WYSTAWA PSÓW
SIATKÓWKA
pla owa
SESJA
RM
Nr 27 (819)

5 lipca 2007 r.

1,70 zł (w tym 0% Vat)

dean collins podczas festiwalu Folk & country w ustro askim amiteatrze.

z ró nych stron

Przez trzy dni w ostatni weekend odbywał si w naszym
mie cie Silesia Folk & Country Festiwal Ustro 2007. W pi tek
w amiteatrze wyst piło sze ć zespołów, w sobot siedem, a w
niedziel pi ć. Były zespoły i wykonawcy bardziej i mniej znani.
Od Wolnej Grupy Bukowina, wspominanej przez studiuj cych
w latach 70., po gwiazdy z USA, Czech i Słowacji. Zreszt w
zamierzeniu organizatorów miała to być muzyka zró nicowana,
tak by ka dy znalazł co dla siebie, wszystko jednak w pewnej
konwencji. Konferansjerami były osoby na pewno znane - Wojciech Cejrowski i Tomasz Szwed. Dla tego ostatniego, ten festiwal
to spotkanie.
- Dla mnie ten festiwal to s siedzkie spotkanie - mówi T. Szwed.
- Tu w tym miejscu dochodzi do prawdziwych kontaktów miedzy
s siadami, krajami. Robimy to, czego nie potrai zrobić politycy.
(dok. na str. 4)
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skaldowie
W AMFITEATRZE

8 lipca w amiteatrze o godz. 18.30 odb dzie si koncert
charytatywny z udziałem zespołu Skaldowie. Koncert organizuje Polski Komitet Zwalczania Raka oddział w Cieszynie. Skaldowie przypomn takie przeboje jak „Wszystko
mi mówi”, „Prze liczna wiolonczelistka”, „Wa niejsze od
marzenia”.
Bilety w cenie 30 zł mo na ju nabyć w Miejskiej Informacji Turystycznej i MDK Pra akówka.
Po koncercie odb dzie si losowanie nagród rzeczowych.
W losowaniu uczestnicz wszystkie bilety. Dochód z koncertu
przeznaczony zostanie na działalno ć proilaktyczn oraz dla
tych, którzy potrzebuj pomocy onkologicznej.
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rok szkolny
W GIMNAZJUM NR 1
W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie Gimnazjum nr 1
w Ustroniu startowali we wszystkich konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Kuratora O wiaty. Ł cznie we wszystkich
etapach wzi ło udział 56 uczniów. W konsekwencji do etapu
rejonowego przeszło 12 uczniów, a do etapu wojewódzkiego
– 4 uczniów.
Byli to: Sara Grabiec z kl. 3c oraz Dominika Czy z kl. 3a
w konkursie j zyka polskiego (opiekunka Jolanta Chwastek),
Katarzyna Kozieł z kl. 3c w konkursie z historii (opiekunka Olga
Buczak) oraz Marek Gluza z klasy 3a w konkursie z matematyki
(opiekunka Dorota Gluza).
W innych konkursach.
Aleksandra Czy - w finale krajowym olimpiady wiedzy
o zdrowiu, zaj ła IX miejsce. Przygotowywała j Anna Sikora.
Barbara B czek, Anna Goszyc i Maria Szpin - zaj ły II miejsce
w województwie l skim w konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, (opiekunka Maria Derewniuk).
W konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe:
Cymerlik Ewelina, Anna Goszyc zaj ły I miejsce w konkursie
„Szkolny biuletyn o zdrowiu. Nasze opinie, potrzeby, propozycje”.
W tym samym konkursie drugi zespół Dorota Heczko, El bieta
Gluza, Barbara B czek zaj ł II miejsce (opiekunka Jolanta Kami ska).
Marek Gluza w powiatowym konkursie j zykowo-informatycznym zaj ł II miejsce, a w konkursie j zykowym „English
is cool” – V miejsce. (Przygotowywały go Agnieszka Kozik
i Monika Ga czarczyk.)
Maria Szpin przygotowywana przez Jolant Kami sk zaj ła II
miejsce w konkursie „ yj bez uzale nie ” organizowanym przez
Pa stwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.
Sukcesy sportowe:
Dru yna chłopców w sztafetowych biegach przełajowych zaj ła
I miejsce w mie cie, I miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie,
IX miejsce w inale wojewódzkim.
Dru yna chłopców w zawodach lekkoatletycznych osi gn ła
I miejsce w mie cie, I miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie,
VII miejsce w inale wojewódzkim. Dru ynami opiekowali si
Przemysław Ciompa i Aleksander Panil.
Dru yna dziewcz t w zawodach lekkoatletycznych wywalczyła: I miejsce w mie cie, I miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie.
Opiekunem dru yny była Anna Sikora.
Dru yna dziewcz t w tenisie stołowym wywalczyła : I miejsce
w mie cie, II miejsce w powiecie i IV miejsce w rejonie. Opiekun
- Anna. Sikora .
Dru yna dziewcz t w koszykówce: I miejsce w mie cie,
I miejsce w grupie i II miejsce w inale powiatowym, dru yn
trenował Przemysław Ciompa.
skupionego, rumianu ółtego
i kłosownicy.

*

W Cieszynie Błogocicach stoi
zabytkowy krzy przydro ny,
ufundowany w 1910 r. przez
Pawła Kubic . Wykonany jest
z brenie skiego piaskowca.

*

*

*

Pozostało ci po wydobywaniu wapienia s kamieniołomy.
Najwi ksze znajduj si na
Jasieniowej Górze, Buczynie,
Chełmie oraz w Lesznej Górnej. Wyrobiska s ostoj ciepłolubnej ro linno ci, m. in.
szałwii okr gowej, dzwonka
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*

*

Podczas wizyty na skoczowskiej Kaplicówce w maju 1995
r. papie Jan Paweł II oiarował
i po wi cił 130-kilogramowy
dzwon. Był to dar dla kaplicy
na cmentarzu pomordowanych
Polaków w Katyniu.

*

*

*

13 lat temu w Wi le rozpocz ło
działalno ć Zrzeszenie Polskich
Hoteli Turystycznych. Do organizacji przyst piło wówczas 30
hotelarzy, a szefow oddziału
wybrano Ann Pilch-Szatanik.

*

*

*

Miriam, Noemi, Jemina, Astrid, Anna, Katarzyna, Mate-

Dru yna chłopców w piłce no nej zaj ła w rywalizacji z kolegami z innych gimnazjów :
I miejsce w mie cie, I miejsce w grupie i II miejsce w inale
powiatowym, opiek sprawował P. Ciompa. Z sukcesów indywidualnych najwy sze miejsce wywalczył ucze Robert Pilch który
w zawodach lekkoatletycznych zaj ł II miejsce w województwie
w skoku wzwy wynikiem 172 cm (rekord szkoły). (Opiekun
P. Ciompa.)
Uczniowie nasi startowali tak e w Mi dzynarodowym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.
Cztery uczennice zakwaliikowały si do inału konkursu, dwie
z nich: Magdalena Szeremet i Aleksandra Bo ek – uzyskały tytuł
laureata a dwie tytuł inalisty, a s to: Anna Bo ek i Dominika
Czy . Opiek sprawowali katecheci: Ilona Puchała i ks. Piotr
Wowry, a tak e w pierwszym etapie ks. Andrzej Filapek.
W konkursie Kangur Matematyczny najlepsze wyniki osi gn li: Marek Gluza, Marcin Szlauer i Justyna Warmuzi ska, za
w konkursie FOX: Marek Gluza, Justyna Warmuzi ska i Agnieszka Gajdzica.
Pełnym sukcesem naszych uczniów zako czyły si miejskie
konkursy: Mistrz Ortograii :
(I, II miejsce) oraz Zawody Latawcowe organizowane przez
Miejski Dom Kultury - uczniowie nasi zdominowali wszystkie
konkurencje.
Przez cały rok szkolny, wspólnie z Zakladni Skola Delnicka
z Karwiny w Republice Czeskiej oraz Szkoł Podstawow Nr 3
w Ustroniu realizowali my projekt wspólnotowy, pt. „Chcemy być
razem, nie obok siebie – nauka, sport, turystyka i zabawa ł czy
młodzie ponad granicami”, doinansowywany z programu Unii
Europejskiej Interreg III A Czechy-Polska. W projekcie zrealizowano: uroczyst inauguracj projektu (Ustro ), dwie wspólne
konferencje Rad Pedagogicznych (Ustro , Karwina), dwa razy
(na wi ta Bo ego Narodzenia i Wielkiej Nocy) uczniowie przekazywali sobie yczenia wi teczne, sze ciodniowy obóz zimowy
w miejscowo ci Hradek na l sku w Republice Czeskiej (ł cznie
60 uczestników ze strony polskiej i 60 ze strony czeskiej), dwie
trzydniowe imprezy sportowo-integracyjne, w których brało
udział ł cznie 240 uczniów i około 20 nauczycieli. W Gimnazjum
odbyły si tak e warsztaty z historii i kultury Czech zako czone
konkursem na ten temat. W warsztatach i konkursie brało udział
ponad 200 uczniów z Gimnazjum nr 1 i SP-3 w Polanie.
Ł cznie we wszystkich imprezach brało aktywny udział około
600 osób. Osi gni to podstawowy cel – zapocz tkowano integracj młodzie y partnerskich szkół. Młodzie si wzajemnie
odwiedza, kontaktuje si poprzez Internet.
Bardzo aktywny udział w przygotowaniu projektu mieli nauczyciele ze szkoły, a przede wszystkim: Anna Sikora, Przemysław
Ciompa, Anna Polok, Aleksander Panil, Rafał Niemczyk, Małgorzata Niemczyk, Adrian Muszy ski, Małgorzata Wraga- dan.
W dniach imprez organizowanych w Ustroniu pomagali tak e
pozostali nauczyciele.
Leszek Szczypka
Dyrektor Gimnazjum nr 
usz, Artur - takie imiona nadawali rodzice swoim pociechom, urodzonym przed 10 laty
w cieszy skim regionie.

*

*

*

Karpie s hodowane głównie
w kilkudziesi ciu stawach
w naszym regionie. Szczególnie „rybny” teren to Pogórze,
D bowiec, Ko czyce Wielkie
i Małe, no i Pruchna, Ochaby
i Gołysz. W tej ostatniej wsi ma
siedzib placówka PAN, która
prowadzi hodowl do wiadczaln , m.in. tołpygi.

*

*

*

Rejon Baraniej Góry znany
jest z bogatego i rozległego
kompleksu le nego. Onegdaj
pojawiały si w nim nied wie-

dzie i rysie. Do rzadkich okazów nale jarz bki, o głuszcu
nie mówi c. Tych ostatnich
kuraków jednak przybywa, bo
wi la skie nadle nictwo z powodzeniem realizuje program
introdukcji tych wspaniałych
ptaków.

*

*

*

Grupa Beskidzka GOPR liczy sobie 55 lat. Od pocz tku
aktywnie działa Sekcja Operacyjna „Cieszyn”. Skupia
ratowników z całego cieszy skiego powiatu oraz kilka osób
ze l ska. Goprowcy pełni
stałe dy ury m. in. na Czantorii. Sekcja liczy blisko 50
członków, w tym kilka pa .
(nik)
5 lipca 2007 r.

Beton 007
15 lipca odb dzie si w Ustroniu XV Otwarty Turniej Koszykówki na asfalcie BETON 2007. Ju po raz 15. ponad 200
koszykarzy, zarówno zawodowców jak i amatorów z całej Polski,
spotka si na corocznych koszykarskich zawodach organizowanych przez Sekcj Koszykówki Towarzystwa RekreacyjnoSportowego „Siła” w Ustroniu. Tym razem z powodu remontu
rynku BETON odb dzie si na boisku przy SP-2 w Ustroniu, ul.
Daszy skiego 31. Dru yny (3-5 zawodników) nale y zgłaszać
do 14 lipca na adres e-mail: beton@ustron.pl, lub telefonicznie
pod numer: 0 33 857 93 28. Turniej rozpoczyna si o godz. 9.00.
Serdecznie zapraszamy!
organizatorzy

*

*

*

wykAz nierUCHomo Ci
Urz d Miasta Ustro informuje, e w dniu 29.06.2007 r.
został wywieszony na tablicy ogłosze na okres 21 dni wykaz nieruchomo ci ozn. Nr 302/12 poło onej w Ustroniu przy
ul. 3 Maja zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz u ytkownika wieczystego.

*

*

*

*

*

*

SUper Sprint w SoSnowCU
18 czerwca w Sosnowcu został zorganizowany przy współudziale Automobilklubu Zamkowego 5. Sosnowiecki Rajdowy
Sprint. Wzi ł w nim tak e udział zawodnik z Ustronia marcin
kowalik, który jad c Renault Clio zaj ł 1 miejsce w klasie 5.
Warto zauwa yć e, dotychczas zawodnik ten je dził w klasie 1
Fiatem 126p, a Sosnowiecki Sprint był jego debiutem w nowym
samochodzie. Trasa odcinka liczyła około 3 km i pokonywana
była trzykrotnie. W zawodach wystartowało około 30 zawodników.
Bo ena Cholewa

6.06.007 r.
O godz. 8.10 mieszkanka Warszawy kieruj ca samochodem vw golf
II wymuszała pierwsze stwo przejazdu i doprowadziła do kolizji
z samochodem audi A4, kierowanym przez mieszka ca Wisły.
8.06.007 r.
Około godz. 21.30 w rejonie
sklepu Albert, z samochodu opel
corsa, nale cego do mieszka ca
Pogwizdowa, skradziono anten
samochodow .
9.06.007 r.
O godz. 7.30 na skrzy owaniu ul.
3 Maja z ul. Katowick w trakcie
cofania, kieruj cy samochodem renault Kangoo mieszkaniec Skoczowa najechał na stoj cy audi A-4.

5.06.007 r.
Podczas kontroli terenów zielonych nad Wisł w Polanie, ukarano
mandatem 100 zł kierowc , który
wjechał na wał ochronny.
6.06.007 r.
Skontrolowano posesje pod wzgl dem wywozu nieczysto ci. W ich
wyniku, w kilku przypadkach
nakazano podpisanie umów na
wywóz mieci. Do osób, które nie
podpisały jeszcze takiej umowy,
b d zgłaszać si stra nicy.
7.06.007 r.
Na ulicy 3 Maja interweniowano
w sprawie zasłabni cia starszego
m czyzny. Stra Miejska ustaliła jego miejsce zamieszkania
i zapewniła pomoc.

9.06.007 r.
O godz. 12.10 mieszkanka Ustronia zgłosiła kradzie portfela na
targowisku miejskim.
9.06.007 r.
Około godz. 12.30 mieszkanka
Ustronia zgłosiła kradzie roweru,
do której doszło w rejonie sklepu
Era przy ul. Daszy skiego.
0.06/.07.007 r.
W nocy z drogi dojazdowej do
Sanatorium „Narcyz” obywatelowi Niemiec skradziono samochód
vw passat.
.07.007 r.
O godz. 0.50 na ul. Daszy skiego
funkcjonariusze oddziałów prewencji z Bielska Białej zatrzymali
mieszka ca Kozakowic Górnych
kieruj cego rowerem w stanie
nietrze wym. Wynik badania 0.68
mg/l.
(aw)
8.06.007 r.
Interweniowano na ul. Gra y skiego w sprawie le zaparkowanych samochodów na chodniku.
Ukarano dwóch kierowców mandatami po 100 zł.
8.07.007 r.
Na ul. Katowickiej potr cona
została sarna. Zwierz zabrano
do utylizacji.
8.07.007 r.
Interweniowano na ul. Lipowskiej.
Nietrze wy m czyzna zakłócał
porz dek publiczny. Oddano go
w r ce rodziny
9-.06.007r.
Zabezpieczano imprez Silesia
Folk & Country Festival.
(ik)

28 czerwca 2007r. dotarł do Gimnazjum nr 2 w Ustroniu opó niony
transport z wyposa eniem pracowni komputerowej w ramach projektu „pracownie komputerowe dla szkół w 2006r.” współinansowanego przez Uni europejsk (eFs), a 30 czerwca w sobot od 8.00
do 23.00 montowano sieci logiczne. obecnie pracownia czeka na
uczniów do 3 wrze nia, a uroczyste jej otwarcie nast pi 30 sierpnia
2007r.
dyrektor G2 – Maria kaczmarzyk

*

*

*

Ci, którzy oD nAS oDeSzLi:
Anna Stec
lat 73
ul. Jodłowa 19
Helena Jochaczy
lat 86
ul. Pasieczna 12

5 lipca 2007 r.
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long Bob zach ca do zabawy.

Fot. w. suchta

z ró nych stron
(dok. ze str. 1)

Wszystkie przygraniczne miejscowo ci
maj to do siebie, e ł cz si ró ne kr gi
kulturowe i zawsze wypadkow jest co
ciekawego, co interesuj cego. Mo e to
być wa na impreza, która wpisze si w nie
tylko nasz krajowy kalendarz.
Scena amiteatru została przygotowana
do wyst pów, była specjalna scenograia,
arty ci pod wietlani byli kolorowymi relektorami. Wszyscy wyst puj cy zwracali
uwag na zadaszenie widowni.
- Bywałem w tym amiteatrze, jeszcze
wtedy, gdy nie było zadaszenia, dlatego
szacunek dla ojców miasta, e zadbali
o publiczno ć – mówi T. Szwed. - Jest to
jeden z nielicznych o rodków tego typu
w kraju. Arty ci zawsze s chronieni
dachem, natomiast kto tu pomy lał
o widowni. Czapki z głów wobec urz du.
Słyszałem, e za ka dym razem, gdy odbywał si jaki koncert, była te ulewa.
W momencie, gdy dach powstał, ulewy
si sko czyły.
Na widowni przewa ały osoby w rednim wieku. Jak si okazuje młodzie
prawie w ogóle nie zna tego typu muzyki.
Mo e nie wszyscy nie znaj , ale na pewno
wi kszo ć. Zreszt po alejkach wokół amiteatru te przechadzali si głównie ludzie
w wieku rednim. Nie do ko ca zgadza
si z takim pokoleniowym stawianiem
sprawy. T. Szwed:
- Okazuje si , e je li popatrzymy na
publiczno ć mr gowsk , to widzimy, e
przekrój wieku jest od najmłodszych dzieci
do staruszków. Par tysi cy osób zawsze przyje d a. Nie jest to wi c muzyka
skierowana do konkretnego odbiorcy,
w konkretnym wieku. Mo e młodzi ludzie
uwa aj , e country to kowboje, a oni si
za takich nie chc uwa ać.
Cz ć widowni stanowiły osoby ubrane
w stroje kowbojskie, traperskie lub posiadaj ce jaki element takiego stroju – najcz ciej była to kamizelka i kapelusz. Du e
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zainteresowanie budził Long Bob znany
z innych tego typu imprez. Przedstawia si
jako traper clown from Poland. Na koncerty muzyki country je dzi od siedmiu lat,
a w tym roku ko czy 81 rok ycia. Jest
ubrany w kompletny strój traperski, wsz dzie wozi ze sob miniaturow gitar
i takie same skrzypce. Przez wszystkie
koncerty zach cał publiczno ć do zabawy.
Zreszt pod scen ta czyło kilka par.
- Je eli kto chce si zabawić, widzi w tym
pewna odmian , to dlaczego nie. Mo na
wej ć w romantyczny wiat innej kultury,
bohaterów kultowych – twierdzi T. Szwed.
Jak ju wspomniałem grano muzyk
zró nicowan . Podobały si Stare Dzwony, innym meksyka skie El Mariachi,
było co dla miło ników Elvisa Prestleya
w wykonaniu Pawła B czkowskiego, który niedawno go cił w Oddziale Muzeum

„Zbiory Marii Skalickiej. Prowadz cych
koncerty zdziwiło tak dobre przyj cie
przez publiczno c muzyki bluegrassowej,
zwłaszcza w wykonaniu słowacko ameryka skiego zespołu Fragment. Prawdziw
furor budziły dziewcz ta z zespołu ta ca
irlandzkiego Salake. Wyst powały w przerwach miedzy koncertami, ale prawdziwy
popis dały gdy na scen wszedł zespół
Shannon, graj cy tradycyjn muzyk irlandzk , celtyck . Korzystaj c z instrumentów tradycyjnych i elektrycznych.
Dziwecz ta ta czyły, muzycy grali, we
wszystko wł czyły si obecne cały czas
w amiteatrze Ustroniaczki. Ten inałowy
wyst p był dobrym podsumowaniem całego festiwalu.
Tomasz Szwed liczy na powtórk za
rok:
- Je li organizator mnie zaprosi, to oczywi cie. Bardzo ch tnie. Chciałbym tu
przyjechać i zobaczyć, jak ten festiwal
si rozrasta, co sie dzieje dalej ze spotkaniami, bo na tym najbardziej mi zale y, na
spotkaniach ludzi z ró nych stron wiata
- mówi T. Szwed zapytany, czy znowu
zawita do Ustronia.

*

*

*

Podczas festiwalu Folk & Country sporo
dyskutowano o niskiej frekwencji w amiteatrze. Faktycznie na widowni, mówi c
grzecznie, nie zasiadł komplet widzów.
Było ich znacznie mniej. Ró ne wysuwano
diagnozy. Najcz ciej twierdzono, e ceny
biletów s zbyt wysokie. Inni z kolei uwaali, e bł dem było nie zaproszenie na poszczególne koncerty takich gwiazd, które
s powszechnie znane. Wtedy publiczno ć
nie sk pi pieni dzy na bilety. Jest wreszcie
pogl d, e nie liczy si ilo ć widzów, ale
skoro ta impreza ma promować Ustro , to
liczy si ile b dzie o niej w telewizji. Bo
czy koncert obejrzy 300 czy 1000 osób,
to wszystko jedno wobec milionowej widowni telewizyjnej. Jeszcze inni mówi ,
o konieczno ci dotarcia do rodowisk
zwi zanych z tak muzyk , bo dla innych
jest ona niezrozumiała i nudna. O rozmow
na ten temat poprosiłem jednego z głównych organizatorów Jerzego Batko:

z okazji festiwalu odbyła si parada starych pojazdów, koni i motocyklistów. na zdj ciu
auto henryka kani
Fot. w. suchta
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podobał si bluegrass w wykonaniu grupy Fragment.

Dlaczego nie przyszła publiczno ć?
To nasz mo e nie dramat, ale zmartwienie
i troska. Przyznam si , e jestem zdziwiony.
mnie te to trudno wytłumaczyć. niektóre osoby mówiły mi o zbyt drogich
biletach.
W Mr gowie karnet kosztuje 210, a nasz
60 zł. A przecie trzeba zapłacić za zespoły, przenocować artystów, zapłacić
techników, o wietlenie. Chyba nie było
festiwalu z tak dobr technik w sensie
wizualnym i d wi kowym. Opowiadał mi
Tomek Szwed, który poszedł wczoraj do
lekarza, a pani doktor mówi mu: „Prosz
pana, ja pana koncert doskonale słyszałam z balkonu”. Druga rzecz, e rynek
muzyczny w Polsce został zepsuty koncertami za darmo. Jakich stacji radiowych,
telewizyjnych,gazet.
w Ustroniu były takie koncerty.
Pan sobie sam odpowiada na pytanie. Nie
uwa am, e to nasza pora ka. Publiczno ć
trzeba edukować, wychować i my chyba
w tym kierunku pójdziemy. Tak eby
z roku na rok szła fama o tym festiwalu.
Moim zdaniem to nie jest zły festiwal.
Country jest popularne na l sku. Czy
dotarli cie do tych odbiorców?
Byłem po kilka razy w ró nych rozgło niach, w audycjach bluesowych, nawet
w audycji „Szum starej płyty”. Promuj c
zrobiłem kilka tysi cy kilometrów. Mielimy osob , która robiła promocj w Domu
Muzyki i Ta ca w Zabrzu. Zrobili my
wszystko i nie mamy poczucia kl ski,
e czego nie dopatrzyli my. Byli my
w telewizji, w ogólnopolskim programie
„Kawa czy herbata”, w Telewizji Katowice
w programie „Pomysł na weekend”. Były artykuły w prasie, tak e o wysokich nakładach
w rodzaju „ ycie na gor co”. Mo e to
gazeta plotkarska, ale maj ca olbrzymi
nakład. Nieskromnie powiem, e nie
mamy sobie wiele do zarzucenia. Nikt nie
przewidzi reakcji publiczno ci. Za płotem
spaceruj , a tu ich nie ma. B dziemy myleć o tym w edycji w przyszłym roku.
ko czy si festiwal i wnioski trzeba
wyci gać.
5 lipca 2007 r.
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Oczywi cie. My ju je wyci gamy. Chodzi o długo ć trwania koncertów, długo ć
poszczególnych wyst pów. Jest kolorowo,
s zespoły taneczne i ci, którzy weszli do
amiteatru s zadowoleni.
A jaka jest reakcja wyst puj cych zespołów?
Musiałbym si chwalić, a nie chc tego
robić. Go cie z zagranicy twierdz , e
dawno nie byli na takim festiwalu w sensie
organizacyjnym. Wszystko pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Nie ma jednak
osoby potrai cej przewidzieć wszystkie
okoliczno ci. B dziemy wyci gać wnioski. Jutro, pojutrze spotka si cisły sztab
organizacyjny, usi dziemy i zastanowimy
si , czy popełnili my bł d, a je eli tak, to
gdzie i jak go unikn ć. Mamy co robić do
przyszłego roku.

A co w przyszłym roku?
Mamy ju ciekawy program, tylko trzeba
go powkładać w odpowiednie rubryczki.
Powiem jedno: Ten festiwal zmotywował
nas do pracy. To nie jest stracony czas.
Intensywnie pracujemy i gwarantuj
panu i pana czytelnikom, e je eli przyjd
w przyszłym roku, b d mile zaskoczeni.
O pocz tki ustro skiego festiwalu zapytałem równie Tomasza Szweda, na co
odpowiedział:
Pomysł jest dobry, być mo e nie zadziałał efekt nowo ci. Media nie zadbały, by
ludzie znali t muzyk . Do tej pory przedstawia si country jako kiczowat muzyk
o kowbojach, co jest du ym i bolesnym
uproszczeniem dla wykonawców tej muzyki. Je li znikn okre lenia sugeruj ce
jaki gatunek muzyki, to mo e to zainteresować ludzi, którzy na sam d wi k słowa
country reaguj alergicznie.
Co jeszcze mo na zmienić?
Przede wszystkim zmniejszyłbym poziom
d wi ku. To uzdrowiskowa miejscowo ć.
To tak e w interesie organizatorów. Teraz
wła ciwie nie trzeba przychodzić do amiteatru eby wysłuchać koncertu. Tym
bardziej, e tej muzyki wcale nie trzeba
słuchać tak gło no. Firmy nagło nieniowe
z lekk manier lansuj rockowe brzmienie. Faktem jest, e niektóre zespoły graj
energetycznie, ci ko, ale to nie znaczy, e
tak to trzeba nagła niać. Tu rzeczywi cie
co trzeba zmienić.
taki festiwal, to tak e cała otoczka.
Publiczno ć jest nasycona ró norodno ci
ofert. W zwi zku z tym irmy organizuj
koncerty za darmo i publiczno ć troszk
jest zdemoralizowana. Oferta jest bogata,
jest tego du o i dlatego publiczno ć trzeba
czym jeszcze zainteresować, a nie ograniczać si wył cznie do strony muzycznej.
To sugestia wobec organizatorów.
wojsław Suchta

ta cza dziewczyny z gliwickiego zespołu salake.

Fot. w. suchta
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wspoMaGanie
SZPITALA
28 czerwca odbyła si 11. sesja rady Miasta. Obrady prowadził
przewodnicz cy RM Stanisław malina.
przeCiw UzALe nieniom
Radnym przedstawiono sprawozdanie z realizacji Miejskiego
Programu Proilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W sprawozdaniu oparto
si na danych Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych. Zgodnie z nimi w mie cie pi tnastotysi cznym
jest 460-600 alkoholików, a 2150 osób pije szkodliwie. 20%
młodzie y nadu ywa alkoholu, a oiarami przemocy w rodzinach
z problemami alkoholowymi pada 2/3 dorosłych i 2/3 dzieci.
W 2006 r. wydano w Ustroniu 132 zezwolenia na sprzeda
napojów alkoholowych. W sumie były 183 punkty sprzeda y.
Z danych policji wynika, e na 3.782 interwencji 450 to interwencje domowe. Znaczna cz ć awantur domowych spowodowana została pod wpływem alkoholu. 53 osoby odwieziono do izby
wytrze wie , zatrzymano 150 nietrze wych kierowców.
Spo ród 309 rodzin obj tych pomoc Miejskiego O rodka
Pomocy Społecznej, w 56 rodzinach został zdeiniowany alkoholizm.
W sprawozdaniu wymieniono 15 stowarzysze i instytucji
prowadz cych działalno ć proilaktyczn i naprawcz w naszym
mie cie.
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie podstawowe
wiadczenia. Dlatego sinansowano dodatkowe zaj cia terapeutyczne i zakup wyposa enia O rodka Leczenia Uzale nie
w Skoczowie.
W zwi zku z coraz wi ksz liczb dzieci potrzebuj cych pomocy z rodzin alkoholowych zwi kszono ilo ć miejsc wiadcz cych
dzieciom pomoc. Istotn role zajmuje tu wietlica socjoterapeutyczna. W lecie w obozach, koloniach i turnusach rehabilitacyjnych wzi ło udział 200 dzieci. Proilaktyka antyalkoholowa stała
si cz ci programu wychowawczego w szkołach
SymBoLiCznA pomoC
Burmistrz ireneusz Szarzec poinformował radnych, e otrzymał pismo od starosty cieszy skiego z pro b o dotacj na Szpital
l ski w Cieszynie w wysoko ci 1 zł od mieszka ca. Jak mówił
I. Szarzec budowa szpitala to najwi kszy problem samorz du
powiatowego. Szpital ten wypadł z planu inwestycji centralnych
na rzecz szpitala w Bielsku-Białej. Mimo to budowa była kontynuowana i inansowana z ró nych ródeł. Np. 3 mln zł dano
z województwa, w poszczególnych bud etach powiatu te przeznaczano pieni dze na ten cel. Wszystko to jednak za mało gdy
całkowity koszt zako czenia tej inwestycji jest obliczany na 60100 mln zł. Na ostatniej sesji Rada Powiatu postanowiła, e b dzie
si ubiegać o rodki zewn trzne. Trwaj rozmowy z marszałkiem
województwa, b dzie si czynić zabiegi, by budowa cieszy skiego szpitala powróciła do planu centralnego budowy szpitali.
St d pro ba starosty do samorz dów gmin powiatu cieszy skiego
o dotacje, która ma wymiar symboliczny. Ta dotacja z gmin nie
przekroczy 300.000 zł, co w skali potrzeb jest kwot znikom ,
maj c jednak znaczenie symboliczne. Wskazuje, e samorz dy
powiatu cieszy skiego s jednomy lne w tej sprawie.

S. Malina dodawał, e ma wiadomo ci o poparciu tej inicjatywy
w innych gminach, po czym radni podj li stosown uchwał .
zmiAny w BUD eCie
Podj to uchwał o zmianach w bud ecie miasta. Jak wyja niała
skarbnik miasta maria komadowska dochody zwi kszaj si
o 108.700 zł na co składaj si wpływy z opłaty uzdrowiskowej
– 100.000 zł i wpłata SP-5 za organizacj kolonii – 8.700 zł.
Dodatkowe dochody postanowiono przeznaczyć na modernizacj kuchni w SP-2 – 50.000 zł, prace remontowe w SP-5 – 8.700
zł, dotacj na budow szpitala w Cieszynie 15.409 zł, na wydatki
zwi zane z oczyszczaniem miasta – 34.591 zł. Ponadto 140.000
zł na akcj zimow postanowiono przenie ć do wydatków zwi zanych z bie cymi remontami.
Po zmianach plan dochodów bud etu wynosi 47.235.411 zł,
plan wydatków 47.626.851 zł.
komiSJA UzDrowiSkowA
W zwi zku z rezygnacj karola Grzybowskiego z członkostwa
w Komisji Uzdrowiskowej I. Szarzec zaproponował radnym, by
skład Komisji poszerzyć o katarzyn wencel, Jolant Gaduł
i Halin wawrzyk-Uchro sk . Kandydatury te zostały uzgodnione wspólnie z Zarz dem Uzdrowiska. S. Malina zaproponował,
by w skład Komisji wszedł równie radny z Zawodzia, którym
obecnie jest Józef zahraj. W zwi zku z tym Józef Gogółka miał
w tpliwo ci, co stanie si w sytuacji, gdy J. Zahraj nie b dzie ju
radnym. S. Malina odpowiadał na to, e RM powołuje i odwołuje
członków Komisji Uzdrowiskowej. Radni podj li uchwał o powołaniu nowych członków Komisji, a działać b dzie ona obecnie
w składzie: I. Szarzec, K. Wencel, Ryszard W sik, Zoia Perlega,
Józef Waszek, Emilia Czembor, Marzena Szczotka, J. Gaduła, H.
Wawrzyk-Uchro ska i J. Zahraj.
pLAn prACy
Uchwalono plan pracy Komisji Rewizyjnej RM w drugim półroczu. W sierpniu dokonana zostanie analiza wykonania bud etu
w pierwszym półroczu, we wrze niu kontrola przedszkoli, w pa dzierniku kontrola Gazety Ustro skiej i uczestniczenie w zespole
interdyscyplinarnym wietlicy Socjoterapeutycznej, w listopadzie
kontrola MDK Pra akówka i w grudniu analiza realizacji wniosków KR oraz skarg wpływaj cych do Urz du Miasta.
inne UCHwAŁy
Powołano zespół opiniuj cy kandydatów na ławników
w S dzie Okr gowym w Bielsku-Białej w S dzie Rejonowym
w Cieszynie w składzie: olga kisiała, piotr markuzel, Bogumił
Suchy, wiesław li , izabela tatar, Teresa Banszel, Helena
Sikora, mirosław Lipka.
Okre lono rodzaje wiadcze przyzwanych w ramach pomocy
zdrowotnej nauczycielom. Uchwała ta zwi zana jest z przekazaniem tych uprawnie miastu. Do tej pory były regulaminy
wewn trzne w szkołach, które w prawie si nie ró niły. Teraz
b dzie jeden regulamin w mie cie.
Wyra ono zgod na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz
Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego Ustro , działki poło onej nad
Wisł , na której znajduj si urz dzenia do zatłaczania solanki
pozabiegowej.
Zwolniono z obowi zku przetargowego zawarcia umowy
dzier awy na okres powy ej 3 lat, a dotyczy to działki przy ul.
Baranowa. Działk dzier awi wła ciciele stacji paliw w Polanie. Działka ta nie mo e być zagospodarowana samodzielnie,
a dzier awa powy ej trzech lat pozwoli wła cicielom poszerzyć
usługi.
wojsław Suchta

handel podczas do ynek
W zwi zku z organizowaniem Do ynek w dniu
26 sierpnia 2007 /niedziela/, podmioty prowadz ce punkty handlowo-gastronomiczne mog
składać wnioski na handel w Parku Kuracyjnym
w terminie do 10 sierpnia 2007 r w Urz dzie
Miasta Ustro , pok.25,tel.033 857 9314 .
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kowie (1971). Dyplom z wyró nieniem uzyskała w pracowniach:
drzeworytu u prof. Franciszka Bunscha oraz graiki ksi kowej
u prof. Witolda Chomicza. Jest członkiem Mi dzynarodowego
Stowarzyszenia Drzeworytników „XYLON” w Szwajcarii, Stowarzyszenia „Mi dzynarodowe Triennale Graiki” w Krakowie
oraz Zwi zku Artystów Plastyków w Bielsku-Białej. Prac pedagogiczn rozpocz ła w 1972 w krakowskiej ASP na wydziale
Graiki w Katowicach. W latach 1974-1980 prowadziła Pracownie
Druku Wypukłego w cieszy skiej Filii Uniwersytetu l skiego.
Artystka ma na swoim koncie prawie 200 wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granic (m.in. w Niemczech,
Francji, Włoszech, Szwajcarii, tak e w Australii, Japonii i Stanach
Zjednoczonych). Jest laureatk wielu presti owych konkursów
graicznych, tak e rzeczoznawc Ministerstwa Kultury i Sztuki
w dziedzinie graiki artystycznej. Do jej r k traiło m.in. Grand
Prix na wiatowej rangi IX Mi dzynarodowym Biennale Drzeworytu w Ba skiej Bystrzycy w roku 1986.
W sztuce artystka zdecydowanie woli realizm, ni abstrakcj .
W swoich pracach posługuje si j zykiem naszej polskiej swojsko ci. Wcze nie zetkn ła si z cierpieniem i to ukierunkowało
jej widzenie wiata wła nie poprzez pryzmat człowieka. Jak mówi
cierpienie wyzwoliło w niej energi twórcz . Na pytanie czym
jest dla niej sztuka, odpowiada – SZTUKA JEST POKOR .
Partnerem czarno-białej graiki s barwne kola e ustro skiego
artysty i pedagoga Dariusza Gierdala. Rodzinne pami tki, fotograie, listy i zapiski z dawnych lat, odnalezione w starych szuladach
dziadków i rodziców ukazuje on w uroczych wielobarwnych kola ach, a ka dy z nieodzownym listkiem japo skiego miłorz bu.
Ka dy z artystów mówi tu własnym j zykiem. Prace twórców
mo na ogl dać do połowy lipca br. Wystaw zorganizowano
w ramach projektu „Ustro jaki warto znać”, współinansowanego
ze rodków programu „Działaj lokalnie V”. irena maliborska

Po raz kolejny prezentujemy zako czenie roku w lipowieckiej
szkole, tym razem z 1967 r. W pierwszym rz dzie od lewej siedz

nauczyciele: Janina Hazuka, El bieta Tyrna, Halina Szlaur, kierownik szkoły Józef Balcar, Krystyna Lasota, Weronika Moskała,
Irena Szwarc, a dalej uczniowie klasy ósmej. W drugim rz dzie:
Edward Paszek, Helena Janik, Henryk Ferfecki, Danuta Wantulok,
Karol Nowak, Maria Rajwa, Jan Stec, a w trzecim rz dzie: Stanisław Wantulok, Julia Jaworska, Łucja Stec, Irena Krysta, Janina
Ogrodzka, Anna Glajc, Anna Pilch i Tadeusz Krysta. Fotograi
udost pniła i opisała Janina Hazuka. Zach camy wszystkich
ustroniaków, aby wypo yczali dawne zbiorowe zdj cia do tej rubryki.
Lidia Szkaradnik

17 maja 2007 otwarto kolejn wystaw w Oddziale Muzeum
Ustro skiego „Zbiory Marii Skalickiej”. Tym razem prezentuj si
– znakomita artystka Jadwiga Smykowska, mistrzyni drzeworytu
sztorcowego. Ostatni „mohikanin” arcytrudnej, unikatowej ju
dzi techniki graicznej. Urodzona i zamieszkała w Cieszynie, jest
absolwentk Wydziału Graiki Akademii Sztuk Pi knych w Kra-

J. smykowska i d. Gierdal.

5 lipca 2007 r.
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Best in show wystawy ze sw pani .

Fot. w. suchta

psia arystokracJa

1 lipca na stadionie Ku ni Ustro odbyła si 33. Beskidzka Wystawa Psów
Rasowych zorganizowana przez bielski
oddział Zwi zku Kynologicznego w Polsce. Wystawa odbyła si po raz dziewi ty
w Ustroniu.
Przed południem w niedziel w stron
stadionu zmierzały tłumy ludzi. Prawie na
długo ci całej ul. Gra y skiego był korek
samochodów oczekuj cych na wjazd na
parkingi. Przygotowano 3.000 miejsc
parkingowych. Mimo to w centrum miasta
parkowano we wszelkich dogodnych miejscach. Trudno byłoby znale ć miejsce na
swój samochód na osiedlu generałów.
Parking przed stadionem wypełniony po
brzegi. Cz ć to samochody wystawców,
inni handluj szczeniakami. Z koszy,
baga ników, pudełek oferowane s małe
pieski. Przed wej ciem na parking siedzi
dziewczynka z dwoma szczeniakami i napisem na tekturze: „Oddam w dobre r ce”.
Inni chc jednak ywej gotówki, a ch tnych do zakupów nie brakuje. Wystarczy,
e sprzedawca okre li najmodniejsz ras
i zapewni kupuj cego, e ten szczeniak
wyro nie na medalist . Wszystko to mimo
pró b organizatorów, by z takiej oferty nie
korzystać.
Na stadionie wiele stoisk z psimi akcesoriami, karm , s te stoiska z gor cymi
kiełbaskami i innymi przek skami. Wokół
płyty boiska rozlokowano ringi, w których
oceniane s psy. Wystawcy gor czkowo
wyczesuj swoich podopiecznych, stosuj rozmaite rodki, wszystko po to by
ich piesek jak najlepiej zaprezentował
si na ringu. Pieski wygl daj faktycznie
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od wi tnie i elegancko w przeciwno ci
do niektórych wła cicieli pojawiaj cych
si w ringu w strojach, które trudno uznać
za eleganckie, czasem s to wr cz ponaci gane dresy, jakie stare koszulki. Ale
liczy si pies.
Oczywi cie najwi ksze zainteresowanie
budz psy najwi ksze, ale i najmniejsze.
Kr y nawet wiadomo ć, e gdzie jest
krzy ówka z nied wiedziem.
Poza wyborem najpi kniejszych s te
wybory najlepszych: juniora, weterana,
championa Podbeskidzia. Co ciekawe,

poza zwyci stwem w kategorii młodego
prezentera najlepszego weterana równie
prezentowała dwunastoletnia Teresa Subertova z Ostrawy.
Za najlepszego psa u ytkowego uznano
Bert - sznaucera olbrzyma, nale ca do
Tomasza Sitkiewicza z Wisły. Sam hodowca zapytany o wystaw i psy u ytkowe
mówi:
- Od kilkunastu lat uczestnicz w tej wystawie. Pies u ytkowy wykonuje pewien
rodzaj pracy. Dla psów my liwskich jest to
polowanie. Te moje u ywane s do obrony.
Na pewno z takim psem trzeba ćwiczyć
pewne elementy cały czas. Je eli z czasem
odpu ci si egzekwowanie karno ci, to
pies te sobie odpu ci. U mnie w domu s
dwa olbrzymy i dwie miniatury. Dogaduj
si i tworz pewn społeczno ć maj c
swe prawa, sw hierarchi .
Ciekaw kategori s pary hodowlane.
Prezentowane s pary - pies i suczka
zgłoszone na wystaw . W tym roku wygrały setery angielskie Kinez Kenobi
i Lleyton. Jest to rasa u ytkowa u ywana
do polowa . Par prezentowała Agnieszka
Skórzewska z Wrocławia, która o swych
podopiecznych mówi:
- W tej kategorii liczy si najlepsza para
psów jednej rasy w r kach jednego wła ciciela. Konkurencja polega na tym, eby
para była najbardziej do siebie podobna
w odcieniu, kolorze. Pies ma być wi kszy,
suczka troch drobniejsza, ale ogólnie
maj tworzyć jedn cało ć. Dwa lata temu
ta sama para w Ustroniu te zdobyła pierwsze miejsce. Mamy sze ć takich piesków
o ró nych kolorach, bo setery angielskie
maj ró ne umaszczenia. Nigdy do ko ca
nie wiadomo jak si wybarwi , bo szczeni ta rodz si zupełnie białe.
Najlepsze psy z poszczególnych ringów
startuj o tytuł najlepszego w dziesi ciu
kategoriach. Dla mnie najbardziej imponuj co w tych pokazach prezentował si
zwyci zca grupy szpiców i psów w typie
pierwotnym akita ameryka ska Sasquehanna Reikan nale cy do El biety Sordyl
z Krakowa. O swym psie, który sprawia
wra enie sw wielko ci , umi nieniem i

w kojcu przed stadionem na szczeniak na sprzeda .

Fot. w. suchta
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nie brakowało psich pi kno ci.

do ć egzotyczn nazw , jego wła cicielka
mówi:
- Wi kszo ć tych psów ma przedziwne
imiona i mo na sobie połamać j zyk.
Swój pocz tek te psy miały w Japonii.
80% . Jest to do ć spory pies i je eli kto
od pocz tku podchodzi do niego w ten
sposób, e mog być kłopoty, to tych kłopotów nie ma. Gdyby go zostawić samego
sobie, to od razu b dzie atakował inne psy.
Nie polecam go osobom mieszkaj cym
w blokach. Skwerek po blokiem b dzie
uwa ał za swój i konkurencj skasuje.
Dziesi ciu zwyci zców ubiegało si
o tytuł Best in Show, tytuł najładniejszego psa wystawy. W tym roku został nim
peki czyk Lao Ming. Wła cicielka Iveta
Dosedelova pochodzi z Hradec Kralove
i po zdobyciu tytułu przez swego pieska
powiedziała:
- Trzeci raz jestem na wystawie w Ustroniu. Ostatni raz pi ć lat temu. Wszystkie
moje dorosłe psy s championami Polski,
wi c je d tu cz sto. Mam bardzo ładnego psa, ale na tytuł Best in Show nie
liczyłam. To interchampion, champion
Czech, Polski, Austrii, ma du o sukcesów
ale Best in Show zdobył pierwszy raz. Psy
to moje hobby. Mam czterna cie dorosłych
i wszystkie je d na wystawy. Wy yć
si z tego nie da i trzeba sporo dotować,
bardzo du o dopłacać.
5 lipca 2007 r.

Fot. w. suchta

Fnali ci wystawy.

Po zako czeniu wystawy o rozmow
poprosiłem prezesa oddziału bielskiego
Danut Caput .
Jak pani ocenia tegoroczn wystaw ?
Udała si . Mieli my wiele wi cej zgłoszonych psów ni w zeszłym roku, bo ponad
850, prawie 120 ras. Najliczniejsze rasy to
goldem retrievery, labradory, berne skie
psy pasterskie, yorkshire teriery. Pogoda
te dopisała.
kiedy trzeba si zgłaszać na wystaw ?
Minimum trzy tygodnie wcze niej, bo
ka dy pies jest umieszczony w katalogu.
Nie ma innej mo liwo ci.
Jak pani ocenia udział hodowców
z podbeskidzia?
Była liczna grupa osób. Tak jest zwykle,
e przyje d a du o wystawców z oddziału organizuj cego. Zreszt uczestniczyli
w wyborze najpi kniejszego psa Podbeskidzia.
nie opu cicie Ustronia w latach nast pnych?
Chcieliby my dalej spotykać si co roku
na stadionie w Ustroniu.
Apele, by nie kupować psów przed wejciem na wystaw nie odniosły skutku.
Sprzedaj cych było du o.
Napisali my pismo do organizacji zajmuj cej si ochron zwierz t, eby skorzystali
ze swych uprawnie pozwalaj cych karać
mandatami. Mieli mo liwo ć usuni cia
handlarzy sprzed wystawy, niestety nikt si
nie zjawił. Stra miejska odpowiedziała,
e parking przed stadionem nale y do
miasta i kto płaci, ma prawo handlować
nawet serem.
Jak wygl da współpraca z lokalnymi
instytucjami?
Wspaniale. Trwa to od dziewi ciu lat
i jeste my w kalendarzu imprez w Ustroniu
i mam nadziej , e tak b dzie w przyszłoci.
wojsław Suchta

Fot. w. suchta
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ustroñskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
W czasie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 12.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-19.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00
Czytelnia ogólna oraz wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 19.00; pi¹tek: 8.00 - 15.00.
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.
muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:

w poniedzia³ki 9 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
w soboty, niedziele 9.30 – 13.

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe
ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
cenny zbiór ksi¹¿ek “Cieszyniana”
Ustroñ w starej fotografii
walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945)
(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
Drzeworyt sztorcowy Jadwigi Smykowskiej
Malarstwo Dariusza Gierdala
KLUB PROPOZYCJI : - klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi
oddzia£ Czynny: codziennie w godz. 11-16.

ustroñskie stowarzyszenie trze woœCi
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
MITyNG AA - czwartek od 17.30 MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ
- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y
- pon. œr. pt. 10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.
miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. M. Konopnickiej 40
- od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych hitlerowskich
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
stowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie„mo na inaCzej”w ustroniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu:
wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.
miejska inFormaCja turystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53,
- od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
- sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25
- od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00
- sobota 8.45 - 13.00.

galeria sztuki współCzesnej „na gojaCh”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
galeria sztuki współCzesnej „zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
stra miejska ustroñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ChrzeœCijañska FundaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motoCykli zabytkowyCh - rdzawe diamenty
ul. Partyzantów 1
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
CZYTELNIA KATOLICKA
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
miejski dom kultury „pra akówka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TOWARZYSTWO KSZTA³CENIA ARTYSTYCZNEGO - ognisko muzyczne mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
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swój ywopłot przy ul. konopnickiej przycina burmistrz kazimierz
hanus .
Fot. w. suchta
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Jako sie te mocie ludeczkowie
Dobrze, e tyn hyc kapke zel oł, bo ju doprowdy nie szło wydzier eć. Lato je taki urodzaj łowoców, tó szkoda by było na
drzewie to ptokóm wszycko zostawić. My mómy jyno dwie trze nie,
a nielza tego przerobić. Chłop łobiyro, a jo zawarzujym w wekach
kómpoty, abo drelujym na kołocz. U nas ju kaj kiery łobiyroł,
a drzewa fórt sie czyrwiynióm. Ani se kapke nie spocznym,
a trzeja sie chytać wi ni, bo ju te ło pore dni bydóm ganc zdrzałe.
Łó skigo roku nie było łowocu, tó lato je to zocne. Jak wnuk
przijechoł, tó zaroziutko na stróm wyloz, a na wyrchu sóm ju
trze nie ganc czorne i słodziutki jak miód. Zdało sie, e go trzeja
bydzie siłóm z wyrchu cióngać, ale nie wiadómo jako? Tó najod
sie synek za wsze czasy i o dziwo ani sie z tego nie roznimóg.
A łoto szłach po jakisik codziynne sprawunki, a tu ludzie
z wielucnymi ditami, takimi piynciokilowymi wychodzili
z „Savi”. Potym ech sie skapła, e to cukier łacni sprzedowali.
Tó niejedyn sie złakomił i pore złotych prziszporowoł. Jako to na
pyndzyji ka dy grosz je zocny. Jo akurat mało kómpoty słodzym,
tó cukru moc nie potrzebujym, ale powiedziałach sómsiadowi, e
jak bydzie sobie kupowoł, to niech mi aspó dite przikupi. Dyć to
sie dycki przido w chałupie. Pamiyntóm jako my cukier kupowali
na kartki. Mówi sie, e była biyda, a moja kamratka miała kansik
na strychu taki zapasy, e sie ji myszy do tego dostały i dity zaczyły
przegryzać. Nó i trzeja było procnie zdobyty towar wyciepać.
Łoto na sobote i niedziele przijy d ajóm moji dalsi przociele,
tó im wynajmujym izbeczke. Chcóm sie podziwać na jakisik
kowbojski piywki i pytali cobych jim zawczasu bilety kupiła.
Jo tam nimi nie pujdym, ale jakisik ciasto z łowocami muszym
upiyc, dyć te se kapke posiedzymy w zogródce, a pospominómy
downe czasy.
Jewka

Gazeta Ustro ska ogłasza nabór na stanowisko
głównego ksi gowego w wymiarze / etatu.
termin składania poda : 8.07.007
wi cej informacji na www.ustron.bip.info.pl

poziomo: ) rosn na zboczu Równicy, ) zgrzyta w maszynie, 6) niski głos m ski, 8) włoski ksi yc, 9) kropelki na
trawie, 0) niekiedy bywa przykra, ) statek, łód , ) imi
m skie, ) francuskie przepraszam, ) wyspa koralowa,
5) dawne obyczaje ci gle ywe (l.mn.), 6) imi e skie,
7) mietanka towarzyska, 8) widraty wzrok, 9) zachodnia
rzeka graniczna, 0) rzadka rzecz.
pionowo: ) rezyduje w ratuszu, ) zagra na betonie, ) łoskot, hałas, ) włoska pie ludowa, 5) kursuje po rzece, 6) lowelas, utrzymanek, 7) wydaje numerki, ) micha w chlewie,
) pies z kreskówek Disneya, ) inaczej tatarak.
Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 13 lipca br.

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 25
LetniA LABA
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Helena Baszczy ska,
ul. M. Konopnickiej 26/10. Zapraszamy do redakcji.
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XiX koLokwiUm
DominikA Skie

wykłady i spotkania
odbywaj si na „Ł ce Hermanickiej”
Ustro -Hermanice, ul. Dominika ska 

w ostatni pi tek, 22 czerwca, około godziny 20
wiesław papaj z nierodzimia złapał suma. nie
byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, e
sum wa y 28 kg i mierzy 157cm, a w sy maj
ok. 30 cm długo ci. w dkarz zastosował woblera, czyli sztuczn przyn t . ryba złowiona
została na łowisku w nierodzimiu.
(aw)

turnus i (do7 lipca 007)
„wspólnota w ró nych tradycjach
religijnych”
pi tek, 5.07, godz. 9.0
Dorota Wiewióra, przewodnicz ca Gminy
Wyznaniowej ydowskiej w Bielsku Białej „Wspólnota ydowska”
Codziennie wieczorem o godz. 20.30
warsztat o muzyce w ró nych tradycjach
religijnych prowadzony przez br. Jakuba
Grzyw (dominikanin-muzykolog). Po
południu warsztaty psychologiczne.
turnus ii (8- lipca 007)
kurs Biblijny: „Cuda Jezusa”
poniedziałek, 9.07, godz. 9.0
dr Krzysztof Mielcarek: „Wprowadzenie
w tematyk cudów Jezusa”

sUkcesy GiMnazJUM nr 2

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu podobnie jak w ubiegłych latach zako czyło
rok szkolny wieloma sukcesami. Najwi kszym osi gni ciem był tytuł laureata
w konkursie przedmiotowym z historii
dla Agnieszki Moskały. Agnieszka była
w tym roku jedyn laureatk w konkursach
przedmiotowych z Ustronia. Poza tym
2 uczniów uzyskało tytuł finalisty
– Krzysztof Kalisz w konkursie przedmiotowym z matematyki i Anna Walu
z geograii. W Konkursie Wiedzy Biblijnej
„Jonasz” tytuł laureata uzyskały Agnieszka
Ku nik i Magdalena Ku nik, a inalistk
została Dorota Twardzik. Sukcesy zanotowali Krzysztof Kalisz, Aleksander
Grzybowski i Marcin Kryska w konkursie
matematycznym „Kangur”- wynik dobry
oraz Przemysław Pytel , Jessica Bogacz
i Patryk Leftwich w konkursie j zyka
angielskiego FOX – wynik dobry. W wojewódzkim konkursie „W drówki matematyczne po Unii Europejskiej” dru yna
w składzie: Bartłomiej Kania i Marcin
Kryska zaj ła 7 miejsce.
Pozostałe osi gni cia w dziedzinie nauki
to: 3 miejsce w Konkursie Wiedzy o l sku Cieszy skim– „Moja Mała Ojczyzna
Wczoraj i Dzi ” dla Magdaleny Morkisz,
Anny Walu i Karola Kugiejko, 2 miej-
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sce dla Pameli Rudnik, Darii Dziendziel
i Ewy Depty w konkursie powiatowym
„Gry z J zykiem Polskim”, 2 miejsce
w III etapie dla dru yny w składzie Barbara Szlauer , Artur Kajzar, Anna Walu ,
Sławomir Krzok w Ogólnopolskim Konkursie – Poznajemy Parki Krajobrazowe
oraz wyró nienie Ewy Depty w XI Ogólnopolski Konkursie na Prac z Literatury
i równie wyró nienie Jeminy Nowi skiej
w powiatowym konkursie „ ycie i praca
naszych dziadków” .
W sukcesach artystycznych odnotowano
najwi ksze osi gni cie w dziejach szkoły
i w ostatnich latach w ustro skich szkołach
– 1 miejsce dla zespołu wokalnego Gama 2
w Powiatowym Przegl dzie Zespołów Artystycznych i równie najwy sze 1 miejsce w XXXII Wojewódzkim Przegl dzie
Zespołów Artystycznych w Cz stochowie
w kategorii zespołów wokalnych.
2 miejsce zdobył Michał Kubok w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.
Wyró nienie w ogólnopolskim konkursie Eko Planeta zdobyły Daria Dziendziel,
Agnieszka Ku nik, Alicja Cie lar, Jemina
Nowi ska. Równie 2 miejsce przypadło
Robertowi Redli skiemu w powiatowym
konkursie plastycznym „ Kierunek – czysty
szlak” oraz Arkadiuszowi Stoszkowi w po-

wtorek, 0.07, godz. 9.0
ks. prof. Janusz Czerski: „Uzdrowienia
- uzdrowienie te ciowej Piotra”
roda, .07, godz. 9.0
ks. prof. Janusz Czerski: „Egzorcyzmy
- uzdrowienie op tanego z Gerazy”
pi tek, .07, godz. 9.0
ks. prof. Manfred Uglorz (z Ko cioła
Ewangelicko-Augsburskiego): „Wskrzeszenia - wskrzeszenie Łazarza”.
Wieczorem o godz. 20.30 „Szkoła studiowania Biblii” prowadzona przez dr
Krzysztofa Mielcarka.
turnus iii (5- lipca 007)
Sesja o miło ci
kurs przedmał e ski i rekolekcje
dla mał e stw i rodzin
wykłady prowadzone przez Jacka pulikowskiego codziennie o godz. 9.30.
Po południu zaj cia kursu przedmałe skiego prowadzone przez pawła Gór
oraz spotkania prowadzone przez dr.
Krzysztofa Mielcarka: Mał e stwo
w Biblii.
wiatym konkursie „ Co wiem o Pary u ?”
Dru yna w składzie Paweł Waszek,
Paweł Szafranek, Krzysztof Kalisz (rezerwa Grzegorz Kalisz i Artur Pod orski)
zdobywała 1 miejsce w powiecie i regionie, a 4 w województwie w zawodach
Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego, a cała
szóstka z kolegami z kabaretu i barwnego
korowodu stan ła na najwy szym podium
w zawodach z bezpiecze stwa i ratownictwa w ramach Dni Skoczowa wygrywaj c
dla szkoły dobrej klasy komputer.
Uczniowie uczestnicz c w rajdach
PTTK zdobyli w konkursach wiedzy
o regionie:
1 miejsce Justyna Andrzejak w rajdzie
„Po egnaniu Lata”, a 2 miejsce Adam
Zloch w „Powitaniu Wiosny”. Sportowcy zako czyli rok szkolny na: drugim
miejscu w powiecie i rejonie w biegach
sztafetowych dziewcz t oraz rozgrywkach
piłki siatkowej chłopców za na trzecim
miejscu sklasyikowano dru yn siatkarek
i koszykarzy. Siatkarki wygrały Puchar
Dyrektora LO im. Kopernika w Cieszynie
oraz zawody w piłce pla owej w Skoczowie, a chłopcy w tych zawodach zaj li
3 miejsce. Nasi sportowcy uczestniczyli
w rozgrywkach w Miastach Partnerskich
Ustronia oraz w Powiecie bez Granic
– gdzie godnie reprezentowali nasze miasto wzbogacaj c swój dorobek pucharowy
i medalowy.
Dyrekcja G-
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3 FESTIWAL
ekUMeniczny
w UstroniU
paraia rzymskokatolicka
w. klemensa papie a i m czennika

zesoły głównie grały ostro.

Fot. w. suchta

[no naMe]
„To b dzie wietna okazja, by z wielkim
hukiem rozpocz ć wymarzone wakacje”
- takich i podobnych wypowiedzi na temat
I Festiwalu Młodzie owego [no name]
mo na było doszukać si na ró nych
forach internetowych. Zapewniali o tym
organizatorzy, a w swoich postach równie
fani mocniejszej muzyki. Wszystko wskazywało na to, e do miejskiego amiteatru
brzyb dzie ich niemało...
Kilka minut po 14 przybyłych gor co
przywitali prowadz cy: Agnieszka Krzok,
Estera Herman i Piotrek Kazimierczak.
Jako pierwszy na scenie pojawił si ustro sko – cieszy ski „Lekkoduch” - projekt
Adama Nawrockiego, dosłownie „lekki”,
gdy ich muzyka to poezja piewana.
Spokojna nuta i dobre nagło nienie przyci gn ło do amfiteatru sporo spacerowiczów, kuracjuszy, którzy momentami
byli bardziej liczni ni sama młodzie .
Nast pnie mocne wra enie zrobiła na
wszystkich „Metamorfoza” z Wisły. Przyszedł czas na kolejn zmian klimatu. Tym
razem młodzie pogowała pod scen przy
melodyjnym punk rocku w wykonaniu
„Trampek”. Goleszowska „Paranomia”
to przedstawiciele nu-metalu, choć sympatyczny wokalista Krzysiek na pytanie:
„Co gracie?” w jednym z wywiadów
odpowiedział: „Gramy, mam nadziej ,
muzyk ”. I to nawet niezł , bo na koniec
wyst pu pod scen zebrała si niemała
grupa „metali” i zamiatała swoimi czuprynami. Przyszedł czas na kolejn zmian .
Na deskach amiteatru wyst pił, zaprzyja niony z poprzedni kapel , wi la ski
„Szmar”. Wi lacy, po kilku latach wspólnego grania, powoli przymierzaj si do
nagrania płyty. Ciekawym elementem ich
muzyki s ...b bny. Chrze cija skie przesłanie zawarte w ci kim rocku równie
znalazło niemał grup odbiorców. Jako
szósty zespół zagrał ustro sko – brenne 5 lipca 2007 r.

ski „Radogost”, którego publika zapewne pamieta z walentynkowego koncertu
w MDK „Pra akówka”, choć folk metal
w amiteatrze brzmi zdecydowanie lepiej.
Zwolenników szybkiej i mocnej muzyki
równie nie brakowało. Black death metalowy „NegatioN” był ostatni amatorsk
kapel pochodz c z naszych stron. Te
mroczne klimaty nie spodobały si niektórym przybyszom, a gwiazda wieczoru
– wrocławski „NOFF” - pocz tkowo miał
małe trudno ci, aby z powrotem ci gn ć
na miejsce słuchaczy. Wokalista – Michał Zerka – utrzymywał wietny kontakt
z, warto zaznaczyć, najliczniejsz publiczno ci . Swoj popularno ci cieszy si
w rodzinnym mie cie. A oto cytat jednego
z muzyków, który tak e grał na festiwalu: „[...] Pocz wszy od wokalisty, który
pi knie piewa, przez osadzone i pewne
rytmy perkusisty, solówki lewor cznego
gitarzysty (w pewnych momentach a
szczena opadała). [...] wielki respect dla
was, przyjemno ci było, grać przed przed
przed wami :)”
Trzeba przyznać, e impreza nie miała
dobrej frekwencji, natomiast była bezpieczna.
Przez ponad 8 godzin nie doszło do
adnej bójki, kłótni, starcia subkultur.
Młodzie owa Rada Miasta, a szczególnie
organizatorzy I Festiwalu Młodzie owego
[no name] składaj podzi kowania dla
wszystkich, którzy wło yli jakikolwiek
wkład w to, aby impreza mogła si odbyć.
S to: Urz d Miasta Ustro , MDK „Praakówka”, Agencja Ochrony „Mondial
Pol”, Firma Transportowo-Przewozowa
„HUSAR Transport”, Piekarnia „Betlejem”, Karczma Góralska, Zakład Poligraii
Reklamowej pana Piotra Zwiasa, pani Iwona Werpachowska, a tak e wolontariusze
spoza grona Młodzie owej Rady.
Opracowała: Agnieszka kozieł

05.07. - czwartek - Czytelnia Katolicka
godz. 16,00 - Wernisa wystawy malarstwa Bogusława Heczki (wystawa czynna
do 26.07.)
07.07. - sobota - Muzeum Ustro skie ul.
Hutnicza nr 3.
godz.16,00 Wernisa wystawy: Chóry
wyznaniowe w Ustroniu
08.07. - niedziela - Ko ciół Rzymskokatolicki w. Klemensa. Odpust ku czci
Opatrzno ci Bo ej.
suma o 12,00 Przewodniczy ks. Grzegorz
Stencel - Moderator Ruchu wiatło - ycie, kazanie wygłosi diakon Tomasz Klikowicz, piewa chór paraialny „AVE”
09.07 - poniedziałek - dziedziniec i ko ciół
w. Klemensa. Dzie Wspólnoty wiatło
- ycie z udziałem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.
pocz tek o godz.10,00;
Msza w. o godz.12,00
0.07 - wtorek - dziedziniec ko cioła w.
Klemensa
godz. 18,30 koncert muzyki Gospel
w wykonaniu zespołu „Łask Zbawieni”
z Gliwic
.07. - roda - ko ciół w. Klemensa
godz.17,30 Nowenna do Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy
.07. - pi tek - ko ciół w. Klemensa
Czuwanie Fatimskie,
poc tek godz.19,30, zako czenie
ok.22,30
5.07.- niedziela - Amiteatr w Ustroniu
godz. 16,00 Koncert pie ni religijnej
„ piewajcie Panu ...” w wykonaniu Dzieci cej Estrady Regionalnej „Równica”,
wiersze ks. dr Henryk Czembor
Dni Jakubowe
ko ciół ewangelicko - Augsburski
Apostoła Jakuba Starszego
9.07. - czwartek - godz.18,00 Koncert
Młodzie owego. Zespołu „Dzwonków”
z Juvmali (Łotwa), Młodzie owy Zespół
„Sunrise”.
0.07. - pi tek - godz. 18,00 Koncert
„Lutheran Chorus” z Trzy ca (Czechy)
.07. - sobota - Recital Magdaleny Hudzieczek - Cie lar z Pabianic
.07. - niedziela - Pami tka po wi cenia
Ko cioła Apostoła Jakuba Starszego
godz. 8,30 Poranek Pie ni i Muzyki
Wystapi : Chór Parafii Ewangelickiej
z Drogomy la i Ustro ski Chór Ewangelicki
godz. 10,00 Uroczyste nabo e stwo
z okazji po wi cenia ko cioła
kazania wygłosz : w ko ciele - Ks. Tadeusz Makula z or, na placu ko cielnym
- Ks. Jan Cie lar z Pabianic
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KULTURA

7.7

godz.18.00

8.7

godz.18.30

KINO

29.6-5.7 godz.17.00
5.7
godz.18.15

ach te imprezy masowe. Mnie to przynajmniej...

Fot. w. such-

5-7.7
- na zawodziu ul. sanatoryjna 7
tel. 854-46-58
8-10.7 - elba
ul. cieszy ska 2
tel. 854-21-02
11-13.7 - „111”
ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej
apteki.

Sklep „Robot” – sprzeda cz ci
zamiennych do artykułów gospodarstwa domowego. Ustro , ul.
Daszy skiego (budynek Ruchu
I pi tro). Zapraszamy.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e,
033-854-53-98.
Przyjm uczni do nauki zawodu
instalator urz dze sanitarnych.
0-509-940-503.

Sprzedam iata Seicento 900, 1999
r., immobilizer, radio, pierwszy
wła ciciel.
033-858-58-05, 0-516-519-007.
Oddam w dobre r ce szczeni ta
owczarka mieszanego.
0-512-464-743.
Ustro Centrum 135 m2 rozpocz ta
adaptacja poddasza na apartament,
biuro, kancelari , itp. Wynajm .
Tel. 0-604-357-802.
Kupi mieszkanie 2 pokojowe.
058-30-58-89, 0-514-691-021.

Biesiada Frantowska, amiteatr, wst p
wolny.
koncert harytatywny - zespół „Skaldowie”, amiteatr, cena biletu: 30 zł.
Sposób na rekina, bajka, b.o.
Labirynt Fauna, psychologiczny,
Meksyk/Hiszpania, 15 lat.

dziesi ć lat temu
21 czerwca rozpocz ły si obchody jubileuszu 225-lecia istnienia ustro skiej Ku ni. Od rana zwiedzano z rodzinami zakład,
pó niej odbyło si nabo e stwo ekumeniczne. W ramach uroczystych obchodów w Muzeum Hutnictwa i Ku nictwa zorganizowano
wystaw . Głównym tematem wisz cych na cianach obrazów była
oczywi cie Ku nia. Podziwiaj c twórczo ć ustro skich artystów,
mo na było przy okazji zaobserwować zmiany zachodz ce na terenie fabryki. Przedstawili je Bogusław Heczko i Karol Kubala.
W południe w amiteatrze uroczysto ć u wietnił swym wyst pem
zespół pie ni i ta ca „ l sk”.
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W pi tek 20 czerwca stra nicy miejscy przeprowadzili rutynow
kontrol na Równicy. Po kolejnej interwencji w sprawie wyjazdu
na szczyt autobusu, zło yli w Urz dzie Miejskim wniosek o zmian
jednego ze znaków drogowych.
Mieszkaniec Cieszyna na jednej z ulic naszego miasta znalazł
pieni dze. Znalazca okazał si człowiekiem na tyle uczciwym, e
cał kwot odniósł na ustro ski komisariat Policji. Policja od razu
przekazała znalezisko do Biura Rzeczy Znalezionych mieszcz cego si w Cieszynie przy ulicy Kochanowskiego 7.
Sporo siły musiał mieć wandal, który zdewastował Pomnik Pami ci w parku obok ratusza. Ci kie kamienne postumenty zostały
przewrócone, a ł cz ce je stalowe bariery wyrwane. Do ć szybko
pomnik został przywrócony do poprzedniego kształtu.
Po raz kolejny funkcjonariusze SM interweniowali w sprawie
pogryzienia przez psa. Na jednej z ulic naszego miasta biega niepozorny z wygl du zwierzak, lubi jednak łapać przechodniów za
łydk . Pies był ju badany przez weterynarza, który nie stwierdził
w cieklizny. Wła cicielka nie odpowiada na wezwania.
Nakładem U M w Ustroniu ukazało si wydawnictwo pt. „Wybór
ródeł do dziejów Ustronia”. T naukow publikacj przygotował
prof. Idzi Panic z Cieszyna, który dokonał wyboru ródeł, przetłumaczył teksty łaci skie i cało ć przygotował do druku.
W niedziel 29 czerwca – paraianie ko cioła Dominikanów
w Hermanicach egnali swego duszpasterza ojca Przemysława,
który został przeniesiony do dalszej słu by Bogu w klasztorze
prudnickim na l sku Opolskim.

... nie suszy.
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Skromnie wypadł tegoroczny Marsz Wolno ci, którego met
wyznaczono na Równicy. Co prawda z Ustronia wyszły 43 osoby,
z Polany 110, wi c nie była to słaba frekwencja ale zabrakło polityków, którzy w tym czasie konstruowali listy wyborcze. Jedynie
poseł Unii Wolno ci Zbigniew M czka zdecydował si wej ć na
Równic , za Gra yna Staniszewska zjawiła si na starcie w
Ustroniu. Przypomnijmy, e w poprzednich Marszach Wolno ci
uczestniczyli prominentni parlamentarzy ci UW.
(aw)
5 lipca 2007 r.

FELIETON
tak sobie my l

wyjazd na równic
Była pi kna, słoneczna pogoda. Postanowili my pojechać na Równic . Chcieli my zobaczyć atrakcje, które pod szczytem dla mieszka ców Ustronia, turystów
i wczasowiczów przygotowała Spółdzielnia Rolnicza „Jelenica”. Swoj drog , jak
bardzo czasy si zmieniły. Kiedy Spółdzielnia Rolnicza zajmowała si hodowl
zwierz t czy upraw roli, a teraz znana
jest ze swej działalno ci handlowej (trzy
Spary) i tworzenia atrakcji turystycznej.
Czy by na tym miało polegać dzisiejsze rolnictwo, a mo e po prostu, aby si
utrzymać Spółdzielnia musi si zajmować
ró nymi formami działalno ci, czasem
nawet takimi, o których zało ycielom si
nie niło. Wiele wskazuje na to, e wybrana przez Spółdzielni taktyka jest jak
najbardziej słuszna. Utrzymanie si , roz-

FELIETON
Basen
Rozpocz ły si wakacje. Pami tam,
gdy byłem dzieckiem, jak wracali my
z kolonii nad morzem i poci g zbli ał si
do Bielska - Białej, to zawsze piewali my
tak piosenk :
Bielsko, nasze Bielsko,
ukochane Bielsko,
pi kne okolice ma.
Ma te pi kny basen
I chłopaków mas ....
No wła nie Bielsko ma pi kny basen,
Wisła ma pi kny basen, Cieszyn ma pi kny basen, a Ustro co? Psinco! A miał
najpi kniejszy basen.
W latach mi dzywojennych; w Bielsku,
Cieszynie, Wi le, Ustroniu i innych miejscowo ciach regionu powstały nowoczene,
jak na ówczesne czasy, baseny pływackie.
Otwarte baseny, bo tych krytrych było
w całej Polsce na palcach policzyć. Baseny
te były chlub tych miejcowo ci. Jedn
z wa niejszych, o ile nie najwa niejsz
letni atrakcj w mie cie.
Do dzi s utrzymywane, remontowane.
Wła nie generalny remont wykonano na
basenie k pielowym w Bielsku. Wygl da
jak nowy. Nasz ustro ski basen był chlub
miasta. Stylowy, atrakcyjnie poło ony,
prawie w centrum miasta, tu przy rzece
Wi le. W upalne letnie dni zawsze był
pełny mieszka ców i turystów. Jeszcze
w latach 60-tych ubiegłego wieku, propaganda PRL-u zdobiła nim okładki swoich
folderów turystycznych.
Pozostała t sknota za naszym basenem.
Mieszka cy miasta, w tym nasze dzieci
i młodzie , którzy nie wyjad na wakacje,
nie b d mieli gdzie bezpiecznie popływać
i ochłodzić si .
5 lipca 2007 r.

wój Spółdzielni czy irmy uwarunkowane
bywa szukaniem wci nowych dziedzin
działalno ci. Zajmowanie si tylko jednym
prowadzi nieraz do stagnacji, wyprzeda y
maj tku i w ko cu do bankructwa.
Prawd powiedziawszy jad c na Równic , nie my leli my o tych zmieniaj cych si formach działalno ci Spółdzielni
Rolniczej, ale o tym jak wygl daj te
wszystkie atrakcje, które staraniem Spółdzielni stan ły pod szczytem Równicy.
Tym bardziej, e wiedzieli my o licznych
trudno ciach, które trzeba było pokonać,
aby w ko cu móc zrealizować zamierzone
plany. Wła ciwie im dłu ej si na co czeka, tym wi ksza jest ciekawo ć…
Tym razem jednak ciekawo ć nasza nie
została zaspokojona. Parkingi na Równicy
ju były przepełnione i wyjazd na gór
okazał si niemo liwy… Przypomnieli my sobie, e jest sobota. A w sobot
i niedziel w pogodne dni lepiej si na
Równic nie wybierać. Pełno tam samochodów i turystów.
Wła ciwie problem korzystania z Równicy w sezonie szczególnie w weekendy, wci nie jest do ko ca rozwi zany.
A im wi cej atrakcji na górze, tym wi cej

ch tnych do korzystania z nich. Tym samym te wi cej tych, którym nie udało si
dojechać samochodem na szczyt.
Od lat słyszymy o ró nych pomysłach
na rozwi zanie tego problemu. Wła ciwie
zastosowano tylko jedno rozwi zanie,
polegaj ce na kierowaniu ruchem samochodów przy wje dzie na Równic .
Rozwi zuje ono jednak tylko problem,
e okre lona liczba samochodów mo e
spokojnie wjechać na Równic i zjechać
z niej z powrotem. Jednak e pozostałe
samochody musz pozostać na dole.
W sferze marze pozostaje wci wybudowanie kolejki na Równic . Samochody
zostawałyby na dole, na parkingu przy
dolnej stacji kolejki, a ch tni wyje d aliby kolejk na gór . Mo na by wtedy nie
wpuszczać samochodów na gór .
A mo e nale ałoby wrócić do pomysłu
urz dzenia parkingu na dole i dowo enia
ch tnych busikami na Równic ? Zapewne
byłoby to rozwi zanie do stosunkowo
szybkiej realizacji. A mo e to rozwi zanie
nale ałoby zastosować dodatkowo w te
dni, kiedy parkingi na górze nie s w stanie
pomie cić wszystkich samochodów kieruj cych si na gór ?
Jerzy Bór

Co to znaczy w upalny dzie lipcowy
k piel w basenie, ka dy wie, kto raz skorzystał z takiej kapieli. Nawet moja suczka
syberian-husky Lola, która nie lubi upałów, wie co to k piel w upalny dzie .
Dlaczego tak si stało, e pozbyli my
si basenu k pielowego, to tak naprawd ,
wła ciwie nikt nam nie wytłumaczył. Były
przecie zapowiedzi o wykorzystaniu na
potrzeby basenu, geotermalnych wód, które rzekomo znajduj si w Ustroniu.
(Oj, co mi si zdaje, e była to tylko
przedwyborcza kampania !!)
Potem zaległa cisza, a gruchn ła wie ć;
- Gmina sprzedała basen. Wprawdzie,

nabywca zapowiedział utrzymanie basenu
otwartego, ale jak wygl daj w rzeczywisto ci jego plany inwestycyjne i ich
realizacja, ka dy mo e si przekonać
na własne oczy. Trzeba pój ć nad Wisł
i zobaczyć, najpierw plansz z projektem,
a potem post p robót budowlanych na
placu budowy.
A potem za piewać:
Ustro nasz Ustro ,
ukochany Ustro
pi kne okolice ma,
miał te pi kny basen ....
Ej, łza si w oku kr ci.
Andrzej Georg

kowboje na całym wiecie tak reaguj na kobiety.

Fot. w. suchta
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wygrać. Generalnie z wyników jestem
zadowolony.
Nast pnego dnia, w niedziel , rywalizowali chłopcy. Wystartowało mniej dru yn
ni w turnieju dziewcz t. Zwyci yła
dwójka z TRS „Siła” radosław niwi ski,
piotr Juroszek. Kolejne miejsca zaj li:
2. Szymon palacki, Sebastian paj k
(Beskid Skoczów), 3. michał Borawski, tomasz kłapsia (Beskid Skoczów),

4. bracia Damian i Adrian Bujokowie
(TRS „Siła”).
- Jestem troch zaskoczony, bo przewaanie z tymi, którzy dzi zaj li pierwsze
miejsce, wygrywała para, która dzi zaj ła
czwarte miejsce - mówi trener chłopców
w TRS „Siła” Sławomir karakowczyk. Co wi cej wygrali w inale z najmocniejsz
par w powiecie. Jest to sukces. Pary były
na takim poziomie, e nikt nie odstawał
i ka dy zespół z pierwszej czwórki mógł
zwyci yć.
- Poziom turnieju zdecydowanie wy szy
ni przed rokiem - mówi organizator
Z. Gruszczyk. - Wielu młodych ludzi chce
uprawiać siatkówk pla ow i to wpływa
na poziom. 16 zespołów w rozgrywkach
dziewcz t to optymalna ilo ć. Pozwala
to rozegrać turniej w ci gu jednego dnia.
ałuj tylko, e zgłosiło si mniej zespołów chłopców. We wrze niu chcemy
zorganizować kolejny turniej, być mo e
poszerzony o dru yny szkół rednich.
Nagrody i puchary najlepszym wr czał
prezes TRS „Siła” Ustro Andrzej Georg. Turniej zorganizowała sekcja siatkówki TRS „Siła”, a mówi c konkretnie
Z. Gruszczyk i S. Krakowczyk. Nagrody
ufundowane zostały przez Urz d Miasta.
Sponsorem był Jan Bielesz, wła ciciel
zakładów mi snych z Goleszowa. Turniej
s dziowali Andrzej nowotarski i krzytof Szlagowski.
S dzia główny A. Nowotarski powiedział po zako czeniu rozgrywek: - Turniej
oceniam pozytywnie. Przede wszystkim
bardzo dobra organizacja. Do tego doskonała atmosfera. Je eli chodzi o poziom
dru yn, to był on wysoki, szczególnie
u dziewcz t. Dziewczyny pokazuj ju
niezł siatkówk w wydaniu pla owym.
Turniej chłopców bardziej wyrównany
i poziom wysoki. Przez cały turniej zawodnicy zachowywali si bardzo kulturalnie,
nie mog mieć adnych zastrze e .
wojsław Suchta

puchary zwyci czyniom wr cza a. Georg.

Fot. w. suchta

choć si chmurzyło, nie padało. na boisku k. Janik i J. tesarczyk.

Fot. w. suchta

pla owe dwóJki w dwóJce

30 czerwca i 1 lipca na boisku do siatkówki pla owej przy Szkole Podstawowej nr 2 rozegrano II Turniej Siatkówki
Pla owej o Puchar Prezesa TRS „Siła”.
Rozgrywki zorganizowano dla młodzie y
w wieku gimnazjalnym.
W sobot 30 czerwca rywalizowały
dziewcz ta. Po meczach grupowych po
dwie najlepsze dru yny w grupach awansowały do ćwierćinałów. Choć turniej był
dla młodzie y gimnazjalnej, to wystartowała para z VI klasy szkoły podstawowej
Agnieszka kossakowska i marta Błahut z TRS „Siła” Ustro , awansuj c do
ćwierćinałów i w efekcie zajmuj c 5-6
miejsce, co trener zbigniew Gruszczyk
uznał za sukces. Od ćwierćinałów grano
systemem pucharowym. Po półinałach
wyłoniono dru yny graj ce o 1-2 i 3-4
miejsce. W efekcie klasyikacja przedstawia si nast puj co: 1. weronika pniok,
Angelika Strz dała (Volley Ball Victoria
MOSiR Cieszyn), 2. karolina Janik, Joanna tesarczyk (TRS „Siła” Ustro ), 3.
Sabina kajzar, Anna pisiut (Volley Ball
Cieszyn), 4. Agnieszka moskała, Natalia
poppek (TRS „Siła”).
- Moje dziewczyny nie wygrały, ale nie
ukrywam, e drugie i czwarte miejsce
plus dwa ćwierćinały to du e osi gni cie
- mówi trener Z. Gruszczyk. - W zwyci skiej parze grały reprezentantka polski
i reprezentantka l ska. Z nimi trudno było

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: wojsław Suchta. Rada Programowa: olga kisiała, Bogusława
ro nowicz, Stefan Bałdys, Józef zahraj. Adres redakcji: -50 Ustro , rynek  (budynek byłej ilii liceum), na półpi trze.
tel. 85--67, e-mail: gazeta@ustron.pl
Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie
zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialno ci za tre ć ogłosze i reklam. Skład: Gazeta Ustro ska; Druk: Drukarnia małysz, ul. Spółdzielcza 7, 43-436
Górki Wielkie, tel.: 853-92-22. Indeks nr 359912. Numer zamkni to 29.06.2007 r. Termin zamkni cia kolejnego n-ru: 6.07.2007 r.

Gazeta Ustro ska 6

5 lipca 2007 r.

