Hławiczka 
Agnieszka  Kłósko 
Aneta  Kohut 
Marcin  Legierski 
Anna  Moskała 
Grzegorz  Olek 
Adam  Pilch 
Andrzej  Pliszczyński 
Sandra  Puchała 
Rafał  Słotwiński 
Magdalena  Szwarc 
Anna  Śliwka 
Paulina  Waleczek 
Jakub  Wdówka 
Elżbieta  Wiencek 

Klasa  1  c 
Wychowawca  klasy: 
Bożena  Domalik 

Agnieszka  Ciemała 
Joanna  Cienciała 
Tomasz  Cieślar 
Mateusz  Duraj 
Samuel  Dziadek 
Adam  Gomola 
Piotr  Hussar 
Aleksandra  Kania 

Aleksandra  Kubień 
Sławomir  Lankocz 
Edyta  Legierska 
Daniela  Madzia 
Malwina  Mikuł a 
Agnieszka  Nogawczyk 
Monika  Polok 
Joanna  Staszek 
Mariusz  Szarzeć 
Marcin  Śniegoń 
Magdalena  Tomala 
Anna  Twardowska 
Tomasz  Uchroński 
Szymon  Wielgosik 
Sylwester  Zwierniak 

Klasa  1 d 
Wychowawca  klasy: 
Anna  Sikora 

Damian  Brodacz 
Anna  Cholewa 
Marcin  Dawidowicz 
Katarzyna  Gamrot 
Mateusz  Górniok 
Marcin  Jaworski 
Oriana  Kiszka 
Rafał  Klimczak 
Paweł  Kopel 
Tomasz  Kral 
Monika  Kramarczyk 
Krystian  Kubień 
Tomasz  Mrowieć 
Monika  Niedziela 
Natalia  Pacia 
Anita  Piwowarczyk 

Aleksandra  Sikora 
Natalia  Sobczak 
Grzegorz  Studnicki 
Dominika  Szewczyk 
Kamil  Szweblik 
Magdalena  Wawrzacz 
Mateusz  Wyskiel 
Patrycja  Zwierniak 

Klasa  1 e 
Wychowawca  klasy: 
Zdzisława  Łamacz 

Aleksandra  Bączek 
Magdalena  Burawa 
Monika  Erdmann 
Marek  Gaudy 
Arkadiusz  Gawlik 
Sylwia  Gutman 
Paulina  Kijas 
Sebastian  Kluz 
Rafał  Kohut 
Kinga  Konieczny 
Jarosław  Konkol 
Łukasz  Kowalik 
Monika  Nowak 
Zbigniew  Podżorski 
Sebastian  Puzoń 
Damian  Sikora 
Józef  Staś 
Maciej  Suchy 
Tomasz  Szklorz 
Paweł  Tomiczek 
Grzegorz  Wawrzacz 
Przemysław  Wędzel 
Grzegorz  Zwolak 

Gimnazjum  nr  2 

Klasa  1 a  Klasa  l b  Klasa  l c  Klasa  l d 
Wychowawca  klasv:  Wychowawca  klasy:  Wychowawca  klasy:  Wychowawca  klasy: 
Halina Honkowicz  Waleczek  Lidi a  Szkaradnik  Małgorzata  Moskała  Marek  Gluza 

Patrycja  Balcar  Aleksandra  Balcarek  Edyta  Cedro  Ewa  Bolesta 
Barbara  Bełkot  Katarzyna  Biernat  Jacek  Ciepły  Agnieszka  Brzezińska 
Piotr  Bem  Magdalena  Błażyca  Dominika  Cieślar  Monika  Cholewa 
Marcin  Bohucki  Wojciech  Burczyński  Łukasz  Cieślar  Mateusz  Cieślar 
Mateusz  Cap  Łukasz  Chmiel  Sławomir  Głowiński  Ryszard  Cieślar 
Katarzyna  Cebularz  Magdalena  Dawid  Sebastian  Goryczka  Agnieszka  Czysz 
Bartłomiej  Dzida  Mateusz  Gluza  Luiza  Haratyk  Izabela  Gajdacz 
Beata  Holeksa  Marcin  Halama  Michał  Heczko  Marzena  Goryczka 
Sylwia  Kaczmarczyk  Michał  Hubczyk  Kamil  Karchut  Kamil  Grześkiewicz 
Kidoń  Anna  Sylwester  Husar  Adam  Kłapsia  Piotr  Janik 
Przemysław  Kuś  Marzena  Hyrnik  Dominik  Krężelok  Edyta  Kamieniorz 
Sylwia  Lipowczan  Magdalena  Korcz  Anna  Krysta  Andrzej  Kamiński 
Tymoteusz  Luber  Krzysztof  Kubica  Tomasz  Kustra  Radosław  Kocoń 
Edyta  Łacny  Michał  Kupryciuk  Magdalena  Milaniuk  Mateusz  Kozub 
Arkadiusz  Łaska  Krzysztof  Kuś  Urszula  Podżorska  Szymon  Nowak 
Joanna  Macura  Sławomir  Kuś  Justyna  Przybyła  Daria  Olszowska 
Kamil  Marianek  Barbara  Lazar  Dorota  Roman  Michalina  Podżorska 
Agata  Pasterna  Justyna  Marszałek  Natalia  Roman  Paulina  Rąpel 
Mariusz  Pniok  Agnieszka  Raszka  Karolina  Rydlewska  Dorota  Sieczkowska 
Natalia  Słowik  Arkadiusz  Rott  Dorota  Sapeta  Damian  Stoszek 
Adam  Speda  Edyta  Rymaszewska  Elżbieta  Stec  Katarzyna  Surowiec 
Aneta  Szarzeć  Małgorzata  Sowińska  Marlena  Stekla  Diana  Szajwa 
Katarzyna  Szkorupa  Sylwia  Szlaur  Weronika  Suliga  Magdalena  Wachowicz 
Joanna  Szostok  Justyna  Trybalska  Bożena  Szarzeć  Magdalena  Winter 
Szymon  Tomiczek  Radosław  Wyleżuch  Przybysława  Tomiczek  Bartłomiej  Wróbel 
Arkadiusz  Wantulok  Celestyna  Ząber  Aneta  Żwak  Dorota  Zloch 
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R. Wawrzyk prezentuje swoją  biżuterię.  Fot. W.  Suchta 

NAGRODZENI  TWÓRCY 
Kazimier z  Wawrzyk ,  złotnik z Ustronia  otrzymał  I nagrodę 

w  Konkursie  Sztuki  Ludowej,  który  odbył  się  w  ramach  I Dni 
Europejskiej  Kultury  Ludowej  Częstochowa  '2000.  Na  finało
wej wystawie pokazano  również dwie wyróżnione  rzeźby  ustroń
skiego  artysty  Jana  Misiorza. 

Samo  uczestnictwo  w  konkursie  już  było  wyróżnieniem,  po
nieważ  uczestnicy  byli  zapraszani  przez  organizatorów    Funda
cję  Kultury  Wsi  i Ośrodek  Promocji  Kultury  „Gaudę  Mater" 
w Częstochowie.  O nagrody  pieniężne  ubiegało  się  150  artystów 
ludowych  prezentujących prawie  500  prac. 

Jury  przyznało  pierwszą  nagrodę  ustrońskiemu  złotnikowi  za 
komplet  biżuterii  do  stroju  cieszyńskiego   broszkę,  napierśnik 
i  pas.  Wystawione  prace  najlepszego  rzeźbiarza  spośród  człon
ków  Rady  Miasta  Ustronia  to  polichromowane  postacie  Cyryla 
i Metodego  oraz  starzika  ze starką  trzymających  chleb. 

 Wykonują c  biżuterię do strojów  ludowych  czerpię wzory  z 
autentycznych  ozdób,  któr e  jeszcze  gdzie  niegdzie  się  zacho
wały  u osób  prywatnych  lub  zostały  przekazane  do  muzeów 
wyjaśnia K. Wawrzyk. Wiele nauczył mnie również mistrz, pan 
Chorak  z Cieszyna,  u którego  kształciłem  się w  rzemiośle. 

 Żeby rzeźba była autentyczna  trzeba nie tylk o dobrzeją  wy
konać, ale mieć  też podstawy  teoretyczne   tłumaczy  J. Misiorz. 
Zanim  przystąpiłem  do  rzeźbienia  patronów  Europy  czytałem 
żywoty  świętych, studiowałem  obrazy,  rzeźby w  kościołach.  Po
stacie kobiety  i mężczyzny  ubrałem w  istebniańskie stroje  regio
nalne z zachowaniem  wszystkich  szczegółów. 

K.  Wawrzyk  jest  ostatnim  złotnikiem  w naszym  regionie, 
u którego  można  zamówić  ozdoby  do strojów  ludowych.  Wyko
nuje je  dla  zespołów  folklorystycznych,  ale  także  dla  osób  pry

watnych.  Przyznaje, że nie jest  to łatwy chleb, gdyż obecnie  spo
łeczeństwa  nie  stać  na  taki  zbytek.  Koszt  wykonania  kompletu 
srebrnej  biżuterii  to około  5.000  zł. 

 Przed  wojną  krow ę za pas można  było kupi ć   mówi  laure
at konkursu,  ale górale  dbali  o  to, żeby  ich  strój   prezentował 
się  pięknie.  Dodatki  były  bardzo  cenne  i pewnie  dlatego,  nie
stety,  wiele  ich  sprzedano,  zwłaszcza  w  latach  70.  Teraz  lu
dzie  nie  mają  pieniędzy.  Systematyczne  zubożenie  łatwo  do
strzec  podczas  Tygodnia  Kultur y  Beskidzkiej,  na  który m  od 
lat  prowadzę  stoisko z  moimi  wyrobami. 

J. Misiorza  nie  od  razu  uznano  za  twórcę  ludowego  i częściej 
spotykał  się z opiniami,  że  podrabia  folklor.  Dopiero  etnograf 
Weselska  zwróciła  uwagę,  że jego  rzeźby  są  najbardziej  orygi
nalne  i najbardziej reprezentatywne  dla naszego  regionu.  Wtedy 
też  twórca z Ustronia  wygrał  konkurs  we  Frydku   Mistku  dla 
artystów  polskich,  czeskich  i  słowackich. 

  Granica  pomiędzy  twórczością  ludową,  a  jej   podrabia
niem jest  bardzo  płynna   mówi  J. Misiorz.  Fachowcy  potra
fi ą  wskazać  na  różnice  w  ciosie,  cięciu  dłutem.  Do  twórców 
ludowych  zaliczony  może  być  artysta,  któr y  nie ma  profesjo
nalnego  wykształcenia,  czyli  nie  ukończył  Akademii  Sztuk 
Pięknych,  a nawet  Liceum  Plastycznego. 

Nagrodzone  i wyróżnione  prace  można  oglądać  w salach  Mu
zeum  Częstochowskiego  do 22 września.  Jej otwarcie  połączone 
z  zakończeniem  konkursu  i ogłoszeniem  wyników  odbyło  się 
3  września  na  estradzie  w  II I  Alei  NMP  w  Częstochowie  na  za
kończenie  I Dni  Europejskiej Kultury  Ludowej.  W  uroczystości 
wziął oczywiście  udział  laureat  I nagrody  K. Wawrzyk. W związ
ku z odbywającymi się w tym  samym  czasie ogólnopolskimi  do
żynkami  ekspozycję  odwiedzili  przedstawiciele  najwyższych 
władz państwowych,  którzy  mogli  oglądać prace  ustrońskich  ar
tystów.  Jednak  twórczość  K.  Wawrzyka  władze  doceniły  już 
w  latach 70. Artysta wykonał wówczas na zamówienie dwa srebrne 
modele  fiata  126  p,  jeden  dla  Leonida  Breżniewa,  a drugi  dla 
Edwarda  Gierka.  Kilkudziesięciocentymetrowe  „maluchy"  były 
w pełni  wyposażone,  a  ich koła  się poruszały.  K.  Wawrzyk  żału
je,  że  obecna  elita  finansowa  nie  miewa  takich  kaprysów  i nikt 
nie  zamawia  srebrnych  mercedesów.  Monik a  Niemiec 

J. Misiorz z rzeźbami  na  wystawę.  Fot. W.  Suchta 

WAMI 

Fot. W.  Suchta 

DZIWNY KRÓLIK 
Stefan  Partyk a z Jaszowca  króliki  hoduje już  ponad  20  lat. 

Z podobnym  przypadkiem  ma jednak  po raz pierwszy  do  czynie
nia.  Przed  trzema  miesiącami  w jego  hodowli  urodził  się  królik 
z jednym  uchem. Co prawda  sporym,  ale  tylko jednym.  Pan  Ste
fan pytał  innych hodowców  czy spotkali się z czymś takim,  wszy
scy zgodnie  twierdzili,  że nawet o podobnym  przypadku  nie  sły
szeli. Jednouchy  królik  ma już  trzy  miesiące  i niczym  innym  nie 
różni się od rówieśników.  Chętnie kica  i skubie trawę. Pan Stefan 
twierdzi,  że  słyszy  też  normalnie.  Podobno  ostatnio  było  kilka 
przypadków  urodzenia  się cieląt  z jednym  uchem.  Na znajdują
cym  się  w  Jaszowcu, a właściwie  nad  Jaszowcem  na  Palenicy 
gospodarstwie,  hodowane  są  też  inne zwierzęta.  Okazale  wyglą
da  stadko  kóz,  wszystkie  mają  uszy  i rogi  do  pary.  (ws) 
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Fot. W.  Suchta 

ROWEREM  PO  REGIONIE 
Miejmy nadzieję, że czeka nas jeszcze  trochę ciepłych,  słonecz

nych  dni,  kiedy  zażyjemy  ruchu  na  świeżym  powietrzu  i  będzie
my  podziwiać  złotą,  polską  jesień.  Można  to  robić  na  przykład 
siedząc na  rowerze,  a przy  okazji  sprawdzić,  czy warte było  kilku 
miesięcy  pracy przygotowanie  sieci  tras rowerowych,  które  oplo
tły  Euroregion  Śląsk  Cieszyński.  W  realizację  projektu  finanso
wanego  przez  Unię  Europejską  ze środków  funduszu  Phare  Cre
do  włączyło  się  wiele  miast  i gmin,  opracowując  fragmenty  tras 
przebiegających  na  ich  terenie.  Pokryły  też  część  wydatków  na 
tablice  informacyjne. Pojawienie się charakterystycznych  znaków 
z kolorem  trasy  i symbolem jednośladu  nie uszło uwadze  kierow
ców  i pieszych, ale niestety  także wandali,  którzy od razu  przystą
pil i  do  niszczenia.  Dlatego  mimo,  iż  realizatorzy  projektu  rzetel
nie oznakowali  cały  Euroregion,  może  się zdarzyć,  że brak  infor
macji sprawi  rowerzystom  kłopoty. 

Oficjalne otwarcie  tras odbyło się w sobotę, 2 września  w amfi
teatrze „Pod  Skocznią" w  Istebnej, ale już  wcześniej wydano  fol
der  wraz  z  mapą,  zawierający podstawowe  informacje o  trasach, 
ich oznakowaniu,  najważniejszych telefonach, punktach  informa
cji turystycznej, miejscach odpoczynku*.  W języku  polskim,  cze
skim, angielskim  i niemieckim  czytamy w nim między  innymi,  że 
piękna  ziemia  cieszyńska  od  wieków  stanowiła  jeden  organizm, 
by  dopiero  w  1920  roku  ulec  podziałowi.  I  dalej:  „Euroregion 
powstał  22 kwietnia  1998 roku. Obejmuje obszar  1400 km2, na 
którym mieszka 630 tys. ludzi. W ramach współpracy realizowa
ne są projekty służące rozwojowi regionu. Przykładem owej dzia
łalności jest wytyczenie blisko 800 km sieci tras rowerowych. Głów
na trasa  pętla  euroregionalna liczy 220 km  i  łączy oba kraje 
poprzez przejścia graniczne Bohumin/'Chałupki i Bukovec/Jasno
wice. Jest uzupełniona siecią subtras o różnej długości i stopniu 

Fot.  W.  Suchta 
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trudności. Dla ułatwienia pobytu na Śląsku Cieszyńskim przygo
towano dla państwa   Szanowni Rowerzyści   88 dużych tablic 
informacyjnych zawierających mapę, a usytuowanych w węzło
wych miejscach sieci tras rowerowych, zwłaszcza w miejscach od
poczynkowych, których jest  60. Bezpośrednio przy  trasach lub w 
ich okolicach czeka na państwa bogata sieć usługowa, która za
prasza  do korzystania ze swojej oferty. Do zobaczenia na szla
kach! " 

Pętlę Euregionalną 1 icząca ponad 200 km długości, oznaczoną  sym
bolem 24C w Polsce i numerem 56 w Czechach, trudno przejechać w 
ciągu jednego dnia, zwłaszcza, że nie brakuje na niej ostrych podjaz
dów  i górskich odcinków. Planując dłuższą wyprawę, można jednak 
zarezerwować  noclegi  na  trasie  i  po  odpoczynku  wyruszyć  dalej. 
Oddech  można  też złapać  w  miejscach odpoczynkowych  zainstalo
wanych przy eurotrasie, gdzie znajdować się będzie wiata, stojak na 
rowery, kosz na śmieci, stół  i ława.  Pętlę wyznaczono  w  większości 
na drogach drugorzędnych  i leśnych traktach. Tylko czasem  towarzy
szyć będzie turystom zwiększony ruch samochodowy. Pętla przebie
ga przez dwa drogowe przejścia graniczne, dlatego należy zabrać ze 
sobą  paszporty. 

Jeśli  zaczniemy  wycieczkę  w  Ustroniu,  możemy  się udać,  albo 
w  kierunku  Wisły,  albo  Skoczowa.  Zakładając  pierwszą  wersję 
początkowo pojedziemy wzdłuż rzeki Wisły, miniemy miasto Wisłę 
i  dalej  dotrzemy  na  Stecówkę.  Stamtąd  trasa  zaprowadzi  nas  do 
Istebnej  i do  przejścia  granicznego  Bukovec/Jasnowice.  Po  stro
nie  czeskiej  odwiedzimy  Jabłonków,  Milików ,  Smilowice,  obje
dziemy  jez ioro  Terl icko  i  za j rzymy  do  miejscowości 
o  tej samej  nazwie,  a dalej przez  Hawierzów  i Orłową,  dojedzie
my  do przejścia granicznego  Bohumin/Chałupki  i znajdziemy  się 
znowu  w Polsce. Z powrotem  do Ustronia  trasa wiedzie przez Go
rzyce,  Jastrzębie Zdrój, Marklowice,  Cieszyn,  Dzięgielów,  Gole
szów,  Kozakowice,  Bładnice,  Skoczów  i  Nierodzim. 

Na terenie Euroregionu  Śląsk Cieszyński wyznaczonych jest  tak
że kilkanaście  innych, krótszych  tras, dwie z nich przebiegają przez 

nasze miasto. Pierwsza o długości  22,5  km, oznaczona  symbolem 
12N  i kolorem  czerwonym  biegnie  od  Ustronia  przez  Nierodzim, 
Górki  Wielkie  do  Jaworza.  Drugą    61,4  km,  symbol  13Z,  kolor 
zielony    dojedziemy  do  Świerklan  Górnych  przez  Cisownicę, 
Bażanowice, Zamarski, Haźlach, Zebrzydowice  i Jastrzębie Zdrój. 
Na terenie Ustronia dla rowerzystów przygotowano dwa miejscach 
odpoczynkowe,  w  Nierodzimiu  i na  Polanie. 

Tablice  informacyjne umieszczone  na  trasach  w  Polsce  i  Cze
chach  różnią  się wyglądem. U nas, na tych, które wskazują  dalszy 
kierunek  jazdy,  na  białym  tle  zna jdu je  się  symbol  roweru, 
a pod nim strzałka w kolorze, jakim oznaczono daną trasę. Inne, w 
formie strzałki, wskazują dojazd do przejść granicznych  z  podaną 
nazwą  miejscowości  i odległością.  Kolejne  in formują jak daleko 
znajdują  się  najbliższe  miasta  lub  miasta  docelowe.  Po  drugiej 
stronie  Olzy  tablice  mają  tło  żółte,  ale  zawierają  podobne  infor
macje. Na wszystkich  umieszczono  rysunek  roweru, nazwę  Euro
region  Śląsk Cieszyński, w Czechach  na niektórych jest  napisane: 
Cyklotrasy.  Monik a  Niemiec 

*  Folder i przewodnik  lada dzień pojawi sie w sprzedaży w Miejskiej 
Informacji Turystycznej na Rynku w Ustroniu. 



BETON  2000  •  BETON  2000  &  BETON  2000 
3  września,  t radycyjnie  w 

ostatni weekend wakacji, odbył 
się  w  Ustroniu  VII I   Otwarty 
Turniej Koszykówki  na  Asfal
cie „Beton 2000".  Organizowa
na  cykl icznie  przez  Sekc ję 
Koszykówki  Towarzystwa  Re
kreacyjnoSportowego  „Siła" 
impreza zakończyła się ponow
nie  sukcesem  organizacyjnym 
i sportowym. Jedynym  odstęp
stwem  od  tradycji  „Betonu" 
była słoneczna pogoda,  wszyst
kie bowiem  poprzednie  edycje 
turnieju  rozgrywane  były 
w  strugach  deszczu.  Udało  się 
ponownie  pokonać,  przy  po
mocy  Urzędu  Miasta,  wszyst
kie  trudności  biurokratyczne 
i  rozgrywki  przeprowadzono, 
tak  jak  w  1999  r.,  na  Rynku 
w  Ustroniu. 

Turniej,  w  którym  wzięło 
udział  ponad  100  koszykarzy 
z  południowej  Polski,  rozpo
czął się dynamicznym  dwutak
tem  w  wykonaniu  starosty  po
wiatu cieszyńskiego  Andrzej a 
Georga  i tu kolejne odstępstwo 
od  tradycji,  ponieważ  starosta 
trafił do  kosza. 

Najlepszy  ustroniak. 

Następnie  rozgrywano  me
cze  grupowe,  a  dziewczęta  od 
razu  finał.  Zwyciężyły  repre
zentujące  Ustroń  „Maminki " 
w składzie: Anna  Kamieniorz, 
Zosia  Kamieniorz,  Iza  Cza
kon, Janina  Kamieniorz,  Na
talk a Golasowska,  pokonując 
drugi  ustroński  zespół  „Ostre 
Pazurki".  „Mumink i "  na  co 
dzień  trenują nie  koszykówkę, 
a  piłkę  nożną  w  Goleszowie, 
jednak  niektóre  z  nich  w  „Be
tonie" już uczestniczyły  i z pił
ką  do  koszykówki  radzą  sobie 
bardzo  dobrze. 

W  kategorii  chłopców  roz
grywki  stały na niezwykle  wy
sokim  poziomie.  Po  całodnio
wych zmaganiach  trzecie  miej
sce  wywalczy ła  drużyna 

W „Betonie 2000" wystąpiła również drużyna organizatorów. Mimo błyskotliwych  ataków Z. Winte
ra nie odniosła  znaczącego sukcesu.  Fot.  W.  Suchta 

„Oh io"  z  Tarnowskich  Gór, 
drugie  miejsce  zespół  „Koło 
cze" z Cieszyna, natomiast  naj
lepszymi  okazali  się  niepoko
nani  chłopcy  z  Żor  z  drużyny 
„Galernicy".  Oni  też  wywal
czyli  Puchar  Starosty,  a w  me
czu  finałowym  pokonali  „Ko 
łocze"  12:10w  turnieju  liczo
no  zdobycie  kosza  za  1 punkt. 

Rozegrano  w idowiskowe 
imprezy  towarzyszące.  28  ko
szykarzy  wykonywało  w  kon
kursie „Betonowa  Trójka"  rzu
ty  za  trzy  punkty.  Bezbłędnie 
trafiał Paweł Zając ze  zwycię
skich  „Galerników".  Nagrodę 
i puchar  w  konkurencji  „Beto
nowy  Wsad"  polegającej  na 
jak  najefektowniejszym  wsa
dzaniu  piłki  do  kosza  również 
zabrali  „Galernicy" z Żor. Naj
lepszym  był  Tomek  Kowal 
czyk,  który popisał się wsadem 
w  koszykarskim  slangu  nazy
wanym  „360  stopni  z  pleca
kiem".  Na  Rynku  ustawiono 
także specjalny  stół do  siłowa
nia się na rękę. Siłacze  walczyli 
o  tytuł  „Człowieka  z  betonu". 
Po  raz  p ierwszy  startowały 
dziewczyny,  spośród  których 
najlepiej w  tej męskiej  konku
rencji  radziła sobie Janina  Ka
mieniorz.  Po zażartych  bojach 
tytuł „Człowieka z betonu"  wy
walczył,  rozkładając  tak  jak 
przed  rokiem wszystkich  rywa
li ,  Marci n  Biegun.  W  nagro
dę  otrzymał  sześciokilowego 
żywego  karpia oraz cztery  kil o 
kiełbasy. 

Turniej  i  towarzyszące  kon
kurencje  trwały  na  Rynku  do 
godz.  17,  kiedy  to  wręczono 
puchary  i nagrody. Pula  nagród 
tegorocznego  „betonu"  wynio
sła 3000 zł.  Specjalną  nagrodę 
redaktora  Gazety  Ustrońskiej  
profesjonalną  piłkę  do  koszy
kówki    dla  najlepszego  beto
nowego koszykarza  z  Ustronia, 
otrzymał Andrzej   „Bzyk "  Łu 
kasik. 

Największym sukcesem  „Be
tonu  2000"  jest  to,  że  organi
zatorzy  są nareszcie  postrzega
ni  przez  władze  samorządowe 
jako solidna  firma,  co  oznacza 
otrzymanie  wsparcia  umożli
wiającego przeprowadzenie  tej 
imprezy  dla  młodzieży.  Orga
nizatorzy chcieliby  szczególnie 
podziękować  Urzędowi  Miasta 
w  Ustroniu,  a  zwłaszcza  pani 
Grażynie  Winiarskie j   z  Wy
działu  Oświaty, Kultury,  Spor
tu  i Turystyki. 

Zapraszamy  wszystkich  na 
„Beton  2001". 

Marci n  Adamczyk 
Rafał  Chybior z 

Mateusz  Werpachowski 
*  *  * 

„Beton  2000"  zorganizowali 
dwaj młodzi  ludzie: Rafał Chy
bior z  i  Marci n  Adamczyk, 
w końcowej  fazie przygotowań 
do turnieju włączył się trochę od 
nich  starszy  Mateusz  Werpa
chowski,  który  służył  kolegom 
doświadczeniem.  W  przepro
wadzeniu  imprezy pomagali  im 
organizatorzy  z  lat  ubiegłych: 
Zbigniew  Winter ,  Zbigniew 
Dutkiewicz,  Marek  Guzow
ski,  Bartek  Wasilewski. 

 Trafiłem do „Betonu"  przez 
brata    mówi  organizator  R. 
Chybiorz.   W zeszłym  roku  też 
organizowałem  turniej, a w  la
tach poprzednich  trochę  poma
gałem. Teraz wziąłem sobie  do 
pomocy  Marcina, gdyż  stwier
dziłem, że ten  turniej  powinien 
się w Ustroniu  odbywać.  Dwie 
osoby  to  trochę mało, by  przy
gotować  „Beton".  Pomagała 
nam  pani  Grażyna  Winiarska 
i Mateusz  Werpachowski.  Całe 
przygotowania  zajęły nam  trzy 
tygodnie  i trzeba  było  poświę
cić temu  trochę czasu   czasem 
dziesięć godzin  dziennie,  prze
ważn ie  pracowal iśmy  trzy
cztery  godziny  dziennie,  naj
więcej  problemów  mieliśmy 
z załatwieniem  zgody  na  orga
nizacje  „Betonu"  na  Rynku. 
Dużo  pism    do  Kuźni,  Staro
stwa,  PKS.  Za  rok  też  postara
my się przeprowadzić  „Beton", 
choć  trudno  znaleźć  chętnych 
do  pomocy.  Raczej  nie  chcą 
tego robić w wakacje. Dla mnie 
takie organizowanie  turnieju  to 
coś  przyjemnego,  coś  się  robi, 
coś  się  dzieje,  czegoś  można 
się  nauczyć. 

Wojsław  Suchta 

,Muminki"  z  nagrodami.  Fot. W.  Suchta 
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OGŁOSZENIA  DROBNE 
Video filmowanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

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

„U  Marusia", ul. Grażyńskiego  27,  tel. 
8544997.  Bankiety,  przyjęcia,  orga
nizacja ognisk,  domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

Krzysztof  Suchanek.  Wykonuje  insta
lacje  elektryczne,  alarmowe  i  anteno
wc. Tel. 0501535898. 

Łowisko  wędkarskie  w  Nicrodzimiu, 
ul.  Żwirowa  4,  zaprasza  wszystkich 
chętnych  na  łowienie  ryb  codziennie 
od  godz.  8.00  do  zmroku. 
Tel.  8543503. 

Ocieplanie budynków, malowanie,  ka
fclkowanic. Tel.  8545402. 

Jeżeli  masz  ciekawy  pomysł  na  pro
wadzen ie  kawiarni  ho te lowej 

ISO 8001 

zaprasza  na: 

*   szkolenie  koncesjonowanych 
przewoźników  osób  *  VAT w 
rolnictwie  *  kasjer  walutowy 
*   bhp  dla  kadry  kierowniczej 
*   p r z e w óz  m a t e r i a ł ów 
niebezpiecznych  *  podstawy 
o b s ł u gi  k o m p u t e ra  * 
minimum  sanitarne  *   palacz 
kotłów  c.o.  *   wychowawca 
koloni jny  *   p rawo  jazdy 
kategorii  A,  B  *   krój  i  szycie 

USTROŃ, ul. Stawowa 3 
tel. 8543300 

w  Ustroniu  (w  ramach  własnej  dzia
łalności  gospodarczej)  prosimy  o  te
lefon:  8543690. 

Szukam  do  wyna jęc ia  poko ju 
z kuchnią  lub M2. Tel.  0502076771. 
Prace  ogó lnobudowlane  wykoń
czeniowe,  instalacyjne.  Wycinka 
drzew.  Tel.  0  606346961. 

Organizacja ognisk, pieczenie prosiaka, 
pieczenie  barana.  Zadzwoń!  033
8527318.  Smacznie,  tanio  i  solidnie! 

Indywidualne  nauczanie  języka  nic
micckicgo  oraz  tłumaczenia. 
Tel/fax  (033)  8547467. 

Wynajmę umeblowany  pokój. 
Tel.  8547137  wieczorem. 

Korepetycje  język  niemiecki.  Prze
pisywanie  komputerowe.  Tel.  85427
44.  pn  czw.  15.00  18.00. 

Sprzedam  nowe grzejniki  firmy  „Dc
longi" wraz z zaworami  i  termostata
mi,  2 szt.  60x60,  1 szt.  60x40. 
Tel.  8544774. 

Pokój umeblowany  z  łazienką,  osob
ne  wejście.  Ustroń. 
Tel.  8545149  wieczorem. 

Biuro  rachunkowe  z  koncesją  pełny 
zakres usług księgowych,  ZUS. 
Tel.  8544720. 

Oddam  w  dobre  ręcc  trzymiesięczne 
szczeniaki  po  dalmatyńczyku. 
Teł.  8552221. 

Garaż do wynajęcia. Teł.  8543808. 

CENTRUM  TRENINGOWE 
PAMIĘCI 

I  KONCENTRACJI  UWAGI 
og łasza  zapisy  na  kurs 

wrześn iowy 
dla  dzieci  i  doros łych 

Liczba  miejsc 
ogran iczona. 

Trener mgr Ewa  Nowińska 
Ustroń,  ul  L ipowa  1, 

tel.  8577270 

DYZU RY  APTEK 
Do  16 września apteka  „Manhatan"  na os.  Manhatan. 
Od  16 do 23 września apteka  „Myśliwska"  w Nierodzimiu. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz.  8.00. 

Zmagania  najsilniejszych podczas  „Betonu"... 
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Fot. W.  Suchta 

...oglądano, a nawet  filmowano.  Fot. W. Suchta 

CO  NAS  CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
Wystawy  czasowe 
— Wystawa  haftów Alicj i  Kiccoń  i koronek  Bwy  Brachaczek  (16.08    12.09) 
—  Wystawa  malarstwa  Stefanii  Bojdy  (l.IX.20.X.) 
Muzeum czynne: wc wtorki 9 17, od środy do piątku 9  14, w soboty 913, niedziele 
1013. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickicj", 
ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy stałe 
—  Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickicj. 
—  Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka. 
Wystawy czasowe 
—  Wystawa malarstwa Joanny KrajcwskicjWolińskicj i Małgorzaty Biała 7 Poznania 
pt. „Między  Matką Aniołem" (do 31.08) 
Oddział czynny: wc wtorki 918, środy, czwartki 9   14, w piątki i soboty 913. 
Muzeum  Regionalne  „Stara  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  1, teł. 8543108. Czynne: od wtorku do piątku 917, soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna oraz czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  „Na  Gojach"  B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 
Biuro  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. Czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  10.0017.00. 
—  Postacie  i sccny z  literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pejzaż  Impresje, 
—  Wystawa  malarstwa  Karola  Kubali. 
Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka", 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

IMPREZ Y 
1517.09.  godz.  19.00  Schronisko  PTTK  na  Równicy 

 Ogólnopolskie  zakończenie  sezonu 
motocyklowego. 
Marszobicg  na  Czantorię 17.09.  godz.  19.00 

KIN O  „ZDRÓJ", ul.  Sanatoryjna 7(baseny),tel/fax  854IMO 
14.09.  godz.  17.00 

godz.  18.45 
1520.09.  godz.  17.00 

godz.  18.45 
Kino  premier 
14.09.  godz.  20.30 
1520.09.  godz.  20.30 

Sekta 
Klub  54 
Titan   Nowa  Ziemia 
Kawaler 

Patriota 
Humań  Traffic 

SKLEP CAŁODOBOWĄ 
spoii)WczoprzemtjsłoitJi)k 

(i3b50  Ustroń  DUET Zakupy na telefon! 
W CENTRUM USTRONIA 
DOWÓZ GRATIS!!! 

uf. 3 Ma/a 28 fol. 24  (l  10 Honorujemy karty kredytowe! 



ZACZĘLI  S T R Z E L A Ć 
KS Mokate Nierodzim   LK S  Wiślica 

Mecz  o mistrzostwo  „Bk lasy"  rozegrano  w  ostatnią  niedzielę 
0  godz.  11, a  nie jak  wcześniej  p lanowano  o  17.  Zresztą  Niero
dzim  będzie  wszystkie  spotkania  na  własnym  boisku  rozgry
wał  właśnie  o  godz.  11,  do  czego  przyzwyczai li  się  k ibice 
w  poprzednim  sezonie. 

Początek  spotkania  to  dość  wyrównana  gra,  głównie  w  środku 
boiska.  Przeważa  jednak  Mokate  doprowadzając  do  dwóch  do
godnych  sytuacji,  w  których  nie  udało  się  pokonać  bramkarza 
Kryst ianow i  Wawrzyczkowi.  W  10 min.  Wiślica  przeprowadza 
szybki  kontratak,  w  którym  faulowany  zostaje napastnik.  Nieste
ty  miało  to  miejsce  w  polu  karnym.  Sędzia  dyktuje  jedenastkę 
1 dość  nieoczekiwanie  Nierodzim  przegrywa  na własnym  boisku. 
Wprowadza  to sporo  nerwowości  do gry  naszych  piłkarzy.  Pozy
cji  sam  na  sam  nie  wykorzystuje  Micha ł  Barus.  Dopiero  po  pół 
godzinie gry udaje się wyrównać,  a czyni  to K.  Wawrzyczek,  pew
nie  przy jmując piłkę  w  polu  karnym  i  strzelając  nie  do  obrony. 
W  następnych  trzech  minutach  Mokate mogło zdobyć jeszcze  dwie 
bramki. Zdecydowaną  przewagę  wykorzystuje w 38 min. K.  Waw
rzyczek  podwyższając wynik  na 2:1. Obrońcy  Wiślicy  próbowali 
zostawić  go  na  spalonym,  dość  jednak  nieudolnie  i K.  Wawrzy
czek  strzelił  w  pozycji  sam  na  sam. 

W  drugiej  połowie  przewaga  Mokate  jest  jeszcze  wyraźniej
sza. Gra  toczy  się wyłącznie na  połowie  Wiślicy.  Na  palcach  jed
nej  ręki  można  policzyć próby  ataków  gości.  W  55  min. K.  Waw
rzyczek  wychodzi  na  pozycję  sam  na  sam,  jednak  interweniuje 
bramkarz  i  fauluje  go,  gdy  praktycznie  nie  było  już  zagrożenia. 
Rzut karny wykorzystuje Szymon  Holeksa.  Kolejną bramkę  strze
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Karnego  strzela  S.  Holeksa. 

Rada Nadzorcza 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zacisze" 

w  Ustroniu,  ul. J. Wantuły  47 
ogłasza  konkurs  na  stanowisko 

PREZESA ZARZĄDU  SPÓŁDZIELNI 
Kandydaci  powinni  spełniać  następujące warunki: 

wykształcenie  wyższe, 
  10letni  staż pracy, w tym 5  lat na stanowisku  kierowniczym, 
  posiadanie znajomości zagadnień związanych z Prawem  Spółdzielczym, 
dob ry  stan  zdrowia. 
Oferty powinny  zawierać: 
 zgłoszenie do konkursu z motywacją  ubiegania się o stanowisko  Prezesa 
Zarządu, 
  życiorys z opisem  dotychczasowej  działalności  zawodowej, 
  kwestionariusz  osobowy z  fotografią, 
  odpisy  dyplomów  stwierdzających  posiadane  kwalifikacje, 
 aktualne świadectwo zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 
na stanowisku  kierowniczym, 
  oświadczenie o  niekaralności. 
Oferty  wraz  z  dokumentami  w  zamkniętych  kopertach  z napisem  „Kon
kurs",  należy składać  przedstawicielowi  Rady  nadzorczej  w pok.  nr 21  w 
siedzibie  SM  „Zacisze"  w dniach  15.09    29.09.2000  r. w godz.  14.00  
16.00. Wstępne  informacje o Spółdzielni  udzielane są  kandydatom  przez 
p.  Halinę  Żarską    pok.  nr  18,  tel.  8577140  w  godzinach  pracy  Spół
dzielni. 

Walka  w  środku  pola. 

la  w  78  min.  M.  Barus  po  precyzyjnym  dograniu  Arkadiusza 
Madusioka,  a  po  minucie  wynik  spotkania  ustala  K.  Wawrzy
czek  strzelając z  5  m. 

To  co  działo  się  na  boisku,  niezbyt  podobało  się  kierownictwu 
klubu  z  Wiślicy.  Gdy  przez  chwi lę  stałem  w  pobliżu  ich  ławki  ze 
zdumieniem  stwierdzi łem,  że  ci  wydawałoby  się  prości  ludzie, 
potrafią  precyzyjnie  porozumiewać  się  między  sobą  używając 
tylko  i wyłącznie  słów  uważanych  powszechnie  za  obraźl iwe. 

Spotkanie  bardzo  spokojnie  prowadził  sędzia  Czesław  Caputa 
nie  dopuszczając  do  ostrej  gry  i złośliwych  fauli.  Kilk a  energicz
nych  interwencji  ostudziło  zapały  bardziej krewkich  piłkarzy. 

K S  Mokate  grało  w  składzie:  Jarosław  Legierski  (od  85  min. 
Mare k  Duda),  Leszek  Przyszlakowski  (od  45  min.  Adam  Pu
zon),  Sebastian  Marchula ,  Krzysztof  Molek ,  Szymon  Holek
sa,  Mar ius z  Legierski,  Jan  Kiszą,  Dariusz  Kochanek  (od  56 
min.  Jan  Szarzeć),  Arkadius z  Madusiok  (od  80  min.  Krzysz
tof  Czyżewski),  Micha ł  Barus,  Kryst ia n  Wawrzyczek. 

Po meczu  trener Mokate Tomasz  Michalak  powiedział:   Pierw
sze  piętnaście  minut  trochę  nerwowe.  Przypadkowy  rzut  karny, 
nasz  obrońca  nie  musiał  faulować.  Z  czasem  zaznaczyła  się  na
sza  przewaga  i  tak  było  już  do  końca.  Gral iśmy  w  osłabionym 
składzie  bez  kontuzjowanych  Jarosława  Stracha  i  Piotra  Łuki , 
a  są  to  podstawowi  zawodnicy  w  drużynie.  W  sumie  jednak  nie 
było  widać  ich  braku    na  stoperze  dobrze  zagrał  S.  Marchula. 
Pomoc  też grała  w  miarę  poprawnie,  a atak  strzelił  cztery  bramki 

z  akcji  i  to  o  czymś  świadczy.  1.  Goleszów  15  203 
Do  tej  pory  nasi  napastn icy  2.  Rudnik  15  145 
strzel i li  z  akc ji  ty lk o  j edną  3]  Nierodzim  13  103 
bramkę  i mam  nadzieję,  że  się  4,  Haźlach  10  126 
w  końcu  rozstrzelal i.  Do  tej   Zebrzydowice  8  84 
pory  w drużynie  czegoś  brako  6.  Bąków  7  158 
wało,  teraz  chyba  będzie  już   Chybie  I I  7  45 
dobrze.  Mamy  przed  sobą  me  8.  Pierściec  6  610 
cze  z  najsi lniejszymi  powinno  9.  Wiślica  3  1227 
być  dobrze.  10. Dębowiec  1  29 

Tekst  i zdjęcia:  lO.Ochaby  1  29 
Wojsław  Suchta  12.Zamarski  0  621 

Ten  strzał  K.  Molka  nie  trafił do  siatki. 
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BRAMKI Z  DYSTANSU 
Soła  Kobiernice   Kuźni a  Ustroń  0:2  (0:1) 

Nadal  bez straty punktu  grają 
w  l idze  ok ręgowej  p i łkarze 
Kuźni.  Tym  razem  wygrali  na 
wyjeździe  w  Kobiernicach.  Na 
mecz  z  liderem  przyszło  sporo 
kibiców dopingujących piłkarzy 
Soły.  Kuźnia  nie  miała  proble
mów ze zwycięstwem.  Pierwszą 
bramkę  zdobywa  Mieczysław 
Sikora  strzałem  z  16 m.  Na  20 
min.  przed  koncec  strzałem  w 

okienko,  również  zza  lini i  pola 
karnego,  popisuje  się  Roman 
Płaza.  Był  to  mecz  walk i, 
z  p rzewagą  naszej  drużyny. 
Przeciwnicy  nie  stworzyli  do
godnych sy tuacj i.  (ws) 

1. Kuźnia  21 
2. Koszarawa  16 
3. Zebrzydowice  13 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA  FIRM 

 doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności  gospodarczej 

 podatki (PIT, VAT) 
 księgowość, kadry, ZUS 
 możliwość dojazdu do klienta 
 VAT w  rolnictwie  bezpłatne porady 
Usługi biurowe   pisma, podania,  itp. 

Ustroń,  ul. Lipowska  17  A 
tel.: 8 5 4  7 3  5 2 , 0  6 0 1  2 1 5 1 9 3 

4.  Kończyce 
5.  Czechowice 
6.  Chybie 
7.  Kaniów 
8.  Bestwina 
9.  Milówk a 
10.  Zabrzeg 
11.  Kobiernice 
12.  Strumień 
13.  Wieprz 
14.  Porąbka 
15.  Kozy 
16.  Śrubiarnia 

13 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
8 
7 
6 
4 
3 
2 

167 
206 
1510 
1515 
128 
1210 
1611 
1416 
710 

1010 
616 
922 
312 
312 
516 

Taki  se  bajani... 
Ustroń  był  kandydatym  do  „  Złotej  Miejscowości".  Jak  sie 

to fajnie  słyszało.  Chciałach,  żeby  Ustroń    mój  Ustroń  zo
stoł  takóm  „Złótóm  Miejscowościom".  Nó  bo  to  i jakisi  pi
nióndze  by do  kasy  wpadły,  do  Ustrónio  isto  prziyjeżdżaliby 
zocni  goście,  domy  wczasowe  nie  narzykałyby,  że  ni  majom 
letnikorzy. 

Po prowdzie,  to zocnych  gości  u nas  nie  brakuje.  Jak  sły
szym,  to fort  jakisi  zocny  człowiek  do  Ustrónio  prziyjeżdżo. 
To rozmańci  posłowie,  politycy,  kandydaci  na  prezydenta. 
Prziyjeżdżajóm  też  do  nas  ludzie  z zagranicy.  Upodobali  se 
nikierzy  nasz  Ustroń. 

Jyny,  że  do  tej  „  Złotej  Miejscowości"  było  wiyncyj  chęt
nych,  baji  Brenno,  Chorzów,  a już  aji  nie spamiyntóm  wiela 
jeszcze. 

Każdo  ś  nich  sie  starała,  coby  jak  nejlepij  w  tym  czasie 
wyglóndać,  moc  rozmańtych  rozrywek  dlo  ludzi  robili.  Tóż 
były  rozmańte  wystawy,  festyny,  konkursy,  a  kaj  co.  Pocho
dzić  też je  u  nas  kaj,  przeca  nasze  Beskidy  ni  majom  rów
nych  sobie  gróni. 

Łojcowie  miasta  też sie  starali,  coby  było  czysto,  żeby  nie 
trzeja  było  sie  wstydzić  tego,  co  tu mómy,  coby  my sie  mogli 
jyny  chwolić  i być dumni  z Ustrónio.  Pinióndzejaki  by  Ustroń 
dostoł,  gdyby  wygroł,  przidałyby  sie  na  wiela  rzeczy.  Choć
by na  remont  takich  oszkapiónych  chałup,  poprawiyni  cesty, 
dokończyni  budowy  oczyszczalni  ścieków  i wiela  inszych. 

Je jednako  jeszcze  jedna  rzecz,  co  by  trzeja  było  w  Ustro
niu.  O tym sie  nie  mówi,  bo  to je  ajigańba  dlo  nas  Ustrónio
ków.  Pore  wychodków  by  sie  u nas przidało,  choćby  jyny  w 
takich  miejscach,  kaj  sie  zbiyro  wiyncyj  ludzi  i takich  co  by 
jyny  były przez  lato.  Baji  na placu  zabaw,  nad  rzykóm. 

Kierysi  powiy,  że już  ni móm  o czym pisać,  że  takich  rzeczy 
nie  trzeja  pisać.  A  mie  sie  zdo,  czasym  trzeja  o czymsi  gło
śno  powiedzieć,  żeby  kómusi  łoczy  otworziyć.  Bo  co s  tego, 
że  mómy  wyciąg,  czy  rynnę,  jak  nóm  brakuje  jeszcze  takich 
zwykłych  prostych  rzeczy.  A  jak  to prawióm,  jaskółki  za  nas 
tego  nie  wyniesóm. 

Cieszmy  sie  s tego  co mómy, jyny  łojcowie  miasta  znóńdź
cie  też jakisi  pinióndz  na  to, co by nie  trzeja  było  chodzić  do 
krzoczków. 

Hanka  łod  Śliwko w 

POZIOMO:  1) szkło  powiększające, 4)  przyjaciółka  Nel, 
6)  słona  przyprawa,  8)  domena  L.  Armstronga,  9)  marny 
but,  10)  typ  ogrodzenia,  11)  silnik,  12)  imię  męskie,  13) 
męska  miss,  14)  stan  w  USA,  15)  żałobny  utwór,  16)  ze 
sztachet, 17) właśnie minęło,  18) normatyw prawny, 19) imię 
Chaczaturiana,  kompozytora,  20) dumny  z ogona. 
PIONOWO:  1) skorupa ziemska, 2) będzie nim Lepper? 3) 
osobowy  z  przedziałami,  4)  stolica  Szwecji,  5)  rodzina 
(słynna)  lutników  włoskich,  6)  skrzyneczka  z  precjozami, 
7)  wypukłe  rysunki,  11)  dziewczyna  ratownika,  13) 
budowane dla  starosty. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  hasła  mija  4 października  b.r. 

R o z w i ą z a n ie  K r z y ż ó w k i  z  nr   34 
KONIE C  WAKACJ I 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  G R Z E G O RZ  JAWORSKI 
z  Ustronia  Nierodzimia,  ul.  Szeroka  18/3.  Zapraszamy  do 
redakcji. 

30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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