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znany ustro ski malarz bogusław Heczko obchodzi 80. rocznic urodzin. piszemy o tym na str. 8,9. powy ej akwarela jego autorstwa.

bez wsparcia
Rozmowa z Wojciechem Tatk , wła cicielem
portalu internetowego OX.pl

Nie jeste cie jedynym portalem internetowym dotycz cym
l ska Cieszy skiego. Czy odczuwacie konkurencj ?
W adnym wypadku. OX.pl powstał w czasach kiedy nie było
na l sku Cieszy skim adnych lokalnych stron internetowych.
adna instytucja nie interesowała si internetem. Znajomi,
z u miechem traktowali mój pomysł stworzenia lokalnej platformy informacyjnej w internecie, nie wierzyli, e kto b dzie
korzystał z internetu, by zdobyć jakiekolwiek informacje.
A ja…byłem i jestem niepoprawnym optymist . W chwili obecnej
portale miejskie na ziemi cieszy skiej s rzeczywi cie profesjonalnymi platformami internetowymi. Ciesz si , e powstaj
nowe, szczególnie e cz ć z nich jest dziełem mojej irmy. OX
jest platform stworzon po to, by zainteresować mieszka ców
l ska Cieszy skiego internetem, przekonać ich do korzystania
(dok. na str. 2)
12 lipca 2007 r.

W pi tek 6 lipca około godz.
17 na ul. Słonecznej mieszkanka naszego miasta straciła biuteri . Chciała poznać swoj
przyszło ć, wi c zgodziła si na
wró enie z r ki. Wró ka jednak
stwierdziła, e przeszkadzaj

poznawanie
przyszło ci
w tym pier cionki, wi c trzeba
je ci gn ć. Mieszkanka naszego miasta posłuchała, a co
wi cej nie zareagowała, gdy
wró bitka stwierdziła, e piercionki przechowa, a ich wła cicielka odnajdzie je, gdy wróci
do domu. Teraz szukaj wiatru
w polu, No, ale przynajmniej
zna si swoj przyszło ć. (ws)

szcz
liwy
Finał
W niedziel 8 lipca doszło
do gro nego wypadku, dobrze
e szcz liwie zako czonego.
Po południu przebywaj ca na
wakacjach w Ustroniu 9-letnia
Kasia, bawiła si na podwórzu
s siadów, w pewnym momencie wskoczyła na drewnian
klap studni, ta si pod ni
załamała i dziecko wpadło do
studni maj cej ponad 20 m.
gł boko ci. Szybko powiadomieni stra acy z Jednostki Ratowniczo-Ga niczej w Polanie
pomogli dziecku wydostać si
z pułapki. Szcz liwie Kasia
nie odniosła powa niejszych
obra e .
(ws)
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(dok. ze str. 1)
z niego. Im wi cej takich mediów powstanie w naszym regionie,
tym lepiej. B dzie to wiadczyło o tym, e rynek usług internetowych rozwija si , a moja irma b dzie miała klientów zainteresowanych nie tylko zakupem komputerów, ale tak e stworzeniem
profesjonalnych aplikacji internetowych.
Prowadzenie takiej strony internetowej jak wy oferujecie,
chyba troch kosztuje. Czy to du e koszty?
Nie ukrywam, e spore, powiem nawet, bardzo du e. Niestety tak e,
z tego powodu, e nasi przedsi biorcy nie do ko ca wierz w sił
internetu jako narz dzia do pomna ania zysku.
Nie korzystacie z pieni dzy samorz dów, funduszy pomocowych?
Do chwili obecnej nie otrzymali my adnych rodków z zewn trz.
Wsparciem jest własne inansowanie, czyli doinansowywanie
z mojej irmy komputerowej.
Jeste cie przede wszystkim znani z tego, ze bardzo szybko reagujecie na wydarzenia w regionie. To wasz podstawowy cel?
Zasada działania jest taka: Im szybciej, tym lepiej. Chcemy
informacje udost pniać, je eli nie natychmiast, to szybko. Zazwyczaj u nas informacje pojawiaj si po kilku godzinach lub
na nast pny dzie .
Macie sporo fotoreporta y, nie zawsze najwy szej jako ci.
Być mo e … My chcemy zainteresować imprezami, wydarzeniami lokalnymi, a te fotoreporta e czasami wykonuj pracownicy
ró nych instytucji, których być mo e pan w tej chwili obra a, ale
zgodz si - amatorzy. Przesyłaj nam zdj cia, z czego bardzo
si cieszymy i zdj cia ch tnie umieszczamy na naszej stronie.
Z cz ci zdj ć rzeczywi cie musimy w ogóle zrezygnować poniewa s niskiej jako ci. Ale przecie chodzi o to, by pokazać,
e co si dzieje na l sku Cieszy skim.

wojciech tatka.

Fot. oX.pl

mog pochwalić si nieliczni
koszykarze w Polsce.

Dworek rodziny Stonawskich
w Pogórzu wybudowany został
pod koniec XVIII wieku. Od
1960 r. mie ci si w nim Dom
Pomocy Społecznej.

*

*

*

Andrzej Ciompa przez wiele sezonów wyst pował
w dru ynie koszykarskiej Piasta Cieszyn. Traił na stałe do
kronik, zdobywaj c dla swojej dru yny ponad... 10 000
punktów. Takim wyczynem
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Skoczowskie szkoły podstawowe maj bogate tradycje.
„Jedynka” im. G. Morcinka ma
103 lata, natomiast „dwójka”
liczy sobie 133 lata.
Od ponad pół wieku wyst puje
Polski Zespół piewaczy „Hutnik” z Trzy ca. Za swój wysoki poziom jest ceniony przez
melomanów w wielu krajach.
„Hutnik” wielokrotnie go cił
po drugiej stronie Olzy.
W cieszy skim regionie jest
7 drewnianych ko ciółków.
Słu społeczno ciom katoli-

Na zdj ciach wyst puj ludzie, a prawnie nie jest ci le okrelone w jakim przypadku narusza si czyj wizerunek. Tu te
mamy cienk i niebezpieczn lini . Te ryzykujecie?
Ryzykujemy, ale jak na razie, to osoby widz ce si na zdj ciach,
ch tnie je pobieraj z naszej strony, przesyłaj c nam niejednokrotnie podzi kowania. Nie mieli my w zwi zku z tym adnych
problemów. Je eli s zdj cia obra liwe, przedstawiaj ce kogo
niekorzystnie, to w takich przypadkach oczywi cie nie umieszczamy ich na stronie. Nie było jeszcze przypadku, by kto za yczył sobie, by jakie zdj cie usun ć. Ostatnio pojawia si u nas
coraz wi cej wywiadów. Nasz reporter przeprowadza rozmowy
z ciekawymi lud mi w regionie m.in. z burmistrzami. Wkrótce
zapukamy równie do burmistrza Ustronia.
Czy burmistrzowie b d mogli uaktualniać te rozmowy?
Oczywi cie. Chcieliby my, by spotkania z burmistrzami były
cykliczne i informacje przekazywane na bie co.
Na wasz stron spływaj materiały z imprez, ró nych atrakcji w całym powiecie. Jak pan postrzega Ustro na tym tle?
My l , e je li Ustro nie jest najlepszy, to na pewno jednym
z najlepszych. Ustro jest te jednym z pierwszych miast, które zainteresowało si sprawami promocji i rozwoju w internecie. Widać
to po zbudowanej infrastrukturze, komunikacji ró nych instytucji
z naszym portalem. Ubolewam jedynie, e Gazeta Ustro ska nie
ma jeszcze swojej wersji elektronicznej. Dla miasta byłaby to
ogromna promocja, jak równie oszcz dno ć inansowa.
Internet to zwykle ludzie młodzi. Zapewne cz ć z nich chciałoby sobie zało yć własn stron . Z jakimi kosztami trzeba
si liczyć?
Pewne rzeczy mo na zrobić za darmo. S darmowe aplikacje
i dzi ki nim, nie licz c własnego wkładu pracy, mo na zało yć
stron przy naprawd małych kosztach. Niestety nasza aplikacja
pisana była przez kilka miesi cy przez zespół programistów,
a w projektowaniu dodatkowo uczestniczyło kilku konsultantów.
W tej chwili pracujemy nad now stron , bo obecna ma ponad
cztery lata. Ponownie pracuje zespół programistów i być mo e
pod koniec wakacji pojawi si nowocze niejsza aplikacja, zgodna
z obecnymi oczekiwaniami internautów, którzy przekazuj nam
mailami ró ne propozycje. Jeste my otwarci na konstruktywn
krytyk internautów, którzy pokazuj nam bł dy, niedoci gni cia
czy sugestie. Dzi ki nim nowa wersja OX.pl b dzie przyja niejsza, łatwiejsza w obsłudze. Przygotowujemy te kilka niespodzianek dla społeczno ci internetowej na l sku Cieszy skim.
Czy poleca pan rodzicom, by zach cali dzieci do tworzenia
własnych, osobistych stron?
Oczywi cie. Ro nie przecie nowe pokolenie Bardzo fajnie
stworzyć np. stron rodzinn , gdzie b d wszelkie sprawy genealogiczne lub stron z przygodami z wakacji. Jest to tanie,
a czasy które nadchodz , to czasy bardzo szybkiego przesyłania
informacji. Spotykaj c si , nie b dziemy otwierali albumów,
tylko własne strony internetowe i wspólnie na ekranie b dziemy
ogl dać zdj cia sprzed kilkudziesi ciu czy kilkunastu lat, które
zostały zarchiwizowane elektronicznie.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
ckim w Kaczycach, Ko czycach Wielkich, Nierodzimiu,
Zamarskach oraz na Kubalonce,
Stecówce i Zaolziu. Najstarsze
pochodz z XVII wieku. Zabytkow drewnian wie ma
ko ciół w Wi le Gł bcach.

*

*

*

Od 13 lat Wisła ma własn
Orkiestr D t , której kapelmistrzem nieprzerwanie jest
Henryk Itner. Muzykanci
zostali wyró nieni Nagrod
Miasta w dziedzie kultury.
W pierwsz niedziel lipca grali na Festiwalu Orkiestr D tych
w Wi le.

*

*

*

Niewiele jest na ziemi cieszy skiej zabytkowych zało-

e parkowych czy ogrodów.
W Pruchnej mo emy podziwiać alej d bow , a komponowany park otacza dawny
pałac rodu Thunów w Ko czycach Wielkich. Do okazów
nale tutaj stare tulipanowce
i srebrne wierki.

*

*

*

Zameczek na Zadnim Groniu
w Wi le Czarnem, wybudowany na pocz tku lat 30 ub.
wieku dla prezydenta Ignacego Mo cickiego, pełni na powrót reprezentacyjn funkcj .
W ostatnich latach ch tnie bawił tu prezydent Aleksander
Kwa niewski. Na Lecha Kaczy skiego górale jako nie
mog si doczekać.
(nik)
12 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 Rekreacyjno-Sportowego
„Siła” w Ustroniu. Tym razem, z powodu remontu rynku, BETON
odb dzie si na boisku przy SP-2 w Ustroniu, przy 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.

*

*

*

7 lipca w amiteatrze odbyła si biesiada Frantowska. choć impreza
bez biletów, na widowni pustawo. mo e arty ci słabo znani, a mo e
nie wszyscy gustuj w tego rodzaju humorze. sporo było piosenek
biesiadnych, nie zabrakło pieprznych akcentów . Fot. w. suchta
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NA lUbNyM kObIeRCU STAN lI
ewa Głuchowska z Ustronia i krzysztof bukowczan z Ustronia
beata Sikora z Ustronia i Józef Małyjurek z Ustronia
NAJlePSZe yCZeNIA DlA JUbIlATóW:
Stanisława Chodura
lat 80
ul.Gałczy skiego 6
Helena Szturc
lat 90
ul. Ł czna 18
Jan Ogrodzki
lat 80
ul. Lipowska 181
kONkURS W bIblIOTeCe
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci i młodzie do
udziału w konkursie plastycznym pt. „Wakacje z bohaterami Astrid
Lindgren”. Aby wzi ć udział w konkursie nale y wykonać prac plastyczn , przedstawiaj c bohaterów ksi ek A. Lindgren i oddać j
w Bibliotece. Forma prac dowolna, termin składania – 10 wrze nia.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 033 854-23-40.
CI, kTóRZy OD NAS ODeSZlI:
Anna Sikora
lat 67
ul. Stra acka 14
Ryszard Stopyra
lat 51
ul. Polna 9

.07.007 r.
O godz. 8.20 na skrzy owaniu
ul. Katowickiej z ul. Cieszy sk
kolizja. Kieruj ca samochodem
peugeot 206 mieszkanka Tarnowskich Gór wymusiła pierwsze stwo przejazdu na kieruj cym
polonezem mieszka cu O wi cimia.
.07.007 r.
O godz. 14.20 na ul. Tartacznej
kieruj cy vw golfem mieszkaniec
Ustronia zakr caj c doprowadził do zderzenia z iatem punto
kierowanym przez mieszkank
Ustronia.
4.07.007 r.
O godz. 9.10 na ul. Cieszy skiej kieruj cy fiatem seicento
mieszkaniec Chybia jad c za

.07.007 r.
Na terenie miasta kontrolowano
stan techniczny znaków drogowych oraz prawidłowe rozmieszczenie plakatów i reklam.
.07.007 r.
Przeprowadzono kontrole na prywatnych posesjach pod wzgl dem gospodarowania odpadami.
Sprawdzano umowy na wywóz
mieci oraz opłacone rachunki.
4.07.007 r.
Skontrolowano osoby zajmuj ce
si handlem obwo nym. Sprawdzono czy handluj cy posiadaj
komplet dokumentów zezwalaj cy
na działalno ci oraz ksi eczki
sanitarne.
5.07.007 r.
Na ul. Partyzantów został zatrzymany nietrze wy m czyzna,
który szedł z rozbit głow . Zatrzymanego przekazano policji.
Ustalono, e jest to mieszkaniec
Jaworzynki. Wezwano pogotowie
w celu sprawdzenia stanu zdrowia
m czyzny.
6.07.007 r.
W godzinach popołudniowych na
parkingu przy ul. Gra y skiego
zatrzymano osob , która nielegal-

szybko doprowadził do zderzenia
z mercedesem kierowanym przez
obywatela Niemiec.
4.07.007 r.
O godz. 12.25 na skrzy owaniu ul.
Katowickiej z Lipow kieruj cy
oplem astr mieszkaniec Wisły
doprowadził do zderzenia z oplem
vectr kierowanym przez mieszkank Gliwic.
6.07.007 r.
O godz. 18.20 na skrzy owaniu ul.
Wczasowej z Wisla sk kieruj cy
nissanem Almer obywatel Czech
wymuszał pierwsze stwo przejazdu na mercedesie kierowanym
przez obywatela Niemiec i doprowadził do kolizji drogowej.
7.07.007 r.
Około godz. 11.00 w sklepie przy
ul. 9 Listopada doszło do kradziey portfela na szkod obywatelki
Niemiec.
(ik)
nie pobierała opłaty parkingowe.
Stra nicy znale li skserowane
kwity parkingowe. Zatrzyman
osob oddano w r ce policji.
7.07.007 r.
Przewieziono bezdomnego psa do
schroniska w Cieszynie.
7–8.07.007 r.
Zabezpieczano pod wzgl dem
porz dku ustro ski amfiteatr,
w którym odbywała si „Biesiada
Frantowska” i koncert Skaldów.
7-8.07.007 r.
Kierowano ruchem i pilnowano
porz dku przy „Le nym Parku
Niespodzianek”.
(ik)

21 i 22 lipca 2007 Biesiada z Pepsi
Gry i zabawy, konkursy z nagrodami, karaoke, dyskoteka i inne atrakcje.

Zapraszamy !

Serdeczne podzi kowania

za okazane współczucie, zło one wie ce i kwiaty
oraz liczny udział w uroczysto ci pogrzebowej

p. Ryszarda Stopyry
ks. Markowi Twardzikowi, bli szej i dalszej rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, s siadom
oraz współpracownikom

składa ona i synowie.
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k. Folwarczny i j. piechała graj wezwanie na posiłek.

opisaĆ cie

„Nie było nas – był las; nie b dzie
nas – b dzie las”. O to, aby przyszło ć
potwierdziła t osłuchan maksym , dba
m.in. Nadle nictwo Ustro . W jego siedzibie przy ul. 3 Maja 108 otwarto 21
czerwca edukacyjn Izb PrzyrodniczoHistoryczn , co powi zano z promocj 6.
cz ci „Przyrodnika Ustro skiego”. Do
salki konferencyjnej w zaadaptowanym na
cele Izby dawnym obiekcie gospodarczym
zawitali m.in. członkowie lokalnego koła
Polskiego Klubu Ekologicznego i jego
sympatycy, pracownicy Nadle nictwa,
naczelnik Wydziału O wiaty i Kultury Danuta Koenig, wiceprzewodnicz ca
RM Marzenna Szczotka, zasłu ony nadle niczy l ski Romuald Jurzykowski
(prezenter zeszłego „Przyrodnika”), prezes Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego
„Ustro ” Grzegorz Dziewiór oraz wójt
gminy Ha lach Karol Folwarczny.

aleksander dorda.
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Fot. k. szkaradnik

drzewa

Jak zawsze na okoliczno ć pokazu nowego rocznika koła PKE przyszykowano moc
atrakcji. Naczeln była sama Izba, któr nie
tylko zwiedzano, ale i ogl dano na pokazie
slajdów. Komentował nadle niczy Leon
Mijal, wskazuj c co ciekawsze elementy
dydaktycznego projektu, realizowanego
z pomoc Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej pn. Le ny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu
l skiego”. Gospodarz nawi zywał do
chlubnej tradycji le nictwa w regionie,
wymieniał wa niejszych pracowników
z 1. połowy XX w., zarazem działaczy
społecznych, ołnierzy i patriotów. Napomkn ł o Austriaku Leonie Schöttnerze
– mimo pochodzenia był tu nadle niczym
a do 1927 r. i nale ał do TMU. Zacytowano barwne wspomnienia syna Władysława
Jackowskiego, nadle niczego z lat 192738, który przeniósł si do nas z Warszawy.

Fot. k. szkaradnik

L. Mijal zwracał uwag na map historyczn ze zdj ciami załogi i plenerowymi
(np. polowanie prezydenta Mo cickiego).
U yczyli ich mieszka cy; niemniej ci ko do podobnych materiałów dotrzeć.
Padły te podzi kowania dla NFO iGW,
A. Piechockiego, E. Białasa, R. Gwo dzia,
A. Wawrzeczki, M. Karetty, ST „Brzimy”
(za obrazy o tematyce przyrodniczej) oraz
W. Naturskiego za papierkow robot .
Trzeba przyznać, e Izba Przyrodnicza
prezentuje si skromnie pod k tem areału.
Nadrabia to fachowo ci merytoryczn
i wyko czeniem. Wspomniano salk konferencyjn (przeznaczon np. na prelekcje
dla uczniów), map Ksi stwa Cieszy skiego słu c za podstaw do zarysu
dziejów tutejszych lasów, prezentacj
kadr Nadle nictwa na starych fotograiach.
W gablotach wystawiono rozmaite narz dzia pracy le ników, archiwaln dokumentacj i mapy. Jest równie plansza
o współczesnych zadaniach i gospodarce
Nadle nictwa razem z jego podziałem
administracyjnym. Poruszono aktualny
problem wymierania naszych wierków.
Pomysłem za sto punktów było urz dzenie czytelni ze zbiorami Nadle nictwa, do
których dokupiono przeszło 160 nowiu kich publikacji na temat przyrody czy
ekologii. Znakomite miejsce, eby uczyć
si do konkursów lub olimpiad, zwaywszy na dost p do internetu, skanera.
Tu znajduje si te galeria fotograiczna,
a nadto plansze obrazuj ce lokaln faun i
lor le n , walory obszaru Nadle nictwa i
ochron przyrody. Na zewn trz mie ci si
taras edukacyjny z tablicami dotycz cymi
np. gatunków drzew. Mo na nawet spróbować gry na drewnianych cymbałach. Chodzi wła nie o zach cenie dzieciaków do
zaznajamiania si w sposób przyst pny i
poci gaj cy z przyrod oraz wyrabianie w
nich troski o jej gin ce na naszych oczach
pi kno... Specjalista ds. edukacji le nej
Wiktor Naturski słu y pomoc tak grupom
zorganizowanym, jak innym ch tnym do
zgł biania biblioteczki Nadle nictwa.
Prosz si jeszcze nie rozchodzić, to
nie koniec prezentacji – mimo e wójt
K. Folwarczny i Jan Piechała po oddaniu
na tr bkach my liwskich sygnałów honoruj cych zwierzyn zagrali te wezwanie
na posiłek (najrado niejsze). Nim jednak
skosztowano szampana czy przek sek,
Aleksander Dorda omówił naj wie szy
numer „Przyrodnika”. Potem dzi kował
szczególnie Zygmuntowi Białasowi za
wielki trud nad ka d edycj oraz galerii
Heczków „Na Gojach”, która zajmuje si
szat graiczn . Za wsparcie inansowe
wyrazy wdzi czno ci dostały si Urz dowi Miasta, „Ustroniance”, aptece „Na
Zawodziu”, PU „Ustro ” i Nadle nictwu.
D. Koenig, wyra aj c podziw dla kolejnego „Przyrodnika”, zauwa yła, i nigdzie
dokoła nie powstaje tyle wydawnictw nie
tylko historycznych, ale i przyrodniczych
ocalaj cych to, co warto ciowe, chocia
od zapomnienia. Do osoby L. Schöttnera
nawi zał Z. Białas. Zach cił do zebrania
dost pnych wzmianek w celu stworzenia
pełnego portretu tej postaci.
Cele „Przyrodnika Ustro skiego” nakrelał A. Dorda m.in. tymi słowy:
12 lipca 2007 r.

- Mijaj dziesi ciolecia i co złego dzieje si z nasz pami ci społeczn , nie
znamy ju wielu osób, miejsc, wydarze ,
nie umiemy sobie uzmysłowić, jak co
wygl dało. Widz zatem dla „Przyrodnika” swoist rol historyczn . Powinien
rejestrować pewne zjawiska, uzupełniać
dorobek „Pami tnika” i „Kalendarza”
o to, co zachodzi w lokalnej przyrodzie.
Lecz niniejsza publikacja podobnie jak
tamte odnosi si nie tylko do przeszło ci,
ale i do stanu obecnego. W tym zeszycie
znajd pa stwo wietne artykuły dotycz ce
tak gatunków, które ch tnie by my u siebie
widzieli (walczymy o powrót głuszca), jak
tych, które nam towarzysz , a ciekawi
nas ich ycie („internetowe” bociany),
czy wreszcie niechcianych go ci. „PU”
nawi zuje równie do spraw, jakimi yje
wiatowa polityka – zmian klimatycznych.
Na miar mo liwo ci odnotowujemy ich
przejawy, choćby niemal bez nie n zim .
W opisie historii przyrodniczej b dziemy
si gać coraz cz ciej poza Ustro , gdy
wiele tematów da si znale ć w innych
zak tkach powiatu, st d np. przyczynek do
dziejów Młynówki cieszy skiej.
Pragn nawi zać do istotnej my li, która
przy wieca autorom i redaktorom „PU”.
To słowa R. Kapu ci skiego z ostatniego
„Lapidarium”: „Coraz wyra niej dominuje praktyczne podej cie do ksi ki. Ludzie
szukaj w niej informacji encyklopedycznej, j zykowej, podró niczej. Tymczasem
najwi cej napracowałem si nad opisem

cienia, który rzuca drzewo, nad opisem
milczenia rzeki, która płynie przez Sahar ”. Tworz c „Przyrodnika”, staramy si
ł czyć te dwie funkcje. Szósta cz ć zawiera szereg wiadomo ci chocia by o dziejach
naszych lasów (autorstwa p. Leona Mijala), o ródle Budzigłód (w opracowaniu
p. Zygmunta Białasa). To kawałki historii
Ustronia. Zarazem pojawia si ch ć opisu
mo e nie cienia, ale drobnych wra e – np.
Marcina Sztwiertni, zwi zanych z zachowaniem ro lin i zwierz t podczas ostatniej dziwnej zimy. Tak widziałbym nasz
rol , rol „Przyrodnika”, który czasami
jest rodzajem pami tnika historycznego,
a czasami po prostu prób zachowania
kilku releksji na temat tego, jak my, ludzie,
odbieramy przyrod Ustronia, czy szerzej
l ska Cieszy skiego.
Zako czyć chciałbym cytatem, być mo e
podsumowuj cym nasz prac . Zawsze
powtarzamy, e kierujemy si star zasad „my l globalnie, działaj lokalnie”.
Ja bym dorzucił wyznanie przypisywane
M. Lutrowi: „Nawet gdybym wiedział, e
jutro nast pi koniec wiata, to dzi jeszcze
zasadziłbym drzewko jabłoni”. Pi kne
słowa, niezachwiana wiara w gł boki sens
dzieła ludzkich r k. B d w imieniu PKE
wyrazicielem deklaracji, e nie tylko posadzimy dalsze drzewa, ale te bez wzgl du
na to, co przyniesie nowy dzie , postaramy
si ju od jutra pracować nad kolejnym,
siódmym zeszytem „Przyrodnika Ustro skiego”.
katarzyna Szkaradnik

3 Festiwal
ekumeniczny
w ustroniu
Paraia Rzymskokatolicka
w. klemensa Papie a i M czennika
.07. - pi tek - ko ciół w. Klemensa
Czuwanie Fatimskie,
pocz 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

XIX kOlOkWIUM
DOMINIkA SkIe

Wykłady i spotkania
odbywaj si na „Ł ce Hermanickiej”
Ustro -Hermanice, ul. Dominika ska 4
Turnus II (8-4 lipca 007)
kurs biblijny: „Cuda Jezusa”
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.

t cza nad ustroniem 9 lipca wieczorem.
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Fot. w. suchta

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.
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przy rze bie igora mintoraja na krakowskim rynku.

zakocHani
w krakowie

Grechuta przekonywał: „Kraków jeszcze nigdy tak jak dzi nie
miał w sobie takiej siły i...” – i wła nie poznawać oraz chłon ć t
sił wyje d ali uczniowie Gimnazjum nr 2 ju od 2001 r. Mo na
pow tpiewać, có tu ciekawego. Wszak wiekowe miasto pod
Wawelem jest sztandarowym punktem docelowym klasowych
wycieczek. Zapewne. Jednak niew tpliwie adna tym z „Dwójki”
do pi t nie dorasta. Idziemy o zakład?
Nadej cia maja oczekiwała młodzie owej szkoły nie tylko
w napi ciu (egzaminy ko cowe), ale tak e z ut sknieniem. Przyj ło si , e wówczas to ok. 30-osobowa trzódka ch tnych z ró nych
klas wybywała na dwa, trzy dni podbijać gród Kraka – dobrze si
bawi c, przy okazji za ucz c i pr nie ukulturalniaj c. Stałymi
organizatorkami i opiekunkami wyprawy były fascynatki stolicy
Jagiellonów, pedagog Iwona Werpachowska oraz emerytowana
w tym roku nauczycielka izyki Wie czysława Chybiorz. Przez lata
wypracowano elazny harmonogram; nie dało si m.in. pomin ć
wizyty w teatrze. Najznakomitsze sceny krakowskie, klasyka
wszelakich gatunków – „Wariat i zakonnica” Witkacego, „Wielebni” Mro ka, „Ryszard III” Szekspira, „Chory z urojenia” Moliera,
genialna farsa „Mayday” czy spektakl-wodewil „Sto lat kabaretu
w Krakowie” – czołówka aktorów. Nudy na pudy? Sk d e, gimnazjalistów szalenie wci gało najpierw szykowanie si do od wi tnego „wyj cia”, a potem długie nocne komentowanie przedstawie .
Pomale ku padały coraz bardziej wyrobione opinie.
Z muzeami do lamusa? My l , e po tak emocjonuj cych
doznaniach jak w trakcie Nocy Muzeuów młodzi spogl daj
na skarbnice dziedzictwa bardziej przyja nie. O czym wszak
wiadczy chmara przyjezdnych, wal ca drzwiami i oknami do
tych placówek, gotowa czekać na zaliczenie kilku pod rz d
w kolejkach bij cych na głow PRL-owskie. Podczas swej
pierwszej Nocy Muzeów uczniowie dostali program: zwiedzanie
od 19 do „jak długo wytrzymamy”. Za drugim razem sko czono
o 1.00 w nocy – tylko dlatego, e wtedy po prostu zamykano. Ale
i za dnia muzea dostarczały gimnazjalistom przeró nych wra e .
Było np. polowanie na „Dam z Łasiczk ” (istne kłusownictwo) w Muzeum Czartoryskich, gdy słynny obraz Leonarda
to poleciał za ocean, to wróciwszy z Japonii, aklimatyzował si
u nas, i dopiero za kolejnym podej ciem dopadni to „oiar ”
w zbitej kupce zwiedzaj cych. Oczywi cie skład wycieczek ulegał ci głym zmianom, lecz niektórzy traktowali „Kraków” jako
obowi zkowy punkt przed ko cem ka dego z trzech lat nauki
w gimnazjum. A niekiedy i na dobry pocz tek, zdarzały si bowiem podobne wyjazdy równie jesieni .
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Organizatorki dbały o wyszukiwanie najbardziej atrakcyjnych
wystaw czasowych w Muzeum Narodowym. Dzi ki temu młodzie z G-2 zobaczyła tak ekskluzywne kolekcje jak obrazy francuskich impresjonistów czy „Taniec mierci” (znamienite dzieła
od XV do XX w.). Całkiem odmienny charakter miały równie
zapadaj ce w pami ć wizyty w Muzeum In ynierii Miejskiej,
gdzie nie tyle zwiedzano, co brano udział w wystawie interaktywnej „Zabawy z nauk ”, w do wiadczeniach z hydrostatyki b d
elektryczno ci... Podobn tematyk , choć ju serio, zgł biano
podczas dni otwartych Instytutu Fizyki J drowej. Kilkukrotnie
mogli gimnazjali ci obserwować zwykle niedost pne laboratoria
i posłuchać o sekretach molekuł.
Oj, tylko ta radioaktywno ć! Lepiej pospacerować na wie ym
powietrzu... Zgoda, Trasa Królewska czy ydowski Kazimierz? A
mo e wyciszyć si w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu? Lecz
zero spokoju, w ka dym zabytkowym ko ciele – franciszkanów,
Mariackim, dominikanów – ci gnie si sznur turystów. Gdzie
jednak mo na ich znale ć wi cej ni na Rynku Głównym? Tam
wprawdzie zawsze co si dzieje, ale nasi gimnazjali ci klasycznie
mieli w planach Festiwal Nauki. Korzystali z atrakcji na stoiskach
wydziałów czy kierunków wszystkich krakowskich uczelni,
szczególnym za wzi ciem cieszyły si pokazy i badania lekarskie w Collegium Medicum UJ. Na pami tk zbierano nar cza
ulotek, a tak e choćby „zakwitłe” w probówkach barwne pn cza
z jakich odczynników chemicznych...
Ostatni postój przed odjazdem wypadał tradycyjnie w centrum
handlowym Kraków Plaza. Owszem, młodzie poci gał windowshopping w ekskluzywnych sklepach, ale te multipleks, gdzie
miała okazj ogl dać sporo gor cych, dyskusyjnych ilmów.
Ciekawostk stanowiło dla wielu trójwymiarowe kino IMAX.
Po zało eniu kolorowych okularów niemal namacalnie cofano si
do wiata dinozaurów albo zwiedzano wrak Titanica. Najtrudniej
przychodziło si egnać ze Schroniskiem Młodzie owym na ul.
Oleandry (tu za Bibliotek Jagiello sk ), stałym miejscem noclegu. Ju spanie w kilkunastoosobowym pokoju było prze yciem,
a tym bardziej, gdy ł czyło si z nocn wojn zwolenników hard
rocka i hip-hopu – na jedzenie...
To ledwie pobie ny zarys. Mogłabym rozwin ć powy sze
w tki w setkach stron i anegdot, bo od zarania uczestniczyłam
w prawie ka dej wycieczce G-2 do Krakowa. Tak e po sko czeniu
gimnazjum, a nawet po liceum. Ostatni raz – dwa miesi ce temu.
Wyrabiałam swój gust teatralny na niezapomnianych sztukach widzianych wówczas na tamtejszych scenach. Włóczyłam si noc
z przekrwionymi oczami po muzeach, próbowałam cokolwiek załapać w Instytucie Fizyki (pami tam wło enie dłoni do pojemnika
z ciekłym azotem...). Dreptałam historycznym brukiem, zajadałam obwarzanki, robiłam obowi zkowe zakupy na ul. Grodzkiej,
wyci gałam rankiem z włosów paluszki i cukierki po nocnej
bitwie na przek ski... Lecz nade wszystko chłon łam Kraków.
Chocia mieszkanie w nim mnie przytłoczyło, do dzi uwa am
to miasto za wy nione, aby przybyć na parudniow wycieczk ,
zasmakować powiewu Złotego Wieku, wrócić – i znów t sknić...
Podobnie te dzieciaki. One jeszcze nie znaj janusowego, nieco
diabolicznego oblicza grodu pod Wawelem. Na razie marz ,
by tam studiować i rozkoszować si cz ciej tym, co poznały
w trakcie wspomnianych tu wycieczek. Mo na by rzec: doł czaj
do ludzi, którzy – zgodnie z tytułem kantaty stworzonej przez P.
Rubika z okazji niedawnej pami tki 750-lecia lokacji miasta – s
„zakochani w Krakowie”.
katka Szkaradnik
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Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Ustroniu informuje,
e osoby chc ce ubiegać si o wiadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2007/2008 mog pobierać i składać wnioski
o zasiłek rodzinny od dnia 01 lipca 2007r. w siedzibie MOPS-u
przy ul. Konopnickiej 40 od poniedziałku do pi tku, w godz. od
7.30 do 15.30.

Jednocze nie informujemy, e osobom, które zło wniosek
wraz z wymagan dokumentacj do dnia 31 lipca, wiadczenia
rodzinne przysługuj ce za miesi c wrzesie zostan wypłacone
do dnia 30 wrze nia. Natomiast osobom, które zło wniosek
w dniach od 01 sierpnia do 30 wrze nia, wiadczenia rodzinne
przysługuj ce za miesi c wrzesie zostan wypłacone najpó niej
do pa dziernika br.
Realizowane przez nas wiadczenia obejmuj : zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu : urodzenia dziecka, opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania w rodzinie
wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpocz cia roku szkolnego i rocznego przygotowania
przedszkolnego tzw. „zerówki” oraz podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a tak e wiadczenie
piel gnacyjne, zasiłek piel gnacyjny, zaliczk alimentacyjn
oraz jednorazow zapomog z tytułu urodzenia si dziecka tzw.
„becikowe”. Warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego, zaliczki
alimentacyjnej oraz wiadczenia piel gnacyjnego jest posiadanie
dochodu wg. za wiadczenia z urz du skarbowego za rok 2006
nie przekraczaj cego kwoty 504,00 zł netto na osob w rodzinie
lub kwot 583,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne lub osoba wnioskuje o zaliczk alimentacyjn .
Przyznanie stosownych dodatków uzale nione jest od spełnienia
pozostałych, okre lonych w ustawie wymogów. Natomiast zasiłek
piel gnacyjny i tzw. „ becikowe” s przyznawane nie zale nie
od dochodu rodziny. Wszelkich informacji oraz wyja nie dot.
wiadcze udzielaj pracownicy działu wiadcze rodzinnych
codziennie w godzinach pracy MOPS przy ul. M. Konopnickiej
40 w Ustroniu lub pod nr telefonu: 033 854-26-34 wew.25
Zdzisław Dziendziel

Przypominamy fotograi z przebogatej działalno ci Zakładowego Domu Kultury za czasów kierowania t placówk przez

Jana Nowaka. W 1962 r. wystawiono operetk „Hrabina Marica”
i na pami tkowym uj ciu utrwalono liczny zespół. W pierwszym
rz dzie od lewej kucaj : Nelly Cholewa, Edward Pod orski, Danuta Drejewicz, Stanisław Giela, Tadeusz Bar, Krystyna Kukla,
Edmund Basałyga, Renata Dawid, w drugim rz dzie: Maria Kral,
Danuta Zaj c, Dorota Kurpas, Wanda Pustówka, Wanda Bar, Genowefa Krysta, Bronisława Latanik, Hermina Sikora, w trzecim
rz dzie: prof. Hilary Drozd, Stanisław Szteler, Paweł Jurzykowski, Tadeusz Krysta, Paweł liwka, Kazimierz Fober, Stanisław
Kozieł, Stanisław Krysta. Opisan fotograi udost pniła Krystyna Kukla.
lidia Szkaradnik

tłok przed le nym parkiem niespodzianek.

Fot. w. suchta

wiadczenia rodzinne
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Ty wybrał sposób trafny,
lecz niewymuszony,
Aby szlachetnych brzimów
dokoła namno yć,
Bo si wielce przyczynił
do „Brzimów” renomy
Perłami, które p dzlem
lub ołówkiem stworzył.
Bogusław Heczko sko czył 80 lat. Ten
znany ustro ski artysta w swej autobiograii „Rozmy lania w cieniu lipy” tak pisze
o swych pierwszych latach: Mój ojciec
był długoletnim pedagogiem i kierownikiem szkoły w Dobce. Zmarł po długiej
chorobie w 1928 r. i tak maj c cztery miesi ce zostałem półsierot . Wraz z matk
i starszym o dziewi ć lat bratem traili my
na Goje, pod strzech domu nr 215 do
„starzików” na du e w owym czasie gospodarstwo rolne o powierzchni 3 ha.
Tak to B. Heczko znalazł si na Gojach
i jest z t dzielnic Ustronia zwi zany
do dnia dzisiejszego. O jego malarstwie,
szczególnie akwarelach, napisano ju sporo, ale co najwa niejsze stale nie brakuje
ch tnych do kupna tych obrazów. Nie posiadanie w Ustroniu Heczki na cianie jest
czym dziwnym. Zaznaczmy jedynie, e
współpracował z Cepeli , jest zało ycie-
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lem grupy plastycznej „Brzimy” w Wi le,
a obecnie aktywnym członkiem tego samego stowarzyszenia w Ustroniu.

Z okazji jubileuszu w Muzeum Ustro skim otwarto wystaw prac B. Heczki.
W wernisa u wystawy wzi li udział przedstawiciele ustro skiego samorz du, liczne
grono przyjaciół i znajomych.
Otwieraj c wernisa , a raczej spotkanie
z okazji 80. rocznicy urodzin mistrza,
dr Lidia Szkaradnik mówiła:
- Ustro si chlubi tym, e ma bardzo du o
zasłu onych osób w ró nych dziedzinach.
Jedn z nich jest nasz Bogu Heczko. Tutaj
si urodził, chodził do szkoły podstawowej
nr 2, gdzie odkryto jego talent malarski.
Tu miał pierwsz swoj wystaw w Zakładowym Domu Kultury „Ku nik”. Teraz
w naszym muzeum mamy okazj ogl dać
jego prace. Wszyscy go podziwiamy, jest
znany daleko poza ziemi cieszy sk .
Widzimy tu najnowsze obrazy z ostatnich dwóch lat. Widać tu mistrzostwo
p dzla, co jest oczywiste, ale mo na si
zapatrzeć na te obrazy i zauwa y si
swoist symbioz , to wyj tkowe rozumienie natury przez naszego artyst . Te
obrazy tchn aur ciepła, optymizmu, tymi
cechami, które ma nasz jubilat. O jego
twórczo ci mo na mówić wiele. Nie sposób zliczyć wszystkich dzieł stworzonych
przez kilkadziesi t lat. Wystawy miał na
całym wiecie, nie tylko w naszych miastach partnerskich. Była Francja, Włochy
a nawet Japonia. My l jednak, e twórca
ceni sobie najbardziej to, e jest znany szeroko w Polsce. Cz sto kto si
u nas zjawia, mówi o nim, a ja z zazdro ci
słucham. Wydaje mi si , e wiele wiem
o naszym arty cie, a tu kto przyje d a
i wie tyle samo. Mamy to szcz cie, e
obrazy naszego mistrza mo emy podziwiać przez cały rok. Galeria autorska na
Gojach obchodzi te swój mały jubileusz,
bo powstała w czerwcu 1987 r. jako pierwsza galeria prywatna w województwie
bielskim.
Nast pnie dedykacj mistrzowi z okazji
jubileuszu zło yła naczelnik Wydziału
Kultury UM Danuta Koenig, a integralna cz ci tych ycze była deklamacja
okoliczno ciowego wiersza Katarzyny
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Szkaradnik (fragmenty tego wiersza na pocz tku i ko cu artykułu). List gratulacyjny
od władz miasta odczytał przewodnicz cy
Rady Miasta Stanisław Malina:
Składamy panu podzi kowania za dotychczasow działalno ć na rzecz rozwoju
kultury, za utrwalenie w pi knych akwarelach widoków i zabytków kultury naszej
małej ojczyzny, a tak e za aktywno ć,
spolegliwo ć i tworzenie artystycznego klimatu w Stowarzyszeniu Twórczym
„Brzimy”.
Z yczeniami doł czył burmistrz Ireneusz Szarzec, który wznosz c toast powiedział:
- Doszedłem do wniosku, ze w dobrym
tonie, honorem i zaszczytem dla ka dego
ustroniaka jest to, by mieć u siebie jedn
z twoich prac. Osobi cie posiadam kilka,
a my l , e dorobi si wi kszej kolekcji,
bo jest z czego wybierać, co widać tu w tej
sali. Dzi kuj za cały dorobek, za reprezentowanie miasta, za przepi kne chwile,
które prze ywamy dzi ki tym obrazom.
L. Szkaradnik mówiła potem:
- Co pi ć lat z okazji jubileuszu mamy
okazje być na wernisa u wystawy Bogusława Heczki i co pi ć lat temu wernisa owi towarzyszy promocja nowego
wydawnictwa. Dziesi ć lat temu mieli my
okazj nabyć wydawnictwo albumowe
„Ustro w graice Bogusława Heczko”,
ju niemal wysprzedane. Zał czono tam
ponad 80 graik dawnego Ustronia. Pi ć
lat temu była to ksi ka „Rozmy lania
w cieniu lipy”. Tu nasz artysta podzielił
si z nami swymi barwnymi losami. Tym
razem mamy kolejna ksi k , album zatytułowany „Beskidzkie w drówki z palet ”.
Nie jest to przegl d twórczo ci, bo tematyka raczej jest jednolita – pi kny urokliwy
pejza . Nazwałabym t ksi k „perełk
beskidzk ”. Chyba ka dy z nas zajrzy do
niej niejednokrotnie, bo jest tu nie tylko
mistrzowski pejza , ale te swoisty klimat.
Mo na si zapatrzeć i zauroczyć.
Wydawnictwo, którego okładk jest
tytuł niniejszego artykułu, to 60 stron wypełnionych akwarelami i graikami artysty.
12 lipca 2007 r.

Jest tam równie krótka biograia oraz
kalendarium znacz cych wystaw autora.
Razem to pi kna kolorowa publikacja.
Na koniec wernisa u było tradycyjne
„Sto lat” i jak zwykle udany wyst p Estrady Ludowej „Czantoria”.

*

*

*

Kolejn okazj do wi towania jubileuszu B. Heczki był wernisa wystawy
jego prac w Czytelni Katolickiej przy
parafii w. Klemensa, który odbył si
5 lipca.Wernisa ten był równie pocz tkiem
III Festiwalu Ekumenicznego w Ustroniu.
- Dzisiejsze spotkanie jest wokół osoby,
a raczej wokół twórczo ci Bogusława
Heczko – mówił na wst pie proboszcz,
ks. kanonik Antoni Sapota. – Cokolwiek
dzieje si wa nego w Ustroniu, dzieje si
w duchu ekumenicznym. Dzi rozpoczy-

w muzeum dla jubilata piewała el czantoria.

namy trzeci festiwal i w jego ramach t
wystaw . Poprosiłem, by była to wystawa
Bogusława Heczki, mi dzy innymi dlatego,
e jest on ewangelikiem.
Danuta Koenig, która prezentowała
artyst , zacz ła jednak od tego, e: „Serce ro nie gdy si patrzy na Czytelni
i ten uratowany od zniszczenia obraz.”
Chodzi oczywi cie o obraz Ludwika Konarzewskiego namalowany po zaj ciu
przez Czechów Zaolzia. Dalej mówiła ju
o jubilacie:
- Wszyscy go znamy jako Bogusia. To jest
Bogu Heczko z Gojów. Postrzegamy go
jako wspaniałego człowieka o wielkim
sercu. (…) Jego prace cz sto prezentuj
przyrod , ten cz sto znikaj cy, czy zmieniaj cy si pejza naszych Beskidów. To
jest to tchnienie Bogusiowej r ki, bo on
bardzo lubi przyrod obserwować, yć
z ni i przekładać na swoje prace. To jedna
cz ć jego prac. Druga to zanikaj cy ju
obraz naszych wiejskich chat, architektury
góralskiej. W wi kszo ci pozostały ju tylko
na obrazach. Tematem, który si te cz sto
przewija w twórczo ci Bogusia to kaplice
i ko cioły. Zreszt w latach 90. wydano
przepi kny album pod tytułem „Ko cioły
i kaplice”, gdzie znalazło si wiele budowli
sakralnych cieszy skiej ziemi. Bogu jest
dla nas postaci o niezwykle pogodnym
charakterze, jest dokumentalist , kronikarzem naszej cieszy skiej ziemi, naszego
krajobrazu.
Nigdy nie zwykł oddzielać
twórczo ci od ycia,
Natura czułym gestem
Twoim p dzlem wodzi,
Na jej terapeutycznych
znasz si tajemnicach
I wiesz – kto si z ni zro nie,
z ni si te odrodzi.
Wystawa w Czytelni Katolickiej czynna
jest do 26 lipca.
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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wsz dzie tam gdzie ustawiane s kontenery na mieci tworz si
lokalne wysypiska. ten obrazek to centrum dobki. Fot. w. suchta
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Za pomoc w zorganizowaniu  lipca 007
XXXIII beskidzkiej Wystawy
Psów Rasowych,

która odbyła si na terenie Stadionu KS Ku nia-Ustro
w imieniu Komitetu Organizacyjnego składam serdeczne podzi kowania władzom Miasta Ustronia

-

burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi
Wydziałowi kultury Urz du Miasta Ustro
Prezesowi kS ku nia Ustro Jackowi Hyrnikowi
v-ce Prezesowi kS ku nia Ustro Zbigniewowi Szczotce

oraz wła cicielom irm: In bud, Kosta, Hurtowni Elektrycznej Pana
Wojtasa, Słonecznik, a tak e policji, stra y miejskiej, irmie ochroniarskiej ELKOMEX p. Czesława Kantora z Cieszyna, lek. med. Sitkiewicz
z Wisły, Henrykowi Królowi, Rudkowi Czy owi oraz Gazecie Ustro skiej.
komisarz Wystawy Michał Jurczok

Witejcie ludeczkowie
Łod rana sprawujym łokno, bo łoto przez pore dni nastoł taki
sakramyncki wiater, e nielza było nic łotwiyrać w chałupie.
A moja paniczka fórt musi mieć wiy y luft, tó był taki przecióng
i łokno w kuchyni fórt ba towało, a jak kierysi łodewrził dwiyrze, to roz trzasło porzóndnie i jyno szkło sie zesypało. Nale, e
był to taki mały lufcik, tó miołech kónsek szyby w waszkuchni
i ju gotowe.
Nie taki straty ludzie majóm skwóla wiatru. Łoto jechołech
do kamrata do Cisownice, bo mi łobiecoł pojczać dymión. Dyć
lato tela rybi li i ju ech wszystki moji dymióny zapełnił. Tó
jak ech skryncoł do tego kamrata na bocznóm ceste, to sie dziwóm, a tam po miedzy kulajóm sie taki ruły z poswijanej blachy.
Jednymu wiynkszymu gazdowi, co chowie moc krów pół dachu
z chlywa zebrało i ta blacha poniewiyrała sie po miedzach. Kapke
dali zastawił mie taki znómy, co te tam miyszko i wszycko to
połopowiadoł. Snoci przez Cisownice przeleciała tako trómba
powietrzno, e człowiekowi nielza sie było udzier eć na nogach.
Nó i tyn gazda dwiyrze do chlywa czy stodoły mioł łodewrzite
i wleciało taki pieró stwo do postrzodka, a jak wylatowało to pół
dachu zedrziło i fertik. Nic mielza było zrobić, bo je to doprowdy
strasznucny ywioł.
Przijechołech do mojigo kamrata, a tyn taki marod z loseczkóm
chrómie po zogródce, bo zlecioł z trze ni i noge złómoł. Z tym
wlazowanim na strómy, to doista trzeja być łopaternym, a to ju
drugi mój kamrat, co lato zhóczoł i sie połómoł. Tó kapke my
porzóndzili, ło tej trómbie powietrznej i ło polityce, a potym brołech
sie naspadek, bo fórt jakosik robota czako przi chałupie. Paweł

oddaj krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach oraz Urz d Miasta zapraszaj do udziału w kolejnej
akcji honorowego krwiodawstwa „Oddaj krew”. Akcja odb dzie
si 23 lipca 2007 r. w godzinach 10.00 – 16.00 na parkingu przy
stadionie Ku ni (ul. Gra y skiego). Warunki uczestnictwa: wiek
18 – 65 lat, dowód osobisty, dobry stan zdrowia. W dniu przed
oddaniem krwi nale y zje ć lekki posiłek.

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: ) odmiana bryd a, 4) zwierzak z szablami,
6) kucharz okr towy, 8) ry owa wódka, 9) inałowy koncert, 0) dzicz, ost py, ) deseczki na dach, ) n dzarz,
) grecki my liwy po arty przez psy, 4) jedzonko dla
pieca hutniczego, 5) z notariuszem, 6) seria tematyczna,
7) za krosnami, 8) miara pow. gruntu, 9) zachodnia rzeka
graniczna, 0) niemiecki „brukowiec”.
PIONOWO: ) tramp, włóczykij, ) zamyka list solenizantów, ) kamizelka ratunkowa, 4) lekarka ze szczypcami,
5) samotny w płocie, 6) poprawiaj urod , 7) wyro ni ty
skrzat, ) kuzyn kruka, ) kiedy boksował w Czarnych
Słupsk, 4) królestwo karpia (wspak).
Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 20 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 26
RóWNICA ZDObyTA
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: krzysztof kiecko,
Ustro , ul. Równica 16. Zapraszamy do redakcji.

12 lipca 2007 r.
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Maki to ro liny tyle pi kne i u yteczne
– zarówno ze wzgl dów kulinarnych,
jak i medycznych – co niebezpieczne.
Za lecznicze, jak i toksyczne wła ciwoci maków „odpowiada” przede wszystkim sok mleczny zawieraj cy rozliczne
substancje czynne. Do najwa niejszych
z nich nale alkaloidy. W maku polnym
znajdziemy głównie readyn oraz morin ,
papaweryn , narcein , berberyn i jeszcze
kilka innych. Bardziej imponuj ca jest
zawarto ć soku mlecznego maku lekarskiego, w którym doszukano si około 40
alkaloidów. Stanowi one do 25% soku,
przy czym a 80% wszystkich makowych
alkaloidów stanowi dwa z nich – morina
i narkotyna. Z pozostałych warto wspomnieć papaweryn , narcein , kodein ,
noskapin i tebain .
Z wymienionych
powy ej nazw
przynajmniej dwie
brzmi chyba dla
wszystkich znajomo i wywołuj do ć
jednoznaczne skojarzenia – morfina
i narkotyna. I rzeczywi cie – ró ne
preparaty czy substancje sporz dzane
lub otrzymywane
z maków maj wła ciwo ci lecznicze,
mog jednak powodować uzale nienie
i wszystkie zwi zane z uzale nieniami
tragedie. Mak, jako
ro lina lecznicza,
odurzaj ca czy afrodyzjak, znany był
ju od czasów staro ytnych, a jedne z
najwcze niejszych
wzmianek o makowych specyfikach
zachowały si na sumeryjskich tabliczkach pochodz cych
sprzed 3.000 lat.
Podstawowym
„surowcem” do
produkcji ró nych leczniczych i odurzaj cych specyfików z maku lekarskiego
jest opium, czyli zastygły sok uzyskiwany z niedojrzałych makówek, suszony
w temperaturze 60oC. Opium od razu budzi
jednoznaczne skojarzenia, które w moim
przypadku przybieraj postać ró nych
scen z ilmów lub ksi ek, z akcj rozgrywaj c si na Dalekim Wschodzie b d
w chi skich dzielnicach ameryka skich
lub europejskich miast, a w których główn rol odgrywaj bywalcy mrocznych
i tajemniczych palarni opium, gdzie „pleni si zło i wyst pek”. Opium to rodek
leczniczy, maj cy działanie uspokajaj ce
i rozkurczowe, ale jednocze nie silnie
uzale niaj cy. Jako rodek odurzaj cy
opium był zjadany, palony lub podawany
w lewatywie. Opium jest ponadto surowcem do produkcji innych ci kich narkotyków, m.in. moriny i heroiny. Morina to
w sumie silny rodek przeciwbólowy, na-
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senny i przeciwdepresyjny, polepszaj cy
nastrój i samopoczucie, jednak bardzo szybko uzale nia. Podobne działanie ma heroina, lecz jest rodkiem jeszcze mocniejszym
i jeszcze łatwiej i szybciej uzale niaj cym.
O zgubnej roli tych narkotyków nie b d
si rozpisywał, bo to sprawa chyba wszystkim doskonale znana. Dodam jednak, e
równie cenn substancj otrzymywan
z soku maków jest papaweryna – rodek
przeciwkurczowy, przeciwmigrenowy,
obni aj cy ci nienie krwi, zalecanych
w kurczach jelit, kolce nerkowej, skurczach
moczowodów, jako lek przeciwkaszlowy,
przeciwbólowy i słaby rodek uspokajaj cy. Te wszystkie dobro i zło czyni ce
alkaloidy powstaj w soku makówki krótko przed jej dojrzeniem, gdy przybiera

mak (2)

nieco niebieskawe zabarwienie. Alkaloidy
pojawiaj si w pewnej ci le okre lone
kolejno ci – najpierw narkotyna, pó niej
kodeina, a dalej morfina, papaweryna,
narceina, tebaina i inne.
Oczywi cie, e te nasenno-uspokajaj ce
wła ciwo ci maku były znane i szeroko
rozpowszechnione w ród ró nych ludów.
St d tak e i nasze pospolite maki polne
znalazły zastosowanie w medycynie ludowej. Surowcem zielarskim w przypadku
tego gatunku s płatki kwiatów, z których
odwar stosowano jako słaby rodek uspokajaj cy i ułatwiaj cy zasypianie lub jako
łagodny rodek przeciwbólowy, np. przy
gwałtownym kaszlu. luz wyst puj cy
w płatkach maku polnego, tak e pod postaci wywarów, stosowano jako rodek
o działaniu powlekaj cym i osłaniaj cym,
a wi c ułatwiaj cym odkrztuszanie, do
przemywania spojówek, płukania jamy
ustnej lub pochwy w stanach zapalnych.

Niedojrzałe makówki natomiast mo na
ugotować w syropie z cukru lub miodu,
a nast pnie utrzeć. Jedna ły ka tak otrzymanego specyiku rozpuszczona w wodzie
jest łagodnym lekiem przeciwkaszlowym.
Ko cz c w tek leczniczo-narkotycznych
wła ciwo ci maków warto zaznaczyć, e
dojrzałe nasiona zawieraj tylko ladowe
ilo ci wspomnianych powy ej alkaloidów,
tak wi c „uzale nienie” od makówek
i kołaczy z makiem nie jest chorob nie
daj c si uleczyć lub przynajmniej doprowadzić do jakie łagodnej i mało „tucz cej” postaci. Warto tak e wiedzieć, e
choć mak polny ro nie prawie wsz dzie, to
uprawa maku lekarskiego jest ju zaj ciem
reglamentowanym, czyli wymagaj cym
uzyskania stosownych zezwole ró nych
organów administracji
publicznej.
Wła ciwo ci nasenne i narkotyczne maku
sprawiły, e ro lina ta
stała si atrybutem wielu bogów snu i marze
sennych, m.in. Morfeusza (który był przedstawiany z wie cem
z maków na głowie),
Ikelosa, Fantasosa,
Tanatosa, Hermesa
Hypnodotesa i Hermesa Oneiropomposa.
A to jeszcze nie wszyscy bogowie, którzy
dzi ki makom zsyłali
sny dobre i złe, senne
marzenia i fantazje,
czy byli przewodnikami po snach. Z racji
wytwarzania wielu
nasion mak był tak e
symbolem płodno ci
i urodzaju, z tego wzgl du cz sto towarzyszył
Herze, Artemidzie
i Demeter. Mak z winem
i miodem, jako rodek
na wzmocnienie mi ni, stosowali uczestnicy
staro ytnych Igrzysk
Olimpijskich, czyli
był to po prostu rodzaj
rodka dopingowego. Mak jest tak e „bohaterem” ró nych przysłów i powiedze
(cisza jak makiem zasiał czy pisać list
drobnym maczkiem lub rozbić co w drobny
mak), wszedł tak e do literatury (słynna
Fredrowska fraza …daj gwintówk , niechaj
str c t makówk ), czy do naszej pami ci
historyczno-martyrologicznej, bo przecie
ka dy wie, co symbolizuj maki na Monte
Cassino.
Ponoć dawniej wodzowie posyłali sobie
przed bitw gar ć maku, aby pokazać,
e maj do dyspozycji całe mnóstwo
– niczym nasion maku – wojowników.
W odpowiedzi cz sto otrzymywali natomiast gar ć pieprzu, co miało znaczyć, e
nie ilo ć si liczy, lecz siła, ostro ć i moc
ołnierzy.
Na zako czenie tej makowej tyrady dodajmy, e mak zago cił tak e w heraldyce,
gdy widnieje w godle stanu Kalifornia.
Tekst i zdj cie: Aleksander Dorda
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ilustrowane
spotkania
ze sztuk

Nieoczekiwanie du ym zainteresowaniem zarówno w ród dzieci, jak dorosłych mieszka ców Ustronia cieszyła si nowa interesuj ca inicjatywa Klubu Propozycji Oddziału Muzeum Ustro skiego
„Zbiory Marii Skalickiej” pod nazw „Ilustrowane Spotkania ze
Sztuk ”. W ci gu jednego miesi ca (22.V. - 21.VI) a 277 osób,
w tym 202 uczniów ustro skich szkół (SP-1 i SP-3) oraz LO
w Wi le wzi ło udział w tym cyklu spotka . Zorganizowano je
w ramach projektu „Ustro jaki warto znać”, współinansowanego ze rodków programu „Działaj Lokalnie V”. W ramach
cyklu, historyk sztuki Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego
w Wi le prezentował dwa tematy: „Drzeworyt dawniej i dzi ”
oraz „Pyszne l skie twarze Pawła Stellera”, wybitnego artysty
l skiego, pochodz cego z Ustronia Hermanic, posługuj cego si
arcytrudn , unikatow ju dzi technik drzeworytu sztorcowego.
Stała ekspozycja oryginalnych dzieł tego artysty w Oddziale
Muzeum Ustro skiego stała si mo liwa dzi ki przyja ni, jaka
ł czyła Mari Skalick - fundatork i zało ycielk Muzeum z Pawłem Stellerem. Do grona wybitnych l skich twórców
nale y tak e Jadwiga Smykowska, która jako jedna z ostatnich
posługuje si jeszcze t technik graiczn . Wystawa jej licznych
wspaniałych graik towarzyszyła wszystkim spotkaniom cyklu.
Dla uzdolnionych plastycznie dzieci ustro skich szkół oraz licealistów z Wisły urz dzono tak e warsztaty graiczne z udziałem
artystów – Zbigniewa Kubeczki, Władysława Owczarzego oraz
ustro skiego artysty i pedagoga Dariusza Gierdala. Plonem
tych warsztatów jest interesuj ca wystawa 44 prac graicznych
wykonanych przez młodych adeptów sztuki, a wydrukowanych
w cieszy skim Muzeum Drukarstwa. Pomy lano o wszystkim
– pokazano warsztat artysty graika, kolekcj miniaturowych
arcydzieł Zbigniewa Kubeczki wykonanych technik linorytu,
a podarowan naszemu Muzeum. W ramach cyklu odbywa si
te promocja pi knego 2-tomowego albumu wydanego przez

Muzeum Historii Katowic pt. „Paweł Steller – ycie i twórczo ć”.
Album ten zdobył pierwsz nagrod w konkursie marszałka
Województwa l skiego na „Wydarzenie Muzealne Roku 2006”
w kategorii „publikacje”. Na deszcz pochwał zasługuje Dariusz
Gierdal, nauczyciel plastyki w SP-1, który z wielkim zaangaowaniem, wraz z liczn gromadk dzieci, towarzyszył nam
podczas całego cyklu graicznego. Najbardziej spodobała nam
si jednak grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu. Przyszli z Polany piechot – tam i z powrotem. A liceali ci
przyjechali z Wisły na rowerach. Okazuje si , e to co unikatowe
i trudne nie musi być nudne i skazane na zapomnienie. I z tego
mo na si cieszyć.
Irena Maliborska

uczestnicy warsztatów pozuj do zdj cia.

Fot. w. suchta

piewajcie
panu
Chrze cija skie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu
zaprasza mieszka ców i go ci na Koncert „ piewajcie Panu ...”
w wykonaniu Dzieci cej Estrady Regionalnej „Równica”, który
odb dzie si w najbli sz niedziel 15 lipca 2007 r. o godzinie
16,00 w ustro skim amiteatrze.
Nadarza si okazja, aby zobaczyć i wysłuchać na ywo nasz
reprezentacyjny zespół w ciekawym programie. Wst p wolny.
Przewodnicz cy Zarz du Andrzej Georg
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13.7

godz.17.00

14.7

godz.18.00

15.7

godz.16.00

14.7

godz.15.00

SPORT

zakładaj blokady...

Fot. w. suchta

11-13.7
- „111”
ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
14-16.7
- centrum
ul. daszy skiego 8 tel. 854-57-76
17-19.7
- pod najad
ul. 3 maja 13
tel. 854-24-59
wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej
apteki.
Pokój do wynaj cia.
33-854-71-37.
Promocja okien PCV F.H. „Besta” Ustro , ul. Skoczowska 47e,
033-854-53-98.

Zgubiono legitymacj o nr 23744.
Kontakt 0502-645-842

Sprzedam iata Seicento 900, 1999
r., immobilizer, radio, pierwszy
wła ciciel. 033-858-58-05, 0-516519-007.
Przyjm uczni do nauki zawodu
instalator urz dze sanitarnych.
0-509-940-503.
Przyjm prac jako opiekunka.
Tel. 0-698-771-223.

Zatrudni cukiernika rencist -(tk ).
Tel. 606-64--4.

... naprawiaj. wiecznie te koła! to kiedy w ko cu mamy wypisywać
te mandaty
Fot. w.
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kINO

13-19.7 godz.17.00
13-19.7 godz.18.20
13-18.7 godz.20.00

Wernisa malarstwa Urszuli, Wacława i bartłomieja Sobierajów, absolwentów krakowskiej i łódzkiej
Akademii Sztuk Pi knych, Zbiory
Marii Skalickiej.
biesiada l ska z „karlikiem”,
amiteatr, wst p wolny.
Festiwal ekumeniczny, amiteatr.
W dkarskie Zawody Par Mieszanych, O rodek rekreacyjny „Tadzik”.
Happy wkr t, bajka, b.o.
Przeczucie, sensacyjny, USA, 15 lat.
labirynt Fauna, psychologiczny,
Meksyk/Hiszpania, 15 lat.

dziesi ć lat temu
Od sobotniego popołudnia do czasu, gdy piszemy t notatk (poniedziałek rano), bez przerwy leje. Opady s bardzo intensywne.
Wszystkie ustro skie słu by postawione zostały w stan gotowo ci.
Policja otrzymała zgłoszenie o podniesionym poziomie wody
w stawie kajakowym. Po interwencji i otwarciu luz sytuacja si
unormowała. Funkcjonariusze stra y miejskiej w nocy z niedzieli
na poniedziałek wozili worki z piaskiem do Nierodzimia, gdzie wylała Młynówka. Jak dowiedzieli my si w Jednostce RatowniczoGa niczej w Ustroniu Polanie, wszystkie miejskie wozy stra ackie
s w terenie. Pompuj wod z zalanych piwnic i zabezpieczaj
workami z piaskiem najgro niejsze miejsca.

*

*

*

*

*

*

27 czerwca odbyła si 37. sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Franciszek Korcz. (…) Radni postanowili przej ć O rodek
Pracy Pozaszkolnej, gdy Kuratorium nie ma rodków na inansowanie całej działalno ci. (…) Nie przyj to uchwały o przekazaniu
działki paraii ewangelicko-augsburskiej. (…) Dyskutowano
równie nad czasowym zakazem sprzeda y alkoholu w mie cie
w czasie festiwalu Gaude Fest. Wi kszo ci głosów zdecydowano
o wprowadzeniu zakazu poza Nierodzimiem i Lipowcem.
Po nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Członków (ZPC)
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, które odbyło si w dwóch
terminach 19 maja i 16 czerwca, spółdzielcy ponownie spotkali
si na sprawozdawczym ZPC 30 czerwca. (…) Dochodziła północ.
Zebrani zacz li si zastanawiać, czy głosować nad odwołaniem
Zarz du, bowiem mo e doj ć do sytuacji, gdy prawomocnie odwoła si Zarz d i Rada Nadzorcza powoła nowy, a wszystkie decyzje
nowego zarz du b d nieprawne, bo s d zakwestionuje wybór
RN, która go powołała. Przewa yły zdecydowane wypowiedzi
B. Brandysa i H. Tambor za głosowaniem. I tak w głosowaniu
tajnym wi kszo ci dwóch trzecich głosów odwołano B. Kapick
i J. mij . Trzeci członek zarz du L. Gembarzewski nadal b dzie
pełnił sw funkcj .
Nie obyło si bez elementów humorystycznych. Pewien jegomo ć, równie członek, ale nie przedstawiciel, stale zabierał głos
i to do ć kategorycznie. O godz. 19.35 musiano wyprowadzić go
z sali. Wrócił o 20.15, chwil był spokojny, po czym zabiera głos
i ponownie trzeba go wyprowadzić. Nie na długo. Deinitywnie
rozstano si z krewkim członkiem, gdy to prowadz ca zebranie
H. Tambor, mimo tylu m czyzn na sali, skutecznie wyrzuciła rozgor czkowanego oratora.
(ws)
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FELIETON
Tak sobie my l

Ró ne potrzeby
Pojechali my z on na urlop w austriackie Alpy. Po raz trzeci do tego
samego hotelu, w uroczym powiatowym miasteczku. Jechali my maj c w oczach obraz tego miasteczka
sprzed dwóch – trzech lat. Mieli my
pewno ć, e bez trudu traimy do swego hotelu. Przecie widać ten hotel
z głównej ulicy miasteczka. Tylko pi kna, ukwiecona ł ka oddziela ulic od
hotelu… W pewnym momencie zorientowali my si , e co jest nie tak. Zajechali my za daleko. Zaraz ulica si sko czy, a hotelu nie widać. Zawrócili my i

FELIETON
„Ł ka”
Jeszcze na pocz tku lat 90-tych ubiegłego wieku, (wci nie mog przyzwyczaić
si do pisania w ten sposób o latach tak
nieodległych), w centrum naszego Ustronia, pomi dzy ulicami Andrzeja Brody
i Konopnickiej, znajdowała si pi kna
ł ka. Teren ten w planach zagospodarowania przestrzennego miasta zarezerwowany
był na centrum administracyjno-usługowe.
Przy uchwalaniu planu w 1992 roku,
rozgorzała dyskusja: czy, aby ju , nale y
wskazywać jak ma być ta „ł ka” zabudowana, czy te pozostawić to nast pnym
pokoleniom. Oponenci mówili: „Niech
pas si tam barany.” Nawet z tego powodu
owi oponenci zało yli koło pewnej partii
demokratycznej, która bardzo wyrazi cie
działała do niedawna w naszym mie cie
i miała sukcesy wyborcze.
Po wielkiej burzy na sesji rady, kiedy
plan był uchwalany, ustalono, e tylko
20% powierzchni „ł ki” b dzie zabudowane, a reszt stanowić b d tereny zielone
i rekreacyjne (korty i boiska). Przedstawiono koncepcj zabudowy wykonan przez
młodych du skich architektów, która to
koncepcja wszystkim przypadła do gustu.
Opisała to wszystko GU.
A propos, drodzy czytelnicy, czy posiadacie stare numery naszej gazety? Warto
je zachować, to kopalnia wiedzy o naszym
mie cie.
Potem w kolejnych kadencjach rad
miasta przedstawiano inne koncepcje.
Były to zabudowy mieszkalno – usługowe
w starym i nowym stylu. Nic z tego jednak
nie wynikło. Najpierw bowiem powstał
supermarket „Albert”, potem zakład fotograiczny, za przy ulicy Konopnickiej
wybudowano szereg kolorowych budynków mieszkalnych marketingowo
zwanych przez inwestora „Beskidzkie
12 lipca 2007 r.

wolno jechali my z powrotem… Co si
zmieniło. Nie ma ju pi knej ł ki, niemal
w centrum miasteczka. Na tym miejscu
powstała pot na budowla, w której
znalazły miejsce sklepy, kawiarnia, restauracja, biura podró y itp. Przy hotelu
zrobiło si ciasno. Nie było nawet gdzie
postawić naszego samochodu. Pozostał
tylko podziemny gara pod hotelem.
Byli my rozczarowani. Nasze oczekiwania zderzyły si z now odmienn
rzeczywisto ci . Nie podobało si to nam.
Woleliby my, aby ta, tak podobaj ca nam
si ł ka, pozostała na swoim miejscu.
Aby cieszyła nas pi knem ró norodnych,
wiosennych kwiatów. Tak jak to było poprzednim razem…
I wtedy przyszło zrozumienie dla tych,
którzy przyje d aj do naszego miasta
i szukaj widoków sprzed lat. I stwierdzaj , e nie ma ju zapami tanej ł ki
w rodku miasta ani tych starych chałup przy
głównej ulicy, ani tego cienistego zak tka,
w którym tak lubili przebywać…

A zaraz po tym przyszła releksja; czas
idzie naprzód i wszystko si zmienia.
Bywa, e tego nie dostrzegamy, bo zmienia
si wolno, stopniowo. Kiedy jednak wracamy do danego miejsca po latach nieobecno ci mo e si zdarzyć, e tego miejsca nie
potraimy rozpoznać. Tam gdzie była ł ka
jest wielkie centrum handlowe, gdzie stała
stara chałupa jest nowy wielki dom, gdzie
był zaciszny zak tek jest osiedle domków
jednorodzinnych.
Do tego trzeba pami tać, e w takiej
miejscowo ci jak nasza, uzdrowiskowej i wczasowej, czego innego oczekuj
i potrzebuj stali mieszka cy, a czego
innego tury ci, wczasowicze i kuracjusze. Tak jak w tym alpejskim miasteczku;
wczasowicze chcieli mieć ukwiecon ł k ,
a stali mieszka cy potrzebuj handlowego
centrum… Pozostaje tylko wci aktualny
problem jak pogodzić odmienne potrzeby
i oczekiwania stałych mieszka ców i tych
przyjezdnych: kuracjuszy, wczasowiczów
i turystów…
Jerzy bór

Ustronie”. Kilka lat temu, obok Alberta
i zakładu fotograficznego, rozpocz to
budow nast pnego budynku usługowo
- handlowego, którego, jak słusznie zauwa yła moja suczka Lola, nie mógł zaprojektować architekt. To co bije rekordy
brzydactwa. I tu powiedzmy sobie raz na
zawsze: brzydkie budynki projektuj sami
architekci, b d takie projekty irmuj .
I nie mówmy, e to wina urz dników
z urz du miasta czy starostwa, e tak

yczył sobie inwestor. Za złe pozwy
i wnioski odpowiadaj adwokaci, za krzywe ciany budowla cy, a za złe wypieki,
wypieki na twarzy ze wstydu maj ciastkarze. I tak do ko ca alfabetu.
Nie ma wi c ju oponentów zabudowy
„ł ki” (ani partii, któr utworzyli), nie
ma baranów na ł ce, nie ma wspaniałych
projektów. Co jest, to sami widzicie.
A co dopiero ma dziać si na „ł ce”, to ju
wkrótce zobaczycie!
Andrzej Georg

8 lipca zagrali w ustroniu skaldowie. w amiteatrze grali swe najwi ksze przeboje. wi cej
o tym koncercie w nast pnym numerze Gu.
Fot. w. suchta
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czwarta
eliminacja

- To była zupełnie inna eliminacja – powiedziała Karolina Czapka po IV rundzie
New Renault Clio Cup
IV eliminacja New Renault Clio Cup
po raz kolejny pokazała jak popularne s
wy cigi samochodowe w Niemczech. Zako czone w ubiegły weekend zawody na
torze obejrzało blisko 200 tysi cy widzów,
którzy oprócz wy cigów w których startuje
Karolina Czapka, z du ym zainteresowaniem ogl dali zmagania ci arówek Truck
Grand Prix i ATS F3 Cup.
W pi tkowej czasówce „Kaja” zaj ła
trzynast lokat i jak przyznała sama zawodniczka - były to udane kwaliikacje.
Pierwszy wy cig w wykonaniu zawodniczki z Ustronia nie był ju jednak tak udany.
Na szóstym okr eniu „Kaja” straciła
szans na dobr lokat po tym, jak wypadła
z toru po kontakcie z innym wozem. Karolina wróciła ambitnie na tor, ale straty do
jad cych przed ni zawodników nie udało
si ju odrobić i ostatecznie uko czyła ten
wy cig na osiemnastej pozycji.
Niedzielny – drugi wy cig, pokazał
jednak prawdziwe mo liwo ci Karoliny,
która musiała przebijać si do pierwszej
dziesi tki z odległej 18 lokaty. Mimo ponownie bardzo kontaktowej jazdy rywali
„Kaja” uko czyła ten bieg na 9 pozycji,

która jest drugim najlepszym wynikiem tej
zawodniczki w tym sezonie. Kolejny start
zespołu Karolina Autosport ju niebawem.
W dniach 21-22 lipca w holenderskim
Assen odb dzie si V runda New Renault
Clio Cup.
Karolina Czapka: - „Była to zupełnie
inna runda Clio Cup od tych, w których
wcze niej startowałam. Przede wszystkim
tyczy si to nawierzchni, która po przejazdach wy cigowych ci arówek była
niesamowicie liska. Przez to jechało si
zupełnie inaczej, a mój samochód wymagał równie innego ustawienia. Bardzo
wyrównane czasy w kwaliikacjach zwia-

stowały trudny i kontaktowy wy cig. I tak
było w rzeczywisto ci. Przed niedzielnym
wy cigiem mechanicy sprawdzili auto.
Startowałam z odległego pola, maj c za
sob dwóch bardzo dobrych kierowców.
Nie miałam w tym biegu nic do stracenia.
Atmosfera podczas tego wy cigowego
weekendu była cudowna. Nie zabrakło
przygotowanych przez organizatora pokazów sztucznych ogni, koncertów, parady
ci arówek. Wszystko to było bardzo fajne
i musz przyznać, e wiat wy cigów samochodów ci arowych jest zupełnie inny od
tego, w którym zazwyczaj my startujemy.
Tomasz Helman

siła - ku nia
w Finale

dru yna siły-ku ni.

23 czerwca w Neuburgu w Niemczech
odbył si turniej piłkarski, w którym uczestniczyła dru yna oldbojów Siły-Ku ni
z Ustronia w składzie: Andrzej Caban,
Dariusz Dziadek, Kazimierz Heczko, Artur Kluz, Wojciech Kozłowski, Grzegorz
Piotrowicz, Jacek Piskała, Krzysztof Pokorny, Janusz Szalbot. Nasi piłkarze byli
nieco zaskoczeni, e jest to turniej otwarty
bez limitu wieku, a w innych zespołach s
czynni zawodnicy ligowi. Grało 12 dru yn
sze cioosobowych podzielonych na dwie
grupy. Ustroniacy zremisowali 0:0 z Bayern Fanclub, a nast pnie wygrali z Unterer
Kanal (1:0), Schlesischer FC (2:1), Rastatt
(3:0), Fortuna Dingoling (3:0). W półinale
Siła-Ku nia zremisowała 0:0 z FC Bier,
awansuj c do finału po rzutach karnych
(3:1). W inale, a był to ju siódmy mecz tego
dnia rozgrywany przez dru yn oldbojów
z Ustronia, Siła-Ku nia przegrała z gospodarzami Schlesisecher FC 1:3.
(ws)
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