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zaSoby gmINy pIeS to obowI zek
Rozmowa z naczelnikiem Wydziału Mieszkaniowego
Urz du Miasta Michałem Kozłowskim
Jaki jest najbli szy termin przeniesienia targowiska na miejsce po byłym tartaku?
Najwcze niejszy termin przeniesienia mo na wyznaczyć na rok
2009. Pod koniec roku 2008 powinny zako czyć si prace nad
planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast do czerwca
roku 2009 odroczona została decyzja Sanepidu o zamkni ciu
obecnego targowiska, ze wzgl du na stan jego nawierzchni
i braku odwodnienia. Koszt prac naprawczych został oszacowany
na przeszło 400.000 zł. Ich wykonanie nie rozwi e jednak innych
problemów, jak np. braku miejsca.
Termin podany przez Sanepid jest dat graniczn . A czy
wcze niej targowisko mo e być przeniesione?
(dok. na str. 2)
13 wrze nia 2007 r.

9 wrze nia w amiteatrze odbyła si czwarta edycja imprezy
„Ka dy As jest nasz”, organizowanej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierz t „AS”. W imieniu Stowarzyszenie wszystkich
w amiteatrze witała Marzena Szczotka.
Na wst pie wyst pił zespół taneczny „Błyskawice”. Pó niej
zajmowano si ju przede wszystkim pieskami, które tego dnia
wła ciciele przyprowadzili do amiteatru.
- Nie mo na powiedzieć, e kochamy tylko psy – mówi M.
Szczotka. – Dola ka dego zwierz cia jest nam bliska i je li b dzie
potrzeba reagowania w sprawach koni, kotów psów, co ju miało
miejsce, b dziemy to robić. Najpierw jednak rozmawiamy, a jeli to nie daje rezultatu, pomaga nam stra miejska i policja. Tu
w amiteatrze chcemy u wiadomić ludziom, e pies jest organizmem ywym, on czuje i z tym trzeba si liczyć.
- Jest to impreza mobilizuj ca dzieci, choć moim zdaniem powinna być lepiej rozkr cona z wi kszym udziałem szkół – mówi
(dok. na str.4)
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zaSoby gmINy

(dok. ze str. 1)
Nie wydaje mi si , eby słusznym było si pieszyć. Licz , e
nowe targowisko stanie si kolejnym atutem Ustronia, a to wymaga przemy lanych działa . Chciałbym, eby jego wizualny wygl d
i dost pno ć przyci gn ły wi cej turystów, a tak e mieszka ców
s siednich gmin. W chwili obecnej omawiane s na komisjach
Rady Miasta ró ne koncepcje tego przedsi wzi cia.
Prowadzi pan Wydział Mieszkaniowy, a my rozmawiamy
o targowisku. Czym zajmuje si Wydział Mieszkaniowy?
Zajmujemy si zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych mieszka ców naszego miasta, którzy maj niskie dochody. Dysponujemy 23 budynkami, a w sumie 198 mieszkaniami socjalnymi
i komunalnymi. Poza przydziałem mieszkania, pomoc obejmuje
tak e doinansowanie do 50% wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania czy domu, nie tylko dla najemców w naszym
zasobie lecz tak e poza nim. Ka dy ma prawo otrzymać tzw.
dodatek mieszkaniowy spełniaj c odpowiednie kryteria, m.in.
miesi cznego dochodu, który nie mo e przekroczyć 1045 zł,
a w gospodarstwie wieloosobowym 746 zł. Zajmujemy si utrzymaniem tych zasobów przy pomocy własnej ekipy remontowej.
Ponadto zarz dzamy targowiskiem, cmentarzem komunalnym,
parkingami przy rynku, Wrzosie i na ul. Sportowej. Zarz dzamy
komercyjnie budynkiem byłej ilii LO, a b dziemy zarz dzać
budynkami powstaj cymi na rynku.
Jakie s relacje mi dzy TBS, a pana wydziałem?
Mieszkania stanowi ce własno ć miasta stanowi mieszkaniowy
zasób gminy, natomiast TBS jest spółk handlow , która ma
własne zasoby. Ogniwem ł cz cym b d budynki budowane na
klocowisku, którymi zarz dzał b dzie TBS, natomiast o zasiedleniu wi kszo ci lokali decydował b dzie burmistrz po zapoznaniu
si z opini Społecznej Komisji Mieszkaniowej, kierowanej przez
radnego pana Józefa Zahraja.

m. kozłowski.

fot. w. Suchta

Najstarszy l ski ratusz stoi
na rynku w Strumieniu. Barokowa budowla ma ponad 370
lat. W ostatnich latach ratusz
został poddany modernizacji
i odnowieniu. Miasto jest jeszcze starsze. Prawa miejskie
Strumie otrzymał bowiem
w 1482 roku.

*

*

*

W latach 30. działała w Cieszynie ilia katowickiego Konserwatorium Muzycznego.
Pa stwowa Szkoła Muzyczna
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powstała w 1934 r. Za dwa lata
placówka b dzie obchodziła
swoje 75-lecie. Zało ył j Jan
Drozd, który powrócił z USA
i dał własne pieni dze. Nauczyciele doje d ali głównie
z Katowic i Krakowa.

*

*

*

Przed 38 laty konsekrowano
ko ciół katolicki p.w. Dobrego
Pasterza w Drogomy lu. Jest to
pierwsza wi tynia w cieszy skim regionie wybudowana
w okresie powojennym.

*

*

*

Zabłocie koło Strumienia znane jest z zasobów leczniczej
soli jodowobromowej, a take z leczniczego torfu, który
wietnie nadaje si do k pieli
borowinowych. Z pokładów

Ile osób oczekuje na mieszkania socjalne i komunalne?
Na przyznanie lokalu czeka około 40 rodzin, które wpisane zostały
na listy oczekuj cych na lokal: komunalny, socjalny, pomieszczenie tymczasowe. Jest jeszcze lista osób z wyrokiem eksmisyjnym
z prawem do lokalu socjalnego. Gmina ma obowi zek zapewnić
lokal takiej osobie, a gdy go nie dostarczy zobowi zana jest do
wypłaty odszkodowania wła cicielowi lokalu. Odszkodowania
mog opiewać na kwoty równe warto ci rynkowej wynajmu
lokalu. W tym roku gmina zapłaci z tego tytułu około 20.000 zł.
To nasza bol czka i wa ny argument przemawiaj cy za powi kszaniem substancji mieszkaniowej miasta. Ponadto na mieszkania
oczekuje wiele rodzin, głównie ludzi młodych, których dochody
przekraczaj kryteria wynajmu lokali miejskich, a s zbyt niskie
na zakup mieszkania. Na zachodniej cz ci terenu dawnego tartaku planowana jest budowa nowych lokali komunalnych.
Ile budynków wymaga ju dzi remontu?
W sumie to wszystkie budynki wymagaj jakiego remontu.
redni wiek naszego mieszkania wynosi około stu lat, podczas
gdy rednia krajowa to 42 lata. Najpilniej remontu wymaga budynek przy ul. 3 Maja 18. Wiemy ju , e zostały przyznane rodki
na rewitalizacj tego zabytkowego obiektu. Jednak otrzymanie
dotacji wi e si ze zmian jego funkcji, gdy nie mo e być ona
mieszkaniow . W zwi zku z tym rodzinom tam mieszkaj cym
zapewnimy inne lokale, a w odremontowanym budynku powstanie „Centrum pod jednym dachem”, jako siedziba MOPS-u
i lokalnych stowarzysze .
Co jest najwi ksz bol czk Wydziału Mieszkaniowego?
Bol czek jest wiele. Choćby zaległo ci inansowe najemców
lokali gminnych. W sumie jest to około 80.000 zł. trudnego do
ci gni cia długu. Problemem jest utrzymanie starego zasobu
mieszkaniowego. W roku bie cym wydatki remontowo-konserwacyjne wynios około 400.000 zł.
Jeden z mieszka ców os. Manhatan pytał ostatnio, kiedy
sko czy si ten bałagan i targ zostanie przeniesiony?
Ta osoba to jedna z wielu, które nie mog doczekać si ładu komunikacyjnego na ul. A. Brody, ale najgorsze dopiero przed nami.
Ruszyła budowa Lidla i niebawem ruszy remont ul. ks. Kojzara.
Ju w chwili obecnej brakuje miejsc parkingowych, czy to dla
klientów czy handluj cych.
Administrujecie równie cmentarzem komunalnym. Czy
nadal pomaga w tym młodzie z G-?
Tak. Dodatkowo w zwi zku z deklaracj Rady Miasta o opiece
nad grobami ydowskimi, odnowili my w tym roku w cało ci
kwater ydowsk .
Czy opuszczone groby chrze cijan mog liczyć na opiek ?
Szkoły mog zaopiekować si mogiłami zbiorowymi lub grobami
kombatanckimi. Grobami prywatnymi w podstawowym zakresie
opiekuje si zarz dca cmentarza. Pragn nadmienić jeszcze, e
w wyniku wypalenia kaplicy przez piorun, jest ona gruntownie
remontowana. Straty oszacowane zostały na 34.000 zł. Jeszcze
w tym roku z kostki brukowej pozyskanej z remontu rynku, powstan alejki i dodatkowe wej cie od strony ul. Komunalnej.
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta
korzysta, m. in. ustro skie
uzdrowisko.

*
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*

Muzeum Beskidzkie w Wile sposobi si do obchodów
jubileuszu 45-lecia istnienia.
Zostało otwarto w 1964 roku,
równolegle z I Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Zało ycielem
był obecny patron placówki
Andrzej Pod orski, miejscowy
nauczyciel.
Za 3 tygodnie uczniowie wyrusz na turystyczne szlaki,
a okazj b dzie kolejny rajd
górski „Po egnanie lata”, którego organizatorem jest Oddział PTTK „Beskid l ski”
w Cieszynie. Impreza ma du e
wzi cie u młodych turystów.

W ostatni sobot wrze nia
spotkaj si oni na Sto ku.

*

*

*

*

*

*

Najbardziej znan imprez w gminie Goleszów jest
doroczny Przegl d Dorobku
Kulturalnego „TON”, który
zawsze na wiosn odbywa si
w Gminnym O rodku Kultury.
Prezentacje organizowane s
systematycznie od 25 lat.
Blisko 75 lat temu zako czono
budow wiaduktu kolejowego w Wi le Gł bcach. Wykonanie obiektu zaj ło trzy
lata. Wiadukt ma 120 długo ci
i charakteryzuje si siedmioma
łukowymi prz słami. Najwi ksze z nich maj po 25 m wysoko ci.
(nik)
13 wrze nia 2007 r.

NA RóWNIC
29 IX odb d si II Otwarte Mistrzostwa Ustronia MTB. Pocz tek
o godz. 10.00 przy wje dzie na most na ul. Skalica. Zapisy w biurze
zawodów - w MIT, ul. Rynek 2, tel. 8542653 lub na www.ustron.pl.
Opłata startowa 15 zł, 20 zł dniu zawodów.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

NA lUBNyM KoBIeRCU STAN lI:
Klaudia Głowania z Ustronia i Sylwester Mirowski z Cieszyna
Marta l czka z Pszczyny i Wojciech Spilok z Ustronia
Maria Kubie z Ustronia i Krzysztof Mocarski z N. Dworu Gda skiego
PRoPozyCJe ReAlIzACJI zADA NA RoK 008
Burmistrz Miasta zwraca si z pro b do organizacji po ytku
publicznego o zgłaszanie w formie pisemnej propozycji realizacji
zada na rok 2008 w terminie do dnia 30.09.07 r. Konkurs dla
organizacji ogłoszony zostanie w czwartym kwartale br.
WolNe MIeJSCA W PRzeDSzKolU
Z uwagi na brak miejsc w niektórych przedszkolach informujemy, e istnieje mo liwo ć zapisania dziecka do Przedszkola nr
7 na Manhatanie. Zapisy przyjmuje si w placówce w terminie
do 28 wrze nia br.
SeSJA o KS. J. JANIKU
15 wrze nia o godz. 15.00 w sali paraialnej ko cioła ewangelicko-augsburskiego ap. Jakuba odb dzie si sesja popularno-naukowa z okazji 100. rocznicy mierci ks. Jerzego Janika.
W programie wyst pienie ks. Marka Twardzika „ ycie i dzieło ks.
Jerzego Janika w wietle publikacji własnych, pami tników oraz
codziennej prasy”, dr Lidii Szkaradnik „Działalno ć społeczna
i narodowa ks. Jerzego Janika”. Wyst pi tak e Chór Ewangelicki
oraz odb dzie si wystawa dokumentów.

*

*

*

w targowy pi tek 7 wrze nia, ul. ks. kojzara została na pewnym
odcinku zalana wod .
fot. w. Suchta

*

*

6.09.007 r.
Na skrzy owaniu ulic Wczasowej
i Wi la skiej kieruj cy audi mieszkaniec ywca zajechał drog jad cemu prawidłowo mieszka cowi
Cieszyna kieruj cemu polonezem
i doprowadził do stłuczki.
7.09.007 r.
Na ul. Katowickiej z jad cego samochodu nieznanej marki odpadło
koło i uderzyło w nadje d aj c
z przeciwka toyot kierowan
przez mieszkank Gda ska.
7.09.007 r.
Na ul. Katowickiej II kieruj cy
pojazdem VW golf mieszkaniec
Wisły najechał na tył forda sierry
kierowanego przez mieszkank Cieszyna. Kieruj ca fordem
uderzyła z kolei w opla astr
kierowanego przez mieszka ca
Goleszowa.
8.09.007 r.
Na ul. Katowickiej na parkingu
znajduj cym si przy cmentarzu
komunalnym nieznani sprawcy,
najprawdopodobniej m czyzna

-7. 09. 007 r.
Wspólnie z policj zorganizowano
akcj Bezpieczna droga do szkoły.
Rano i około południa patrolowane były ulice i okolice przy SP-1
i SP-2
. 09. 007 r.
Otrzymano informacj , e przy
ul. Dworcowej na trawniku le y
m czyzna. Wezwany patrol policji ustalił, e m czyzna stracił
przytomno ć w wyniku pobicia.
Wezwano policj , która przej ła
spraw .
. 09. 007 r.
Kontrola porz dkowa na posesjach
przy ul. Grabowej nie wykazała
adnych nieprawidłowo ci.
4. 09. 007 r.
Kontrola stanu znaków drogowych
na terenie miasta. Jeden znak wyrwano przy ul. Grabowej oraz jeden obci to przy ul. Sportowej.
5-7. 09. 007 r.
Kontrola luz i upustów wodnych
w zwi zku z obitymi opadami.

i kobieta, wybili szyb w iacie
albea, a nast pnie dokonali kradzie y torebki, dokumentów,
telefonu komórkowego oraz innych rzeczy osobistych. Sprawcy
oddalili si w nieznanym kierunku
skod felici lub favorit koloru
bordowego. Wszelkie osoby, które
przebywały na cmentarzu w dniu
zdarzenia, posiadaj ce informacje
o sprawcach lub bordowej skodzie
proszeni s o kontakt z Komisariatem Policji w Ustroniu
8.09.007 r.
Na ul. 3 Maja dokonano kradzie y
trzech krzeseł z baru na rynku.
8. 09. 007 r.
Na ul. 3 Maja dokonano kradzie y.
Sprawca wykorzystuj c nieuwag sprzedawczyni jednego ze
sklepów ukradł z szulady biurka
portfel, dokumenty i kart do
bankomatu.
9.09.007 r.
Na parkingu przy ul. Baranowej kieruj cy renault megane
mieszkaniec Wisły, najechał na
zaparkowane audi 100 nale ce do
mieszka ca Ustronia.
(ar)
7. 09. 007 r
W zwi zku z ogłoszonym przez
starost alarmem przeciwpowodziowym pełniono w tym dniu
całodobowy dy ur.
8. 09. 007 r.
Złapano wał saj cego si po ul.
Daszy skiego pieska. Zwierz oddane zostało do schroniska. (ar)

*

CI, KTóRzy oD NAS oDeSzlI:
Jan Marek
lat 68
ul. Chabrów 16/12
Irena Cupek
lat 65
os. Cieszy skie 4/41

Krewnym, przyjaciołom,
znajomym, s siadom
składamy serdeczne podzi kowania
za okazane współczucie,
zło one wie ce i kwiaty,
zamówione msze w.
oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej

p. otylii Muszer
Rodzina

13 wrze nia 2007 r.
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pieskom dokładnie przygl dał si m. Jurczok.

fot. w. Suchta

pIeS to obowI zek

znany hodowca owczarków Michał Jurczok. – Zawsze kontakt ze zwierz ciem,
z psem wyzwala dobre efekty.
Znawca psów M. Jurczok poprowadził
konkurs na najładniejszego kundelka i najładniejszego psa rasowego. Najładniejsze
pieski wybierała publiczno ć, przy czym
podczas prezentacji M. Jurczok zwracał
uwag na istotne cechy ka dego psa, od
sier ci poczynaj c, na prawidłowym ruchu
ko cz c. Niektóre pieski były zbyt dobrze
wykarmione, ale co najwa niejsze nie było
wychudzonych.
- Jak był pies ładny, starałem si to podkrelać – mówi M. Jurczok. – W ten sposób
moje odczucia były zgodne z wyborem
publiczno ci. Dzi pogoda była zmienna
i chyba cz ć osób z tego wzgl du nie

rasowy zwyci zca ze swoja pani .
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przyszła do amiteatru. Takie imprezy s
konieczne, ale chciałbym, by odbywały si
z wi kszym rozmachem.
W ród kundelków dwa pieski uzyskały tyle samo głosów i zaj ły pierwsze
miejsce: Ari nale cy do Agaty Partyki
i Pegi nale cy do Dominiki Krakowczyk.
W ród rasowców zwyci ył Fii Kingi
Wawrzyczek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
- Ludzie nie zawiedli i z tego si bardzo
ciesz – mówi M. Szczotka. - Oczywi cie
jak zawsze mo na liczyć na dzieci i młodzie . Naszym głównym celem jest pomoc
schronisku dla zwierz t w Cieszynie. Nasze miasto odczuwa to szczególnie, gdy
przyje d aj cy do Ustronia dochodz do
wniosku, e pies jest im ju niepotrzebny

fot. w. Suchta

i zostawiaj go. Obowi zkiem gminy
natomiast jest odwiezienie takiego porzuconego zwierzaka do schroniska, co
si wi e z kosztami. Przede wszystkim
trzeba ludziom u wiadamiać, e trzymanie zwierz cia to obowi zek i jeszcze raz
obowi zek. Je li chcemy mieć zwierzaki,
to musimy być za nie odpowiedzialni.
Podczas imprezy jeden pies zmienił
wła ciciela. Haps został znaleziony na
Pojezierzu Wałeckim. Był zapchlony
w do ć kiepskiej kondycji. Hapsa przygarn ł mieszkaniec Katowic maj cy dacz w
Ustroniu. Tu byli przez wakacje, niestety
okazało si , e w Katowicach na trzymanie psa w kamienicy nie godz si s siedzi. Pieska przygarn ł Zdzisław Klusek
z Harbutowic, któremu niedawno zagin ł
jego piesek.
Przeprowadzono aukcj obrazów autorstwa: Pauliny Prottung, Wiktorii Tajner,
Mateusza Steca, Patryka Lacha, Magdy
Cholewy, Katarzyny Orawskiej, Anny
Płaczkiewicz, Justyny Tomicy, Justyny
Kolarczyk i Sandry K dzior. Obrazy ch tnie kupowano licytuj c do kwot w wysoko ci kilkudziesi ciu złotych. Wyró niono
prace plastyczne Karoliny Dyrdy, Tomasza
Boboli, Aleksandry Kaweckiej, Klaudii
Noco , Filipa Wałacha, Magdaleny Kłody, Doroty Twardzik, Moniki Bem, Kingi
Balcar, Dominiki Krakowczyk, Wiktorii
Ciemały, Magdy Kubik, Alicji Pacury,
Kingi Wawrzyczek, Gabrieli Białek, Karoliny Kołder, Adama Puczka.
- Oni dorosn i b d umieli zachować si
w stosunku do zwierz t, b d bardziej
odpowiedzialni, ni moje pokolenie, które
bierze psy ze schroniska, a po czasie je tam
zwraca – mówi o młodych uczestnikach
imprezy M. Szczotka. - Dzi nie było
w amiteatrze, tak jak w latach ubiegłych,
psów ze schroniska, gdy poprzez internet
mo na przygarn ć psiaka. Stron odwiedziło ju ponad tysi c osób. Od wiosny
poprzez internet przygarni to około 30
psów.
Stowarzyszenie AS przyznało specjalne wyró nienia dla osób pomocnych w
codziennej działalno ci. Otrzymali je:
Edyta Mol da, Irena Arkt, Danuta Kostka, Zbigniew Blimke, Grzegorz Ramierz,
Bogusław Kubica, Monika i Grzegorz Jasi scy, miasto Cieszyn, Przedsi biorstwo
Komunalne w Ustroniu.
- Jestem mile zaskoczona, e mimo jesiennej pogody było tylu uczestników – mówi
M. Szczotka.- Jestem te zadowolona ze
sprzeda y ciasta, aukcji obrazów. Zebralimy pieni dze dla schroniska w Cieszynie.
Dobrze, e zawsze mo emy liczyć na
wsparcie miasta, pomoc pracowników
MDK „Pra akówka”.
A ciasta przygotowały: Paulina Prottung, Agata Partyka, Aleksandra Stojek
i Monika Bem. Za naszym posrednictwem organizatorzy dzi kuj sponsorom,
którymi byli: Urz d Miasta w Ustroniu,
Monika i Grzegorz Le niewscy, Beskid
Frukt Zbigniewa Szczotki, sklep jubilerski
Kleopatra z Cieszyna.
Na zako czenie odbył si pokaz strzyenia foksteriera oraz pokaz sprawno ci
piesków podbijaj cych balonik, łapi cych
lataj ce talerzyki.
Wojsław Suchta
13 wrze nia 2007 r.

Zdaniem
Burmistrza
Poprosili my burmistrza Ireneusza Szarca o wypowied na temat ostatnich intensywnych opadów.

*

Stra acy w akcji.

fot. w. Suchta

podtopIoNe mIaSto

Bardzo intensywne opady w nocy
z czwartku na pi tek sprawiły, e od rana
w całym mie cie walczono z wod . Przez
cały dzie w terenie działały wszystkie
jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych
z naszego miasta, a pomagali stra acy
z jednostek w Wi le Jaworniku, Wi le
Centrum i z Goleszowa. W akcj zaangaowane były słu by miejskie, a cało ci
dowodził burmistrz Ireneusz Szarzec,
którego tego dnia mo na było zastać
w zagro onych zalaniem punktach miasta. Przede wszystkim dbano o dro no ć
wszelkich przepustów. Woda podtopiła
budynki tam gdzie zawsze, czyli w rejonie
tartaku. Tradycyjnie zalało piwnice na os.
Zacisze.
- Na terenach nizinnych czeka si na fale
powodziow . W górach woda sama tworzy

potoki i pojawia si w miejscach niespodziewanych. Dlatego wa ne jest szybkie
reagowanie – mówi komendant miejski
OSP Mirosław Melcer.
Padało przez cały pi tek. Deszcz zacz ł
ustawać około godz. 20. W nast pnie dni
padało, ale ju nie tak intensywnie. Działania ratownicze prowadzono do godz. 15
w niedziel 9 wrze nia. Do poniedziałku
liczono straty.
- Wst pnie straty w naszej gminie szacujemy na 125 tysi cy złotych – mówi
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarz dzania Kryzysowego UM Czesław
Gluza. – Na kwot składaj si straty
materialne i koszty akcji ratowniczej.
W zwi zku z prowadzeniem akcji ratowniczej gmina poniosła koszty w wysoko ci
14.275 zł.
Wojsław Suchta

podzI kowaNIe

Burmistrz Ustronia i Stowarzyszenie „Ustro skie Do ynki” dzi kuj wszystkim osobom, które przyczyniły si do oranizacji Ustro skich Do ynek,
a w szczególno ci przygotowuj cym scenki do korowodu, zespołom inscenizujacym obrz d do ynkowy i wyst pujacym w amiteatrze oraz wszystkim
mieszka com i go ciom bior cym tak licznie udział w do ynkach.
13 wrze nia 2007 r.

*

*

Ubiegłotygodniowe opady deszczu, które kulminacj osi gn ły w nocy z czwartku
na pi tek, doprowadziły do powstania lokalnych zagro e w postaci podtopie budynków, infrastruktury technicznej, dróg
itp. Ju w nocy wszystkie nasze jednostki
Ochotniczych Stra y Po arnych i innych
słu b komunalnych były w stanie gotowo ci. W pi tek rano o godzinie 8 ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy
w o miu gminach powiatu cieszy skiego.
W naszym mie cie ju od godziny 6 rano
zalewane były pierwsze piwnice na terenach ni ej poło onych. Młynówka, która
jest ciekiem przejmuj cym główny ci ar
odprowadzania wody deszczowej do Wisły, została w takim stopniu wypełniona,
e nie była w stanie przyj ć wi kszej
ilo ci wody i w kilku miejscach doszło
do przelewania si wody przez wały np.
na ul. Polnej. Do ć trudna sytuacja panowała w okolicach dawnego tartaku, czyli
pomi dzy ulicami Stawow , Tartaczn
i Ko cieln . W dzielnicach podgórskich,
czyli w Lipowcu i w Polanie, woda spływaj ca z gór tworzyła pojawiaj ce si nagle nowe cieki. Tworz ce si spontanicznie,
praktycznie nie maj ce uj cia - tam gdzie
wypływaj powstaje problem. Tak było
w okolicach restauracji Tropicana na Polanie, na ul. Kr tej w Lipowcu i na Dolnym
Zawodziu. Nasze działania zmierzały do
maksymalnego zabezpieczenia tych terenów. Tam, gdzie si dało stosowano worki,
maksymalnie otwarto luzy Młynówki.
Niespodziewanie podniósł si stan wody
na Wi le, a to podstawowa nasza zlewnia.
W zwi zku z tym odpływ z naszych potoków był utrudniony i prowadziło to do
ich wzbierania. Mieli my do czynienia
z maksymalnym zrzutem wody z zapory
w Czarnem. W pi tek po południu sytuacja została opanowana. Oczywi cie
z pompowaniem czekali my do momentu
a wody opadn .
Wszystkie cieki odprowadzaj ce wod
były dro ne, ale maj okre lone przekroje
i nie s w stanie przy tak intensywnych
opadach spełnić do ko ca swej funkcji.
Dawniej potrzeba było trzech-czterech dni
intensywnych opadów, aby powstało takie
zagro enie. Obecnie wystarcza jedna noc
i cieki si wypełniaj .
Nasze cztery jednostki OSP tradycyjnie
od pocz tku akcji były w gotowo ci bojowej z maksymaln obsad . Zabezpieczały
odcinki w swoich rejonach, czyli te, które
najlepiej znaj , ale w przypadkach powa niejszych zagro e koncentrowane były
wi ksze siły w jednym miejscu. Jak zawsze
bardzo dobrze układała si współpraca
z Pa stwow Stra Po arn z Polany.

Gazeta Ustro ska 5

wSpomNIeNIe o rudolfIe lIpowczaNIe

Upłyn ło 20 lat od mierci
mgr in . Rudolfa Lipowczana. Zgin ł mierci tragiczn
w wypadku samochodowym
w dniu 16 czerwca 1987 r. Był
głównym metalurgiem Zakładów Ku niczych Fabryki Samochodów Małolitra owych
w Skoczowie.
Mgr in . Rudolf Lipowczan
urodził si w Ustroniu 14 lipca
l936 r. Uko czył Akademi
Górniczo- Hutnicz w Krakowie w 1962 r. uzyskuj c

dyplom mgr in . metalurgii.
W listopadzie 1962 r. podj ł
prac w Ku ni Ustro . (obecnie likwidowany zakład produkcyjny Ku ni Polskiej sp
z o.o. w Skoczowie.) Nast pnie
kontynuował prac w Zakładzie Ku ni w Skoczowie, gdzie
w latach 1968 do 1970 pełnił
funkcj kierownika oddziału
obróbki cieplnej w zakładzie
w Skoczowie i Ustroniu. Jako
bardzo zdolny in ynier kierował w okresie od 1970 do

Agencja Reklamowo-Wydawnicza
„DyTKo - MeDIA”
i Rezydencja „CASABlANCA” w Ustroniu
zapraszaj na casting do konkursu

MISS USTRoNIA

Je eli masz 8-4 lat, stan wolny, wzrost minimum
65 cm, mieszkasz na terenie powiatu cieszy skiego,
masz odwag i uwa asz si za urodziw - zgło si !
Je eli chcesz zostać Królow Beskidów i najpi kniejsz
ustroniank - zgło si !
Eliminacje do gali inałowej w sobot 29 wrze nia
2007 o godz. 18.00 w Rezydencji „Casablanca”
w Ustroniu przy ul. 3-go Maja 49
zapisy do 5 wrze nia 007 w recepcji Rezydencji
„Casablanca” lub telefonicznie: 0-50-498-89 i 0-6089-698.
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1972 r. O rodkiem Technologiczno-Wdro eniowym Kucia Matrycowego przy Ku ni
Ustro . W latach 1972 -1973
Rudolf Lipowczan był zast pc
głównego ku nika ds. metalurgicznych. Po wł czeniu Ku ni
Ustro i Ku ni Skoczów do
Fabryki Samochodów Małolitra owych w Bielsku -Białej od
1978 r. pełnił funkcj specjalisty ds. metalurgicznych, a od
1979 r. nieprzerwanie pracował
w Zakładach Ku niczych FSM
Skoczów –Ustro , jako główny metalurg zakładów.
Zaanga owanie w pracy zawodowej oraz osi gane bardzo dobre wyniki z zakresu
rozwi zywania problemów
technicznych obróbki cieplnej odkuwek matrycowanych,
umo liwiły mu odbycie dwumiesi cznej praktyki w irmie
Fiat w Turynie oraz praktyki
w irmie Berliet w Lyonie we
Francji. Bogate do wiadczenie, wiedza techniczna oraz
umiej tno ci rozwi zywania
najtrudniejszych problemów
technicznych wyst puj cych
w zakładach, pozwoliły mu w
1976 r. uzyskać specjalizacj
zawodow I stopnia z zakresu metaloznawstwa i obróbki
cieplnej.
Rudolf Lipowczan na Ogólnokrajowym Przegl dzie Technologii Przemysłu Maszynowego w Katowicach otrzymał
nagrod II stopnia Komitetu
Nauki i Techniki oraz dyplom
uznania za proces dyfuzyjnego
chromowania matryc ku niczych wg patentu Nr 52207. Od
1984 r. pełnił funkcj członka
opiniodawczej Komisji Eks-

pertów do Oceny Jako ci Wyrobów Hutniczych. Prowadził
równie badania zwi zane
z korelacj struktury odkuwek przekładni samochodowych, a ich skrawalno ci ,
badał odkształcenia matryc
ku niczych o du ych wymiarach podczas obróbki cieplnej.
Pracował nad ich wyeliminowaniem. Był autorem szeregu
publikacji w czasopismach
technicznych. Opracowanie
pt. „Obróbka cieplna i chromowanie dyfuzyjne matryc
ku niczych”, wydane zostało
przez Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA
w Warszawie. Rudolf Lipowczan zwi zany z Ustroniem
zawsze podkre lał swoje wielkie przywi zanie do ziemi cieszy skiej. Był równie autorem
szeregu dowcipów, kawałów
regionalnych, które opowiadał
posługuj c si pi kn gwar
cieszy sk . Jego odej cie było
dla nas wszystkich wielkim
ciosem, pozostał jednak w naszej pami ci na zawsze jako
wspaniały kolega, wybitny
specjalista, wysokiej klasy fachowiec, którego niestety nikt
nie potraił zast pić.
Antoni Czerch
Szef Słu by Kontroli Jako ci
Zakładów Ku niczych FSM
w latach 1977-1988 .Główny
Specjalista ds. Inwestycji 19901991, Z-ca Dyr.ds. Techniki
i Produkcji 1991- 1994, Dyr.
Techniki i Produkcji -Członek
Zarz du Zakładów Ku niczych
sp z o.o w Skoczowie w latach
1995-1998.
Napisano w 235 rocznic
powstania Ku ni Ustro .

PIlNe - drogeria kosmetyczna
zatrudni kasjerów, sprzedawców
w nowo otwieranym sklepie
na ul. A. Brody
(obok Alberta). tel. 0-500-49-7.
Starosta Cieszy ski informuje

wszystkich wła cicieli nieruchomo ci poło onych na
terenie obr bu USTRo , i w dniach od 7 wrze nia do
5 pa dziernika br. w godzinach od 8 do 5, w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy ul. Szerokiej
, w Wydziale Geodezji, Kartograii i Katastru, pokój
70 (parter), odbywa si wyło enie do publicznego wgl du danych dotycz cych ewidencji budynków.
13 wrze nia 2007 r.

SPRzATANIe WIATA 007
„oszcz dzaj. Wył czaj. odzyskuj.
wieć przykładem!”

pan karol ogrodzki z ul. le nej znalazł 10 wrze nia w swoim lesie
kilka okazałych prawdziwków. Jeden z nich wa y 1 kg i jest całkowicie zdrowy.

Starsi mieszka cy Ustronia zapewne pami taj
„wygrowki” muzykantów pod domami solenizantów
– na „miano”. „Wygrowki” zaczynano w marcu

13 wrze nia 2007 r.

Tegoroczna kampania „Sprz tanie wiata – Polska” zach ca do oszcz dzania – surowców naturalnych, energii,
materiałów. W konsekwencji – tak e pieni dzy ka dego
z nas. Zwracamy równie uwag na wył czanie – niepotrzebnie działaj cych arówek, urz dze , trybów czuwania.
Zach camy te do odzyskiwania – selektywnej zbiórki
odpadów, m drego wykorzystania, np. drugiej strony kartki
papieru, ale i do u ywania produktów z recyklingu, np.
papieru toaletowego lub papierowych r czników, czy do
kupowania „zielonej energii”. W ten sposób zwracamy
uwag na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i na
to, co ka dy z nas mo e zrobić w swoim domu, aby rodowisku było l ej. Bo warto, aby ka dy wiecił przykładem,
jak być na co dzie przyjaznym dla rodowiska. Jak co
roku w terminie 5-16-17 wrze nia zorganizowana zostanie
akcja Sprz tanie wiata. Mieszka cy Ustronia mog przez
cały rok aktywnie uczestniczyć w akcji maj cej na celu
selektywn zbiórk odpadów, otrzymuj c nieodpłatnie
worki na surowce wtórne, które s odbierane bezpo rednio
z nieruchomo ci. Tradycyjnie jak co roku Wydział rodowiska i Rolnictwa zach ca do czynnego udziału w akcji Sprz tania wiata. W Urz dzie Miasta w Wydziale rodowiska
i Rolnictwa pok. 25 - b dzie istniała mo liwo ć pobrania
worków oraz r kawic tel. 857-93-13.
– na Jozefa, potem pami tano o Jurze, Jónku, Pietrze
i Pawle, Hance, Karolu, a ostatni solenizant, którego odwiedzano
ju pod koniec wrze nia to Michoł. Okazuje si , e ta dawna
tradycja jeszcze nie zagin ła, o czym wiadczy zał czona
fotograia z 2002 r. Solenizantowi Janowi Jakubcowi (od lewej)
„wygrowo” kapela podwórkowa Rudolfa Gojniczka, istniej ca
od ko ca lat 70., w skład której wchodz : Edward Gojniczek,
Karol Kozieł – dawny ucze kapelmistrza Bolesława Midra,
harmonista Jan Kocjan, zwany „Kocis” oraz Rudolf Gojniczek,
dawny nauczyciel zawodu szkół ku niczych, który ma muzyk
w genach, gdy grał jego ojciec, a teraz syn kontynuuje t
pasj .
lidia Szkaradnik
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perłowa fIeSta
wie utkiego newsa o wyst pie Pearl
Jam na stadionie l skim podrzuca mi
chłopak, którego darz podobnym uczuciem, co t kapel . Z naszego zwi zku
wychodz nici, ale koncertu nie zamierzam
przepu cić. Kumpel Radek zdobywa dla
mnie – ku zgrozie mojej mamy – upragniony bilet, wisz cy potem dumnie na
drzwiczkach szafki. Sama te nie jestem
wolna od obaw. Chciałabym wspominać
ten dzie za 40 lat jak dzi uczestnicy legendarnego show Rolling Stonesów w Sali
Kongresowej. Odyseja zaczyna si z my l
o powrocie z Chorzowa koło północy. Na
szcz cie Radek załatwia mi transport, co
nie zmienia faktu, e dowiaduj si o tym
ostatnia.
W ferworze zaj ć ze zdumieniem
odkrywam, przekładaj c stron w terminarzyku, nadej cie zakre lonego 13
czerwca. Od rana upycham do oporu
rzeczy w małej torebce i zagajam koleg
Piotrka na gadu-gadu: „Po piesz si ,
bo ci poci g ucieknie :D”. On: „Spoko,
robi jeszcze zadanie domowe ;P”. Bagatelka. Ola, studentka prawa, dwa dni
pó niej zdaje ci ki egzamin. „Nie boisz
si , e przy skakaniu wszystko ci wyleci
z głowy?” – pytam. „Eee, mo e akurat
si poukłada”.
Z Olk spotykamy si na dworcu Ustro
Zdrój po długim niewidzeniu, padaj c
sobie w obj cia. Tak, koncerty ł cz ludzi
– tyle e na miejscu trzeba si przytulać
do osób do ć przypadkowych. O 10.35
wskakujemy ze znajomymi do poci gu
w stron Katowic, a na nast pnej stacji
ekipa si kompletuje. Dwie godziny jazdy wypełniaj naszej ósemce dziwne,
rozbrajaj ce dywagacje, np. nad chorob
dekompresyjn czy praktycznymi skutkami ruchu obrotowego Ziemi. Wedle
reguły „pod latarni najciemniej” kumple
tu obok wagonu maszynisty zaczynaj
opró niać grzechocz c zawarto ć plecaków.
Podje d aj c tramwajem pod stadion,
łatwo rozpoznajemy przyszłych kompanów zabawy. Wi kszo ć chłodzi si
w cieniu, my za chwil przed 15 wciskamy si kolejki przed bram 7, któr mamy
si dostać na płyt boiska. Z pocz tku nie
wygl da to le, lecz tłumek g stnieje, i to
razem z atmosfer – wej cie wci jest
zamkni te. Rozochocona grupka skanduje:
„K... mać, ile mamy stać?!”, czemu wtóruje powszechny przeci gły gwizd. Niemniej tylko dwóm chłopakom chce si go
kontynuować. Urz dzaj swoisty konkurs
na przedrze nianie si w wygwizdywaniu
zawiłych melodyjek, polepszaj c wyra nie
nastrój pozostałym. Mimo lekkiego zachmurzenia panuje upał, a cisk wzmaga
duchot , zatem ka dy podmuch zeirku
witaj westchni cia ulgi. Aczkolwiek na
aur narzekać nie mo na. Poprzedniego
dnia 300 C, jednak chmur ni w z b. Jak
si okazuje, kolejnego do popołudnia leje.
Mamy fuksa.
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Bramy otwieraj si o 16, czyli równ
godzin pó niej ni powinny. Nie starcza mi sił, eby zło cić si na t zwłok
– napiera na mnie tabun spoconych ludzi,
lamazarnie posuwam si z nimi ku wejciu. Wreszcie jestem wolna, choć czuj
si obustronnie przemaglowana. Jeszcze
sprawdzanie baga u. W kolejce słysz
oburzon dziewczyn : „Mnie mog macać, ale torebki sobie przeszukiwać nie
pozwol !”. Wod wnie ć mo na wył cznie
w butelce plastikowej, no i bez nakr tki.
Rzecz jasna dlatego, by nie oberwać pełn ,
gdy wówczas zobaczyłoby si gwiazdy
nie tylko na scenie. Choć jak słusznie
zauwa a Radek, zmusza to do szybszego
picia i wracania po wi cej – 0,5 l za 4 zł.
Business is business. T-shirty z logiem
gwiazdy wieczoru do kupienia po 80 zł,
plakaty – po 40... Jako e nie wolno generalnie u ywać aparatów, jedyn moj
pami tk pozostaje wymi toszony bilet
z oderwanym kuponem.
Wyszedłszy na pokryt matami muraw ,
rozgl damy si z obaw . Có sobie Eddie
pomy li? Nie tylko trybuny wiec pustkami; nie ma tak e problemu, by dostać
si pod estrad . Wbrew obawom koncert
planowo startuje o 17. Na pierwszy ogie
Gutierez, wyłoniony w konkursie „Zagraj
przed Pearl Jam”. Stajemy z Ol blisko
monumentalnej sceny, ale jest spokojnie, ludzie ruszaj si raczej niemrawo.
Dopiero pomału impreza si rozkr ca.
W trakcie wyst pu polskiej Comy oddalamy si nieco, eby wygodnie rozło yć si
na ziemi. Kolejny dowód na to, co umie
wyczarować TV: my z abiej perspektywy
dobrze widzimy, a zgodnie z obrazem na
telebimach nie ma gdzie szpilki wło yć.
Naród jednak ci ga nieustannie... Wokalista pyta o yczenia dotycz ce utworów.
Pod barierkami gwar, w naszym otoczeniu
jedynie kolega Kazik zaczyna: „Spa...!”.
Przez moment odnosz wra enie, e chce
zawołać „Spadajcie!”, lecz on tylko podaje tytuł najbardziej znanej kompozycji
Comy: „Spadam”. I rzeczywi cie frontman zespołu mówi po ułamku sekundy:
„No to zagramy >>Spadam<<”. Kazik
dostaje od nas i stoj cych wokoło burzliwe oklaski.
Autentyczne podekscytowanie wywołuje pojawienie si nu-metalowej formacji
Linkin Park, która nie robi jedynie za
support, czyli rozgrzewk , ale daje pełnowymiarowy koncert. Moi kumple uznaj
ów zespół za nie wymagaj c muzycznego
smaku, tandetn gratk dla niby-zbuntowanych piszcz cych „trzynastek”. Piotrek
kładzie si ostentacyjnie na plecaku do ć
blisko stoj cego rojowiska, pozoruj c
drzemk . Nie jest w pełni wiadom, jak
budzi sensacj – inni nie tylko musz nad
nim przeskakiwać, ale te pstrykaj mu
fotki. Ze sceny pilnuje porz dku Murzyn
z emblematem FBI. Gdy dobiega ko ca
wyst p LP, przeciskamy si z Ol do
przodu.

Podczas przerwy zast py mokrzutkich,
purpurowych od skakania fanów wybywaj
poza płyt stadionu, gotowe zapłacić ka d
cen za łyk wody czy piwa. Tam, wokół
boiska, ci gnie si wielki piknik. Mijamy
z Olk dwie znajome Kazika, drobne
dziewuszki zlane potem, które spłakane
padaj sobie w ramiona. Mrugamy do
siebie wymownie. Przez muraw przetaczaj si dwa główne obozy – wielbicieli
Linkin Park i Pearl Jam – daj c zarazem
pokaz wszelkich wariantów koszulek promuj cych ukochany zespół. Rzekomo PJ
równie nie przepadaj za towarzyszami
swojej trasy koncertowej, a na ich asyst
zgodzili si za namow organizatora. Niemniej lider LP wypowiada si o gwie dzie
wieczoru bardzo pochlebnie i chyli czoła
przed legend muzyki grunge. adnych
otwartych niesnasek tak e nie widać. Ja
sama umiłowanie Pearl Jam ł cz z du
sympati dla LP i jako nie odczuwam
rozdwojenia ja ni.
W tym kolorowym skupisku da si wypatrzyć rozmaite intryguj ce przypadki.
Chocia by rozchełstanego pana z brzuszkiem udaj cego, e zdziera gryf gitary.
Albo eleganckie panienki w sandałach lub
japonkach. Nie wyobra am sobie, gdyby
jaki pot ny facet przydepn ł tak stópk
nog obut w glan... Przewijaj si tu fani
dosłownie z całego globu, np. z Włoch.
Gdy pó niej trwa koncert PJ, kamery wyłapuj lag i sk czy transparent z napisem
„Hungary”. Obce osoby, zł czone pasj do
muzyki, bezustannie nawi zuj rozmowy,
przekomarzaj si i artuj . Uczucie bycia
jak „a human being that was given to ly”
z piosenki PJ (‘ludzka istota, której dane
było pofrun ć’) unosi si z ka dej piersi,
łami c jakiekolwiek bariery.
Istotnie o frekwencj nie musimy si ju
martwić. Pot guje si nastrojowy mrok,
a zarazem – natłok. Teraz nie mamy w tpliwo ci co do przewidywanych 40.000
słuchaczy w Chorzowie. Ustawiamy
si z Ol na lewo nieopodal sceny, lecz
w przeciwie stwie do kumpli nie pchamy
si pod barierki. Pami tamy o wstrz saj cym zdarzeniu na festiwalu w du skim Roskilde, gdzie w 2000 r. – wła nie w czasie
wyst pu Pearl Jam – tu przy scenie zgin ło 9 osób, a 42 odniosły obra enia... Po
prostu pod straszliwym naporem ludzkiej
masy niektórzy, utraciwszy przytomno ć,
zostali zadeptani w błocie i ciemno ci –
i odeszli w ród nie wiadomych tej grozy
rozentuzjazmowanych tysi cy – niczym
upadaj ce Ikary...
Koncert Pearl Jam zaczyna si z półgodzinnym po lizgiem, ok. 21.30, lecz
jeste my zbyt zaaferowane ogl daniem
przygotowa , eby si denerwować. „Chyba si rozbecz , jak go zobacz ” – wyznaje
Ola. U miecham si na wpół kpi co,
choć i mnie serducho przy piesza. Wokół nas robi si coraz cia niej. Dochodzi
w ko cu do tego, i stoj niemal w czyim
plecaku, ale przynajmniej na obu stopach.
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Moja kompanka ma nawet przestrze , by
klaskać nie tylko nad sob . Przede mn
ustawia si jaki wysoki go ć koło pi ćdziesi tki. Tyle dobrego, e nie skacze i nie
obija si o mnie. I na szcz cie po lewej
stronie jego głowy widz doskonale ekran,
z prawej za – sam scen oraz muzyków.
Na murawie walaj si połacie mieci
– butelki po wodzie i coli, opakowania
z pizzy. Mimo uło enia niby sardynki
w puszce stale kto przeciska si w t
lub we w t . Najbardziej przeszkadza mi
jednak dym papierosów – podpisuj si
r kami i nogami pod zakazem palenia
w miejscach publicznych. Kto mógłby
odburkn ć, e to otwarta przestrze . Do
diaska, czy 40.000 osób ci ni tych na
stadionie da si uznać za przebywaj cych
na wolnym powietrzu?
Nie musz zerkać na telebim, by po
krzykach i aplauzie rozpoznać: oto na
estradzie obejmuje rz dy Eddie Vedder
na czele Pearl Jam. Ruszaj z marszu
niezwykle ogni cie. Czy mo liwe, bym
słuchała ich płyt do snu? Lider kapeli nat a tak swoje gardło, jak struny gitary a do
granic. Na okolonej burz k dzierzawych
włosów twarzy pojawiaj si strugi potu.
Nie dziwota, w ko cu ma ju na karku
40 lat z hakiem. Nadto poprzedniego
dnia zespół gra w Monachium, a 15.06.
zabawia fanów w Italii. 13 koncertów po
całej Europie zaledwie w trzy tygodnie!
Mimo to podczas ka dego daj z siebie
wszystko. Po setkach spotka z publik
sam Eddie wygl da jednak na zaskoczonego gor cym przyj ciem na l sku.
Tłum jak jeden m nuci, piewa, klaszcze, skanduje, ryczy, ta czy... Z przodu
gor co, lecz spychanych w tej zadymie
na barierki wyci ga ochrona. Potem ju
nietrudno dostać si do zmagazynowanych na boku zapasów wody. Kamera
robi niekiedy zbli enie czyjej twarzy:
zwykle dziewczyn wzi tych na barana. Te,
widz c siebie w centrum zainteresowania,
przewa nie mocno si pesz , natomiast
wyłapani przez obiektyw faceci bawi
rzesze obł dnymi grymasami.
Tymczasem Eddie odczytuje par zda
po polsku, budz c ogromne poruszenie.
„Pozwolicie, e dalej b d mówił po
angielsku, bo nie chc brzmieć jak pi ciolatek” – ko czy z niemałym trudem,
a sekunduje mu ogólny ryk zachwytu.
Kto komentuje: „Całkiem jak Benedykt
XVI” i tym bardziej boki zrywam, aczkolwiek moim zdaniem papie jest ju z naszym j zykiem nie le obyty. Choć akcent
rzeczywi cie podobny. Eddie wspomina
wizyt grupy w Spodku podczas trasy
w 2000 r., pyta o obecnych tam, zwraca
si do nas niby do przyjaciół. Czaruje
rozmarzonym, jednocze nie skupionym
wzrokiem, lecz nade wszystko – lekko
chropowatym, natchnionym głosem. Intonuje melodie, które mamy powtarzać,
w tym utwór „Another Brick In The Wall”
ze wstawk anty-Bushowsk – krzycz j
za nim szeregi gardeł.
Udaje si nam te w całkiem równym
rytmie za piewać „Sto lat”. Oby i kiedy
nie ulegało w tpliwo ci, e swe yczenia
dedykujemy Vedderowi, a nie przypadkiem Lepperowi, który akurat tego dnia
13 wrze nia 2007 r.

pearl Jam

obchodzi urodziny. Jakkolwiek zespół
promuje now płyt , króluj tu jego najpi kniejsze i stale najbardziej porywaj ce
evergreeny. „Szcz ciara!” – szturcha
mnie Ola, gdy z przymkni tymi oczami
piewam za Eddiem i kilkudziesi cioma
tysi cami ludzi swe wy nione „Given
To Fly” oraz „Black”. Multum głosów
przedłu a ko cowy motyw tej drugiej,
przenikaj cej ballady, który wznosi si
echem ku niebu. Misterium trwa.
Zasłuchana i prawie medytuj ca, nie
mog uwierzyć, e zespół ostatecznie
opuszcza scen . „Jak to, ju ?” – potrz sam
głow niczym kto brutalnie wyrwany
ze snu. Wiele osób rozgl da si równie
zdezorientowanych. Najwidoczniej cz ć
wzi ta za drug tur po przerwie okazuje
si bisem. „Pr dzej!” – Ola szarpie moj
r k , prowadz c mnie w kierunku wyjcia. Ławica ludzka wypływa ze stadionu,
o dziwo całkiem szybko i sprawnie. Pomimo wiadomo ci marnego ko ca ony Lota
odwracam si przez rami . Musz zachować ten obraz w pami ci. Ci gnie za mn
miasto wielko ci Cieszyna... Północ, ulice
si korkuj , gdy setki samochodów ruszaj
we wszystkie zak tki Polski. Bez dwóch

zda : stało si tu co niezwykłego.
Do domu wracam przed 2 w nocy, mam
sił wył cznie na orze wiaj cy prysznic i
pełne ulgi wsuni cie si do łó ka. Wstaj
pi ć godzin pó niej. Potrzebuj dowodu,
e to nie sen; wszak przekrwione oczy
lub zdarte gardło nie musiałyby stanowić
efektu koncertu. Moje spojrzenie pada na
zmaltretowan bluzk . Przypominam sobie
anegdotyczne zaj cie, kiedy w Chorzowie
zaczepia mnie jaki chłopak z rozwianym
włosem i browarkiem w r ku. „Ej, słonko,
co to za kapela?” – kiwa na mój przekorny,
niepoprawny politycznie czarny T-shirt z
napisem „Franz Kafka” i postaci id c
przez wyludnione noc miasto. Propaguj
tak swego „idola”, niejako godz c stronnictwa zespołów PJ i LP. „Gostek robi mnie
w bambuko” – my l , przypatruj c mu si
podejrzliwie. W ko cu jak dot d „Proces”
nale y do kanonu lektur... Ale wygl da, e
mówi absolutnie serio. Szczerze zafrapowany, dopytuje: „Co jak Franz Ferdinand
czy inne klimaty?”. Robi mi si słabo, lecz
szczerz c z bki, bohatersko odpowiadam
w zgodzie z prawd : „Jakie klimaty, pytasz? Hm, totalnie psychodeliczne”.
Katka Szkaradnik
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ustroñskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

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.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

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.

Czytelnia ogólna oraz wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.
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 :
Malarstwo rodziny Sobierajów (ASP Kraków, ASP Łód )
Hafty, hoczki i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
KLUB PROPOZYCJI : - klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi
oddzia£ Czynny: codziennie w godz. 11-16.
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.

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.

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
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 kształCenia 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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po opadach stra e wypompowały sporo wody z piwnic. Na zdj ciu
usuwanie wody z piwnic budynku naszej redakcji. fot. w. Suchta
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BURMISTRz MIASTA USTRo
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda
nieruchomo ci niezabudowanej ozn. nr 263/6 o pow. 0.1446
ha , obj. KW 58562 S du Rejonowego w Cieszynie, połoonej w Ustroniu przy ul. Folwarcznej.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustro nieruchomo ć ozn. nr 263/6
poło ona jest w jednostce strukturalnej: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – MN2 oraz cz ciowo tereny
ulic publicznych dojazdowych - KDD1/2.
Dost p do drogi publicznej przebiegać b dzie po parceli
263/9.
Cena wywoławcza nieruchomo ci wynosi .500,00
zł brutto.
Post pienie nie mo e wynosić mniej ni 1 % ceny wywoławczej.
Wadium nale y wnie ć w gotówce w terminie do dnia
11.10.2007r. w wys. .50,00 zł na konto Urz du Miasta
Ustro w ING Bank l ski 0/Bielsko- Biała nr 15 1050
1070 1000 0001 0250 7308.
Za dokonanie wpłaty uwa a si dzie wpływu rodków
pieni nych na podane konto bankowe.
Przetarg na sprzeda nieruchomo ci odb dzie si w dniu
6.0.007 r. w sali nr 1 Urz du Miasta Ustro o godz. 11-tej.
Uczestnicy przyst puj cy do przetargu zobowi zani s
do przedło enia:
- dowodu wpłaty wadium,
- dokumentów stwierdzaj cych to samo ć w przypadku
osoby izycznej,
- osoby prawne – oryginał aktualnego wypisu z Krajowego
Rejestru S dowego (KRS),
- a pełnomocnicy zobowi zani s przedło yć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
Osobie wygrywaj cej przetarg wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia, która w cało ci musi być wpłacona
na konto sprzedawcy przed spisaniem umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzeda y.
Osoba nabywaj ca nieruchomo ć pokrywa koszty notarialne i s dowe.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca si
przelewem na wskazane konto bankowe (nie pó niej ni
przed upływem 3 dni od zamkni cia przetargu).
Dokumentacja dotycz ca sprzeda y nieruchomo ci ozn.
nr 263/6 znajduje si do wgl du w Wydziale Architektury
Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urz du Miasta Ustro
(II pi tro, pokój nr 35).
Bli szych informacji udziela Wydział Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami Urz du Miasta Ustro , tel.
(033) 8579318 .
PozIoMo: ) umowa mi dzypa stwowa, 4) ogon
lisa, 6) dodatek do mi sa, 8) płynie przez Olsztyn,
9) dziki kot, 0) dzielnica Ustronia, ) otacza nas,
) stary kontynent, ) stado wilków, 4) ona z wozu ...,
5) obgadanie kogo , 6) kraw d ostra, 7) lekarstwo
z tłuszczu wieloryba, 8) angielskie „tak”, 9) rakieta wietlna, 0) łut szcz cia.
PIoNoWo: ) szkodz zdrowiu, ) pój cie na ugod , ) odmiana dyni, 4) wodna przegroda, 5) grecki
rynek, 6) dawny instrument d ty, 7) zwisa w jaskini,
) łó ko dla turysty, ) du a jaszczurka.

Jako sie mocie ludeczkowie
Ale nóm doloło! Ani my sie nie nazdali, a i do nas prziszła powód . Prowda były tu u nas i wiynksze kataklizmy, ale przeca teraz te niejednymu piwnice zaloło. Łoto w pióntek wybrałach sie
na torg, dyć chodzym tam ko dy tydziy , aspó wajec dómowych
nakupić, brusek syra i ze dwie sztwiertki masła. Tela kupujym
u znómej ga dzinki, a ponikiedy aji dómowóm kure, ale to
jyno wtedy jak jacy go cie sie zjadóm. Tó w pióntek idym
na tyn torg i wyobra cie se, e ja skrzi owaniu Konopnicki i ks. Kojzara nie szło przy . No jezioro sie zrobiło
i ganc nie szło łoby . Nic nie pletym, dyć niejedyn co szeł
teryndy musioł zawrócić. Ani babki, co łobuły gumowce
ni miały łopowogi tam i , e im bótki przebieróm. I tak zostałach bez dómowej wy erki, ale dyć czas tak hónym leci,
to ani sie nie nazdóm i za bydzie pióntek. A musiało isto
w górach porzódnie padać, bo ech szła jak ju słó ce wiyciło w sobote po połedniu do kamratki na Zowodzi, a woda
we Wi le ynyła prowie równo z brzegym. A tako wzburzóno
i zmazano, nó tako koltówka.
Łobiecałach te moji wnuczce, e pujdym nióm na impreze
ło psach – „As”, ale je ech w strachu, bo łona sie lituje nad
ka dym stworzynim i biere wszystko do chałupy, a cera mo jyno
z tym kłopot. Tó isto za cosi przikludzi. Ju majóm spory przichówek – dwa psy i trzi kocury, a jeszcze w chałupie kanarka
i jakisi winki, czy chómiki. Dobrze, e dziywcze je wra liwe
i lituje sie nad wszelijakim stworzynim, ale tak na co dziy ,
to doista ta cało czelotka człowiekowi dopiyko. Psy harwoszóm jedyn przez drugigo, kocury miałczóm, a wszystko
chce je . Dobrze, e je ech tam jyno go ciym, a w swoji
chałupie móm kapke wiyncyj spokoju, czego i Wóm yczym.
Hela

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

krzy ówka
30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 21 wrze nia br.
Rozwi zanie Krzy ówki z nr 35
CzANToRIA Do zDoByCIA
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: estera Pod orska,
Ustro , ul. Daszy skiego 83. Zapraszamy do redakcji.
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w nowej sali komputerowej.

fot. t. targowski

Nowa pracowNIa

W rozpoczynaj cym si roku szkolnym
2007\2008 Gimnazjum nr 2 mo e poszczycić si now pracowni komputerow .
Dzi ki Ministerstwu Edukacji Narodowej
w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny, szkoła
otrzymała 10 stanowisk stacjonarnych
dla uczniów oraz komputer przeno ny dla
nauczyciela. Wzbogacono sal równie
o wideoprojektor. Jest to sprz t najnowszej
generacji, posiada oprogramowanie Windows XP Professional SP2 PL. Dodatkowo
jest on całkowicie bezpieczny dla uczniów
korzystaj cych z internetu, zaopatrzony
w program blokuj cy strony z niebezpiecznymi tre ciami - „Opiekun Ucznia

w Internecie”. W nowej pracowni internetowej b d uczyć si nie tylko informatycy,
ale i wszyscy uczniowie. Tak e wielu
nauczycieli wykorzystuje internet i zdobycze techniki, by lekcje prowadzone były
w sposób atrakcyjny dla ucznia.
Pracowni komputerow oddano do
u ytku 29 sierpnia 2007 roku, by uczniowie mogli ju si w niej kształcić. Dzi ki
uprzejmo ci Szkoły Podstawowej nr 2,
gimnazjum dysponuje równie drug sal
komputerow . Ta pracownia została zmodernizowana niecały rok temu.
Obie sale komputerowe s dost pne dla
uczniów w godzinach popołudniowych,
podczas prowadzonych w szkole zaj ć
dodatkowych.
Małgorzata Raszka

Sarmacka próba

W pi tek 7 wrze nia lało cały dzie .
Tego wła nie dnia jedna z irm przywiozła
do Ustronia swych pracowników na imprez integracyjn . Co ciekawe impreza
musiała si udać niezale nie od pogody,
gdy przygotowano kilka zada zahaczaj cych o sporty ekstremalne. Była próba
strzelecka na Zawodziu, przejazd samochodami terenowymi, paint ball, przej cie
pod drutem kolczastym, tyrolka, czyli lina
w powietrzu mi dzy drzewami, po której
si zje d a. Wspinano si na drzewo, co
nazwano Mount Everestem. Przeprawiano
si nad Wisł i biegano na orientacj . Była
te próba sarmacka, czyli picie alkoholu
przez odwa nych m czyzn. Organizatorzy zapewniaj , e uczestnicy tej próby
nie s pó niej dopuszczani do innych
zada . Wszystko ko czyła ostatnia próba
na stawie kajakowym. Tam uczestnikom
odczytywano zadanie:
Przed wami ostatnie zadanie. Na terenie zbiornika wodnego umieszczono trzy
ładunki wybuchowe. Ich niekontrolowane
zdetonowanie spowoduje zalania miejsco-
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wo ci znajduj cych si poni ej. eby temu
zapobiec musicie je wysadzić. Zadanie
mo na wykonać jedynie z wody. Posłu
wam do tego superszybkie cigacze nap dzane sił ludzkich ramion.

ostatnie próba na stawie kajakowym.

28 dzieci wyjechało w wakacje na kolonie zorganizowane przez Fundacj w.
Antoniego. Dzieci ze szkół podstawowych
wypoczywały w Soli koło ywca w gospodarstwie agroturystycznym. W czasie
kolonii były wycieczki, na zako czenie
wszyscy otrzymali prezenty. Kolonie zorganizowano z funduszy własnych Fundacji, z dotacji Miejskiej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz
dzi ki licznym sponsorom.
W siedzibie Fundacji trwa remont. Oddano do u ytku nowe wej cie do budynku,
jest nowa jadalnia i powstaje łazienka
z prysznicami. Jak twierdzi prezes Fundacji w. Antoniego Tadeusz Browi ski,
na ten remont zbierano pieni dze przez
kilka lat. Remont trwa od dwóch miesi cy,
a pomagaj w nim tak e osoby korzystaj ce z pomocy Fundacji.
- Nasi podopieczni robi do ć du o dla
miasta - mówi T. Browi ski. - Sprz taj
ulice od dworca PKP do ul. Cieszy skiej.
Jeden pan jest odpowiedzialny za promenad nad Wisł . Robimy to wszystko
w ramach prac społecznych. W Fundacji
zatrudniony jest tylko kucharz. Teraz trwa
przebudowa jadalni i w prace wł czyli si
podopieczni. Tu si nale y podzi kowanie
Ryszardowi Kosowskiemu, który bardzo
zaanga ował si w prace, a nawet był motorem niektórych robót. Panie natomiast
sprz taj . Wszystko bez wynagrodzenia.
W lecie dałem podopiecznym ultimatum
- albo co b dziecie robić i b dziemy wam
pomagać, albo na pomoc nie liczcie. Oczywi cie s osoby robi ce wi cej i mniej.
Dziennie pracuje po kilka osób. Bardzo
du o materiałów odzyskali my.
Fundacja zmienia swoje oblicze. Gdy
remont zostanie zako czony, nie tylko b dzie tam mo na liczyć na posiłek, ale tak e
na gor c k piel.
(ws)
Uczestniczyło około 80 osób, a próby
przygotowała irma Sherpa z Chorzowa.
Zabawa trwała cztery godziny, czyli program do ć wypełniony. Z wykorzystania
stawu kajakowego zadowolony był prezes
Czesław Matuszy ski. Mo e pojawi si
inni? Pi tkowi uczestnicy, choć zmoczeni, wydawali si być zadowoleni. (ws)

fot. w. Suchta
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b. kolondra w muzeum ustro skim.

fot. l. Szkaradnik

włoSy I Skóra

W sobot 8 wrze nia w Muzeum Ustro skim odbył si wernisa
wystawy młodej artystki rodem z Ustronia, Beaty Kolondry. Wystaw otworzyła dyrektor muzeum Lidia Szkaradnik. Przybli yła
krótko biograi malarki, która ucz szczała do Szkoły Podstawowej w Polanie, nast pnie do LO w Wi le oraz Studium J zyków
Obcych w Bielsku Białej. Pó niej wyjechała do Warszawy, gdzie
od 10 lat mieszka, pracuje i tworzy.
Jest to pierwsza wystawa B. Kolondry w Ustroniu. Zanim przyst piono do ogl dania twórczo ci, mo na było wysłuchać charakterystyki sposobu jej tworzenia. Maciej Rawicki, absolwent ASP
w Warszawie, zwrócił uwag , e obrazy i eksponaty prezentowane
na wystawie niewiele maj wspólnego ze sztuk klasyczn . Artystka nie stara si być rzemie lnikiem odtwarzaj cym elementy krajobrazu. W tym, co robi Beata Kolondra, pojawia si wiat codzienny
w sposób o wiele prostszy.
Autorka na przykład odbija swoje cz ci ciała na płótnach, nie
u ywa tradycyjnego p dzla, farb rozmazuje r kami. Dzi ki temu

jej twórczo ć staje si bardziej namacalna, prawdziwsza tak e dla
odbiorcy, który mo e obcować bezpo rednio z jej wiatem. Jej
dzieła s niezwykle osobiste, przepełnione emocjami. Zdaniem
obecnego na wystawie socjologa sztuki, kluczem do zrozumienia twórczo ci Beaty Kolondry jest prze ycie. Artystka zapisuje
w swojej sztuce chwile codzienne, przykładem mo e być obraz
przedstawiaj cy spacer z psem. Mówił on m.in.:
- Dla pewnej grupy ludzi w Warszawie jest to du e wydarzenie.
Dla mnie to wa ne, e Beata ma wernisa wła nie w tym miejscu.
Dlaczego? Mo na powiedzieć, e jej sztuka jest bardzo zwi zana z przyrod i ta przyroda tutaj jest wsz dzie zapisana. Ustro
cały czas jest w Beacie. Nigdy nie wyjechała, w pewnym sensie,
z Ustronia i ten Ustro z niej emanuje. Tu w sposób magiczny s
zapisane ró nego rodzaju prze ycia. Jest to moim zdaniem klucz
do odczytania i obcowania cało ciowego ze sztuk współczesn
jak i ze sztuk Beaty. Ta sztuka nie jest czym martwym tak jak
by nam mogło si wydawać na pierwszy rzut oka. Ta sztuka yje,
bo s w tej sztuce zapisane pewne konkretne chwile, z jednej
strony zupełnie codzienne. W jednej kompozycji mamy dłonie,
które s czym zupełnie codziennym, ka dy z nas ma dłonie,
piel gnacja tych dłoni jest czym zupełnie normalnym, zwykłym
i mało artystycznym. Z drugiej strony w tej codzienno ci zawarta
jest cała magia naszej egzystencji.
Oprócz obrazów na wystawie pojawiły si te bardzo nietypowe
rze by. Były to, m.in. gipsowe odlewy dłoni oraz fragmentów
stóp artystki z pomalowanymi na kolor czerwony paznokciami,
silikonowe odlewy jej kolan, ust, a nawet powiek. Wszystkie te
elementy wpisywały si w tzw. nurt sztuki ciała.
Niezwykle interesuj ce s wisiorki przypominaj ce talizmany
noszone przez szamanów plemiennych, czyli woreczki wypełnione ludzkimi włosami, fragmentami skóry. Szczególne wra enie
robiła krawiecka poduszeczka z wszytym fragmentem skóry pani
Beaty, skropiona krwi jej najlepszego przyjaciela oraz wypchana
sier ci jej psa.
Podczas ogl dania wystawy była mo liwo ć posłuchania pi knie graj cych lecistek Agnieszki i Gabrieli Białek z Pa stwowej
Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Mimo, e wystawa przedstawiała
sztuk współczesn , abstrakcyjn , to jednak sala wypełniona była
po brzegi. Mimo e wystawa kontrowersyjna, to warto j zobaczyć, by wyrobić sobie zdanie na temat jednego z nurtów sztuki
współczesnej.
Anna Rokosz

dołowaNIe
Błyskawica Drogomy l - Nierodzim 4:0 (:0)

Nierodzim przegrywa mecz
w Drogomy lu, przy czym
Błyskawica miała przewag .
Od pocz tku spotkania atakuje i ju w 5 min. zdobywa
gola. Po zagraniu ze skrzydła
piłk otrzymuje napastnik na
linii pola karnego, wchodzi
mi dzy naszych obro ców
i strzela bramk . Drogomy l
ma zdecydowan przewag
w pierwszej fazie spotkania.
Co prawda Nierodzim te miał
dwie sytuacje bramkowe, ale
zabrakło szcz cia. W drugiej
połowie Drogomy l podwy sza na 2:0. Po wej ciu na boisko Rafała Dudeli zawodnik
ten jest w 75 min. faulowany
w polu karnym. S dzia dyktuje
jedenastk , czego nie wykorzystuje Szymon Holeksa. W dwie
minuty pó niej nasz bramkarz
Jarosław Jegierski fauluje
w polu karnym i teraz Błyskawica ma karnego i równie
go nie wykorzystuje. Strzał
broni J. Jegierski. W ko cówce
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Błyskawica strzela dwie bramki, przy czym autorem jednej
z nich jest były piłkarz Ku ni,
Dawid Szpak. Niezłe spotkania w barwach Błyskawicy
rozegrał były zawodnik Nierodzimia Arkadiusz Madusiok.
W tym spotkaniu Drogomy l
przewa ał taktycznie, a akcje
tego zespołu dobrze si zaz biały, choć zdaniem obserwatorów przegrana Nierodzimia
jest zbyt wysoka.
(ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Strumień
drogomy l
Kończyce W.
Wisła
Zamarski
Puńców
Zabłocie
Ha lach
Kończyce M.
Brenna
Zebrzydowice
Wi lica
Ochaby
Nierodzim

15
15
11
10
9
8
8
7
6
6
6
4
3
2

22:7
16:3
21:12
15:10
13:11
9:5
11:11
13:13
3:4
5:8
9:15
6:14
1:21
6:16
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KUlTURA

godz. 9.30-10.00 IV Wielka Beskidzka eskapada Aut
Klasycznych i zabytkowych, parking
przy KS „Ku nia”.
godz. 15.00 Sesja z okazji 00. rocznicy mierci
ks. Jerzego Janika, sala paraialna
ko cioła ewangelicko-augsburskiego.
godz. 19.30 Kongres Rocznego Stowarzyszenia
eGeA europe, „Pra akówka”.
godz. 17.00 Kurs ta ca towarzyskiego - Marcjan
Gepfert, „Pra akówka”.
godz. 17.00 Wernisa wystawy „Druki biblioilskie” ze zbiorów Marii Skalickiej,
Zbiory Marii Skalickiej.

15.9
15.9
17.9
19.9
czego to ludzie, przepraszam psy, nie wymy l by zaimponować
innym.
fot. w. Suchta
Poszukuj pokoju do wynaj cia.
0-880-418-508.
Drogeria Schlecker w Ustroniu zatrudni kierownika i kasjerki. Podania,
CV i zdj cie prosz wysłać na adres:
„Sklep Schlecker”, ul. Toru ska 13,
62-600 Koło, tel. 500-149-273.
Praca- wszystkie zawody budowlane. 0-512-290-378.
Zatrudni krawcow .
0-600-610-654.

Lekcje gry na gitarze. Ilo ć miejsc
ograniczona. 0-604-278-656.
Cafe Chopin, Ustro , ul. Gray skiego 2, przyjmie na umow
o prac do wiadczone kelnerki
– barmanki. Tel. 0-607-652-484.
Do wynaj cia pokój z kuchenk dla
studentki-(ek). 033-858-75-61.

Transport opału – lot, drewno.
Tel. 0-509-462-913.

Przyjm do pracy pomoc piekarza
z okolic Ustronia. Tel. 0-502686-475.

Kupi : mał betoniark , iata 126
„na chodzie”. 033-854-55-61.

Sprzedam gara blaszak 4 x 2,5 m.
tel. 0-669-374-201.

Przyjm do pracy piekarza kobiet
lub m czyzn z okolic Ustronia.
Tel. 0-502-686-475.

Promocja okien PCV F.H.„Besta”.
Ustro , ul. Skoczowska 47e, tel.
033-854-53-98.

12-14.9
15-17.9
18-20.9

- Na Szlaku
- Na zawodziu
- elba

ul. 3 maja 46
ul. Sanatoryjna 7
ul. cieszy ska 2

tel. 854-14-73
tel. 854-46-58
tel. 854-21-02

wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

19.9

SPoRT

16.9

godz. 11.00

KINo

14-20.9

godz.18.20

14-20.9

godz.19.50

Mecz piłki no nej: Nierodzim - ochaby 96, stadion w Nierodzimiu.
Mój najleprzy przyjaciel, komedia,
15 lat, Francja.
Grindhouse vol. Death Proof, sensacyjny, 18 lat, USA.

dziesi ć lat temu
Fakt wmurowania kamienia w gielnego pod budow ko cioła
przy ul. Dominika skiej jest w pewnym sensie ukoronowaniem wysiłku i dobrej woli wielu ludzi. O utworzenie paraii w
Hermanicach starał si ju w latach 70. ks. Leopold Zielasko,
a pierwszym jej proboszczem został ks. Alfred Chromik. Odchodz c pozostawił po sobie budynek paraii i kaplic z wielkiej płyty,
w której mogły ju si odbywać nabo e stwa. Wspomnieć nale y
pa stwa Ann i Wiktora Mierwów, którzy podarowali działk pod
budow ko cioła oraz pa stwa Sta ków, dzi ki którym wi tynie
stanie w tak dogodnym miejscu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Przebojem ostatnich tygodni w naszym mie cie jest letni tor
saneczkowy na Czantorii. Jego popularno ć przerosła chyba
oczekiwania. Oicjalnie tor otworzono 23 sierpnia w obecno ci
przewodnicz cego Rady Miejskiej Franciszka Korcza oraz burmistrzów Kazimierza Hanusa i Tadeusza Dudy. Mimo pocz tkowych
oporów, władze miasta „na własnym ciele” sprawdziły funkcjonowanie urz dzenia. (...) Dwuosobowe saneczki na kółkach s
w stanie przewie ć w ci gu godziny 400 osób. (...) Ci, którzy
jad po raz pierwszy zazwyczaj cz ciej u ywaj hamulca, gdy
saneczki rozp dzaj si do pr dko ci 30 km na godzin .
Stra Miejska: Rozstawiono tablice informacyjne przeznaczone
na plakaty, obwieszczenia, ulotki, itp. zwi zane z wyborami do
Sejmu i Senatu.
Od pi ciu lat w ostatni weekend wakacji rozgrywany jest
w Ustroniu Otwarty Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton”. Od
pi ciu lat imprez przygotowuj ci sami organizatorzy, młodzi
ludzie z naszego miasta – dzi w przewa aj cej mierze studenci
ró nych uczelni. Najstarszy ma 21 lat. Obecnie jest to na pewno
najwi ksza impreza tego typu na l sku Cieszy skim, o ile nie
w całym województwie bielskim.
Pierwszy punkt w rundzie jesiennej piłkarze Ku ni zdobyli na
własnym boisku remisuj c z Wisł Strumie .
(ar)
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FELIETON
Tak sobie my l

efekty wykonanych robót
Budowy prowadzone w centrum miasta wywołuj najwi cej zainteresowania.
Wynika to zapewne z faktu, e najwi cej
mieszka ców i turystów wielokrotnie
przeje d a czy przechodzi przez centrum.
A poza tym wygl d centrum miasta jest
najbardziej widoczn wizytówk miasta.
Dlatego te wiele niepokoju budziły limacz ce si prace przy hotelu „Równica”, pawilonów przy ulicy Gra y skiego
czy przy basenie. Dobrze, e te budowy
wreszcie ruszyły i jest nadzieja, e zostan
z dobrym efektem zako czone. Póki co
cieszy oddany pawilon z licznymi sklepikami i lokalami gastronomicznymi przy
ulicy Gra y skiego. Stał si on prawdziw
ozdob tej cz ci miasta. A trwaj cy tam
ci gły ruch wskazuje na to, e jest to inwestycja potrzebna i traiona. Szkoda tylko,
e nie rozwi zano sprawy parkingów, bez
których trudno sobie wyobrazić nale yte
funkcjonowanie pawilonu handlowego.
Mo e nale ałoby pomy leć o wybudowaniu miejsc parkingowych przy ulicy
Słonecznej? Tym bardziej, e z miejsc
parkingowych, których kiedy wiele było
na rynku, po jego przebudowie zostanie
niewiele…

FELIETON
As
W pi tek cały dzie lało. Siedzieli my
z moj suczk Lol przed telewizorem
i ogl dali my „na ywo” transmisj z Warszawy. Lola, która zna si na polityce, była
zachwycona. Najpierw w imieniu partii
rz dz cej wyst pił „bulterrier” chwal c
swoich bez miary. Na to „kaczor” z Disneylandu krzyczał, e to ich kapitulacja.
Potem „ko ”, (który mówi) wykazał „bulterrierowi”, e jest kłamc . Wówczas, prawie cała sala zacz ła skandować: kłamca,
kłamca, oszust, oszust... Loli to si bardzo
podobało.
Debat zako czono „umorzonymi półtuszami”, za które wyst puj cy w imieniu
niedawno współrz dz cej partii (oby po
raz pierwszy i ostatni) nie zapłacił. Potem,
był jeszcze jego wniosek o „ ciemnienie
głosowania”, aby „karpie” z tylnych ławek mogły si uratować (bo, te z pierwszych ławek, tzw. „karpie akwariowe”, te
z ekranów telewizyjnych, zdaniem wnioskodawcy, na pewno znowu tu wróc ).
Wtedy przewodnicz cy zgromadzeniu,
wła ciciel najbardziej znanej w Polsce
suczki „Saby”, (och, jak Lola jej zazdro ci)
wytłumaczył, e „nie ma takiej mo liwoci” i przyst pił do głosowania. Zobaczyli my 377 „łapek” w górze i zadowolon
min prezesa „kaczora”, który swoich
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Przebudowa rynku wywołuje zreszt
najwi ksze zainteresowanie i wci budzi
wiele emocji. Po rozstrzygni ciu konkursu
na projekt naszego rynku i uzyskaniu potrzebnych funduszy na jego przebudow ,
przyst piono do realizacji zaakceptowanego projektu. Wracanie do dyskusji na
temat czy wybrano wła ciwy projekt i czy
nie mo na było wybrać innego, lepszego
nie ma ju sensu. To zostało rozstrzygni te
i weszło w stadium realizacji.
Obecnie zasadniczym problemem w tej
sprawie, szczególnie dla inwestora czyli
władz miejskich oraz wykonawców, ale
tak e dla mieszka ców miasta, jest to, czy
dokonywana przebudowa rynku wykonywana jest w sposób wła ciwy. Wiadomo
bowiem, e najlepszy projekt mo e zostać zepsuty przez złe wykonawstwo. le
zrobione roboty poci gaj za sob tak e
konieczno ć przeprowadzania ci głych napraw i poprawek. Wystarczy przyjrzeć si
temu, co dzieje si na drogach. Tam, gdzie
te drogi zostały od razu dobrze wykonane,
mo na wygodnie i bezpiecznie je dzić
przez wiele lat. Za tam, gdzie zostały
wykonane le, ci gle mamy do czynienia
z nierówno ciami, dziurami i wiecznymi
robotami drogowymi.
St d tak wa na jest przy ka dej budowie
rola wykonawców i inspektorów nadzoru.
Wszak rola inspektorów nadzoru polega
na tym, aby nie przepu cili adnego brakoróbstwa i partaniny, aby dopilnowali,
by nadzorowane przez nich prace wykonane były rzetelnie i zgodnie ze sztuk
budowlan . Aby nie trzeba było zaraz po

oddaniu gotowej budowy, przyst pować
do remontu i napraw.
Z do wiadczenia wiem, e inspektorzy
nadzoru ró nie traktuj swoje obowi zki.
Przy budowach, którymi kierowałem
w charakterze inwestora, miałem do
czynienia z trzema inwestorami. Pierwszy był cz sto na budowie i dostrzegał
le zrobion robot . Miał jednak dobre
serce i akceptował nie tylko dobre ale
i le wykonane prace i podpisywał faktury wystawiane przez wykonawców bez
poprawek. Drugi przyjmował wszystko
i nie miał nigdy zastrze e ani do wykonanej pracy ani do rachunków. Natomiast
trzeci nie przepuszczał adnej fuszerki
ani te nie akceptował zawy onych
rachunków. Jest oczywiste, e szybko
rozstałem si z tymi dwoma, pierwszymi
inspektorami, a korzystałem z usług tego
trzeciego.
Otrzymałem list Czytelnika zawieraj cy zestawienie niedoróbek i braków
w pracach wykonywanych na rynku. O podobnych zastrze eniach słyszałem zreszt
i wcze niej. Jestem gotów uwierzyć, e
jakie braki i niedoróbki przy tych pracach
wyst puj . Tak jak zreszt przy ka dej budowie. Chodzi jednak o to, aby inspektor
nadzoru i inwestor dostatecznie szybko
i skutecznie zareagowali, i braki te zostały
usuni te. Tak, jak przy ka dej budowie, tak
i przy budowie rynku, ewentualne braki,
bł dy i niedoróbki pr dzej czy pó niej si
oka . Pozostaje mieć tylko nadziej , e
b dzie ich jak najmniej, a najlepiej, eby
nie było ich wcale.
Jerzy Bór

najbli szych współpracowników szybko
zdymisjonował i jak dumnie o wiadczył,
teraz jest „prokuratorem generalnym”.
W niedziel o 15-tej w naszym amiteatrze Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierz t
As zorganizowało imprez „Ka dy As jest
nasz”. Tradycyjnie, odbyła si licytacja
obrazków namalowanych przez dzieci
z naszych szkół. Pieni dze z licytacji
przeznaczono na wsparcie cieszy skiego
schroniska dla zwierz t. Kto te zabrał do
siebie miłego pieska z tego schroniska. Tu,
było bardzo miło i po ludzku.
Ponadto odbył si konkurs na najpi kniejszego kundelka. A potem, konkurs na
najpi kniejszego psa rasowego. Moja Lola
siedziała na widowni, a to z tego powodu,
e kundelkiem jest tylko w chwili, gdy
kopie dziury w ogródku i niszczy kwiaty,
a moja ona woła:

„We tego kundla !!”. Psem rasowym
Lola za nie jest, bo nie ma papierów.
Wieczorem wrócili my do polityki.
W wiadomo ciach podano, sensacj , e jest
As LiD-u !!! ... i pokazano byłego prezydenta..., a chwil potem były jego premier,
obwie cił, e to pogrzeb SLD !!??
Wszyscy słyszeli my, e były prezydent
„ le si wyraził” w wywiadzie opublikowanym w niemieckiej gazecie. No, to
wszyscy „huzia na niego”, e to „ wi skie” zachowanie, itd. Jego były minister,
obecnie eurodeputowany, w „kwadransie
po ósmej” o wiadczył, e nic si nie
stało, wywiad był w magazynie dla gospody domowych, ( a wskazówki były
dla niemieckich rz dz cych), a przede
wszystkim: były prezydent, te słowa „odszczekał”. No i wła nie!
Lola szaleje z rado ci. Andrzej Georg

lola te politykuje. tu zawiera koalicj .

fot. w. Suchta
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w tym roku zawody rozegrano pod czantori .

fot. w. Suchta

pokaz SprawNo cI
1 wrze nia na stadionie Ku ni Ustron
odbyły sie Mi dzygminne Zawody Po arnicze, w których rywalizowały jednostki
z Brennej i Ustronia. Reprezentowani byli
równie stra acy z Ustronia Morskiego.
Po wci gni ciu lagi narodowej na maszt
gotowo jednostek zgłosił wójcinie Bernnej Iwonie Szarek i burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi, komendant miejski OSP
w Ustroniu Mirosław Melcer. Na widowni
mo na było dostrzec wójta Ustroni Morskich Stanisława Zieli skiego, przewodnicz cego Rady Miasta Stanisława Malin ,
radnego powiatowego i członka Zarz du
Powiatowego OSP Czesława Gluz .
Wszystkich witał burmistrz, a jednocze nie prezes zarz du Miejskiego OSP
I. Szarzec, dzi kuj c tak e wszystkim
organizatorom za przygotowanie imprezy.

I. Szarek yczyła dru ynom satysfakcji
i szlachetnej rywalizacji.
Przewodnicz cym komisji s dziowskiej
był Damian Legierski z Pa stwowej Stra y
Po arnej w Polanie. Dokonano losowania
dru yn.
- Zawody po arnicze to nie tylko rywalizacja sportowa – mówi Cz. Gluza. – Tu na
stadionie mo emy si naocznie przekonać
jak dobrze s wyszkoleni druhowie, jakim
dysponuj sprz tem.
Pierwsz konkurencj była sztafeta.
Rozpocz ły dru yny z grupy A czyli doroli druhowie. Po sztafecie prowadziła jednostka OSP Polana przed OSP Nierodzim
i OSP Centrum. Nast pnie startowano
w ćwiczeniu bojowym. Po tej widowiskowej konkurencji

Sztafeta młodzie owa.

w klasyikacji generalnej zwyci yła jednostka OSP Lipowiec w składzie: dowódca
Marian Krysta, kierowca-mechanik Jacek
Wypiór, rozdzielaczowy Adam Tomiczek,
ł cznik Damian Kido , I rota: Łukasz
Chrapek i Marek Jurecki, II rota: Dawid
Glajc i Grzegorz Chrapek, rezerwowy
Adrian Nowak. OSP Lipowiec otrzymała
superpuchar ufundowany przez burmistrza oraz puchar prezesa OSP Nierodzim
za najlepsze ćwiczenie bojowe. Kolejne
miejsca zaj ły jednostki: 2. OSP Polana, 3.
OSP Górki sekcja nr II, 4. OSP Centrum, 5.
OSP Nierodzim, 6. OSP Górki sekcja nr I,
7. OSP Brenna Centrum, 8. OSP Ustronie
Morskie. Puchar komendanta miejskiego
OSP za najlepszy wynik w sztafecie otrzymała OSP Polana.
Startowały tak e młodzie owe dru yn
po arnicze. Jedna dziewcz t z OSP Nierodzim. W ród chłopców klasyfikacja
wygl da nast puj co: 1. MDP Lipowiec
sekcja II, 2. MDP Nierodzim, 3. MDP
Lipowiec sekcja nr I, 4. MDP Polana.
- Wieloletni tradycj s zawody po arnicze rozgrywane miedzy gmin Brenna
i Ustroniem – powiedział po zawodach
I. Szarzec. - Odbywaj si przemiennie,
raz w Brennej, raz w Ustroniu. W tym
roku go cili my stra aków z Brennej.
Wystartowały wszystkie jednostki OSP
z obu gmin oraz dru yny młodzie owe
z Nierodzimia i Lipowca. W tym roku
dodatkowo wzi ła w zawodach udział
jednostka z zaprzyja nionego Ustronia
Morskiego. Zawody to przede wszystkim
potwierdzenie dobrego przygotowania
jednostek do działa bojowych, ale jest
tu tak e element zabawy. Wa na jest te
rywalizacja. Jednostki przygotowuj si do
zawodów, a w tym roku bezkonkurencyjni
okazali si druhowie z Lipowca. Zawody
s bardzo dobrze odbierane, a przy okazji
cało ć mog obserwować rodziny. Jest to
w pewnej mierze forma pikniku. Same zawody s widowiskowe. Pogoda na szcz cie utrzymała si na tyle, e konkurencje
mo na było przeprowadzić, a stra acy
i go cie mile i sympatycznie sp dzili
czas.
Wojsław Suchta

fot. w. Suchta
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