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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU Czy w świetle 26 mi-
lionów, które już mamy 
zaciągnięte, kolejne 28,  
a ja śmiem twierdzić, że będzie 
to 35 mln najmniej, 
znowu będą obciążać 
miasto. Biorąc to pod uwagę 
już mamy 44 mln zł zadłu-
żenia.          Więcej na str. 6 

Czwartkowy, andrzejko-
wy wieczór był w Li-
powcu inny niż wszystkie 
tradycyjne z wróżba-
mi, laniem wosku, dy-
skoteką.    Więcej na str. 5

Ulica Sportowa w zimowej krasie – przejezdna na całej długości, z nową nawierzchnią, 
chodnikiem, oświetleniem, zatoczkami do parkowania, a ruch jak na Marszałkowskiej. Gdy 
zamykaliśmy numer we wtorek, trwały jeszcze drobne prace brukarskie przy moście na ul. 
Kuźniczej.                                                                                         Fot. M. Niemiec

 9.12.2017
12.00-14.30 Warsztaty artystyczne: 
 malowanie drewnianych ozdób na
 choinkę, ozdoby choinkowe z filcu
15.00  Mikołajowe marzenia do spełnienia
16.00  Purple Sky
16.30  Kapela „Zwyrtni”
17.00  Rozświetlenie choinki

 10.12.2017 
14.00  Fabryka kreatywności – warsztaty:
 nowe eksperymenty z Krainy Mrozu
14.00  Warsztaty artystyczne
15.00  Warsztaty: wytwórnia świątecznych
 mydełek
16.00  Zabawa z Mikołajem
17.00  Kapela „Równica”

 9-10.12.2017
Świąteczny konwój z Radiem Zet: warsztaty 
z ozdabiania bombek, mikołajkowe riksze, 
fotobudka, strefa świętego Mikołaja, konkursy 
i animacje

 15.12.2017
12.00  MDK „Prażakówka”: rozstrzygnięcie
 konkursu na najpiękniejszą bombkę
 choinkową

 16.12.2017
14.00  Warsztaty artystyczne: ozdoby z masy
 solnej, eko-stroiki
15.30  Zespół Gamma 2
16.00  Zespół MISTIC
17.00  Koncert Karoliny Kidoń i gości

 17.12.2017
14.00  Warsztaty artystyczne: ozdoby z masy
 solnej, bombki 
14.00  Warsztaty artystyczne z akademią
 ESPRIT: magiczne gwiazdki
15.00  EL „Czantoria:
15.30  Kapela „Watra”
16.00  ER „Równica”

W czasie trwania Jarmarku Świątecznego 
można kupić wyroby świąteczne.

Na rynku już świątecznie, a Katarzyna Czyż-Kaźmierczak - naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń zaprasza: - W najbliższy 
weekend chcielibyśmy razem z mieszkańcami, turystami i słuchaczami Radia ZET 
rozświetlić choinkę. Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Ustroń każdy będzie mógł zabrać 
do domu gałązki jodłowe, ale w święta nie chodzi tylko o to, żeby brać, ale też o 
to, by coś od siebie dać. Przygotowaliśmy ekologiczne drewniane gwiazdki, które 
będzie można ozdobić wg własnego pomysłu i udekorować nimi choinki  na rynku.

ZAPROSZENIE POD CHOINKĘ
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być gotowy za 14 miesięcy,  
a koszt modernizacji wyniesie 
20,1 mln zł. 

Teatr im. A. Mickiewicza  
w Cieszynie wszedł w dru-
gi wiek działalności. W 2010 
roku popularnej „bombonier-
ce” stuknęła bowiem pierwsza 
setka. Placówka ta nie ma włas-
nego zespołu aktorskiego. Im-
prezy są kontraktowane przez 
impresariat. Do najbardziej 
znanych należą Dni Teatru. 
Najczęściej gości warszawski 
Teatr „Ateneum”.  

Mieszkańcy Wisły także mogą 
głosować na projekty zgłoszo-
ne do budżetu obywatelskiego. 
Jest ich 16.                       (nik)

koło Starostwa Powiatowe-
go), natomiast w Skoczowie, 
Ustroniu i Wiśle wyznaczone 
w danym miesiącu apteki będą 
miały wydłużony czas pracy 
do 23.00.
 
Cisy - drzewa o czerwonej 
korze i gęstych gałązkach 
szpilkowych nie występu-
ją w cieszyńskim regionie  
w nadmiarze. Sporo rośnie 
ich w Cisownicy, gdzie każ-
dy z gospodarzy zasadził cisa  
w ogrodzie. Program odnowy 
tego gatunku wdrożyło Nad-
leśnictwo Wisła.  

W ostatnim dniu listopada na 
skoczowskim rynku pojawiła 
się choinka. Trzeba zaznaczyć, 

Mieszkańcy Cieszyna mogą 
głosować na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego 2018. 
Zakwalifikowano 20 przedsię-
wzięć, na które można oddać 
głos 29 grudnia. W puli jest 
400 tys. zł.
  
Wraz z nowym rokiem nie bę-
dzie zmian w systemie funk-
cjonowania aptek w regionie 
cieszyńskim. Dalej całodo-
bowo będzie funkcjonowała 
jedna apteka w Cieszynie (ta 

że prosto z lasu. W tym roku 
świąteczne drzewo podarowali 
Sabina i Krzysztof Rulczyńscy 
oraz Katarzyna Szczepańska. 
Transport i montaż koordyno-
wała ekipa Miejskiego Zarządu 
Dróg.

Sporo pomników ma św. Jan 
Nepomucen, którego kult był 
szczególnie duży w XVIII wie-
ku. W Cieszynie są dwa pomni-
ki, w Skoczowie i Ustroniu po 
jednym, a kolejne dwa znajdują 
się na Zaolziu we wsiach Żuko-
wo i Stanisławice.  

Podpisano umowę dotyczącą 
rewitalizacji przedwojennego 
kąpieliska w Wiśle. Nowoczes-
ny kompleks basenowy ma 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *
*  *  *  

*  *  *  

*  *  *

*  *  *

1804, a nie 1243
W dopiero co wydanym Kalendarzu Ustrońskim na rok 2018 

zamieszczony jest m.in. artykuł Kamila Podżorskiego pt. „Nazwy 
ustrońskich ośrodków hutniczych – alternatywne hipotezy.” Prze-
czytałem go z zainteresowaniem i znów dowiedziałem się czegoś 
nowego – nie tyle o inskrypcji znajdującej się niegdyś nad wej-
ściem do zbudowanego w latach 1802-1804 przez księcia Alberta 
Badehausu – co o jego masońskich powiązaniach i masonerii  
w ogóle. Cytowana przez różnych autorów łacińska inskrypcja nie 
jest identyczna, zwłaszcza pod względem liternictwa. K. Podżor-
ski, bazując na zapisie przytoczonym przez J. Zahradnika (Ustroń 
nad Wisłą, w: Kronika Śląska Cieszyńskiego i powiatów Biała i 
Żywiec, 1932), dokonał „rozbioru chronostychowego” inskrypcji 
wraz z interpretacją, w wyniku czego doszedł do absurdalnych 
wniosków. W tym wypadku część winy ponosi sam Zahradnik, 

LIST DO REDAKCJI

*  *  *

*  *  *

„Walka o umysł mężczyzny” to temat przewodni konferencji 
dla mężczyzn, która odbyła się 25 listopada w Wiśle w Hotelu 
Gołębiewski z ramienia Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja. 
300 mężczyzn w różnym wieku i z różnych części Polski wzięło 
udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

KONFERENCJA 
dla mężczyzn

który błędnie przytoczył pisownię dużych liter tworzących chrono-
stych. Właściwą formę zapisu inskrypcji podał J. Staschko, który 
ją widział i przytoczył w artykule Cur- und Industrieort Ustron 
(„Silesia” nr 121, 9.10.1887), a mianowicie:

RegIVs hanC prInCeps ALbertVs strVXerat aeDeM
VtI aegrI IgnItIs restItVantVr aqVIs
W wyniku zsumowania dużych liter odpowiadających rzymskim 

cyfrom (czyli I, V, X, L, C, D oraz M), otrzymamy liczbę, która 
jest datą – w tym przypadku 1804:

1+5+100+1+100+50+5+5+10+500+1000+5+1+1+1+1+1
+1+5+5+5+1= 1804

Gdyby odczytać w słowie „RegIVs” cyfry I i V jako 4 (IV) jak to 
uczynił K. Podżorski, otrzymalibyśmy datę 1802, którą Staschko 
i Zahradnik wymieniają jako rok budowy. Natomiast E. Chrobo-
czek (Geschichtliches über die Entstehung und Entwicklung des 
Ortes Ustron, 1918) podaje jako rok budowy datę 1804. Nie ma 
znaczenia czy będzie to data 1802, czy 1804 (raczej ta druga, 
biorąc pod uwagę zasady odczytywania dat „zaszyfrowanych”  
w chronostychach), gdyż obydwie nie mają nic wspólnego z datą 
1243, do której doszedł K. Podżorski, jako roku urodzin Jakuba 
de Molay.                                                             Zygmunt Białas

Był to niezwykły czas pełen śmiechu i wzruszeń, modlitw, 
osobistych historii, uwielbienia, motywujących wykładów. Mów-
cami konferencji byli: Henryk Wieja, Jan Grzeszkowiak, Andrzej 
Burzyński oraz Karol Sobczyk. Swoimi osobistymi historiami 
dzielili się Krzysztof Rompa i Leszek Czyżewski.

Walka w życiu każdego z nas toczy się na płaszczyźnie naszych 
myśli, emocji oraz dokonywanych wyborów. Henryk Wieja 
podkreślał, że to, na czym skupiamy nasze myśli, kształtuje na-
sze emocje, które z kolei prowadzą nas do określonych czynów  
i zmieniają jakość naszego życia. Zachęcał także, aby nie pozosta-
wać biernymi, lecz przyjmować Boże zlecenia jako Synowie Bo-
żego Królestwa. Jan Grzeszkowiak mówił o innym rodzaju kom-
promisu na Bożych warunkach. Poddanie naszego umysłu pod 
panowanie Pana Jezusa pomoże nam rozpoznawać Bożą wolę,  
a kompromis, ze względu na dobro drugiej osoby, uczynić narzę-
dziem błogosławieństwa. Andrzej Burzyński zachęcał mężczyzn 
do szukania Bożego powołania i spełnienia w wykonywanej pracy 
oraz w służbie, ponieważ tylko wtedy będą one dla nas życiodajne. 
Karol Sobczyk mówił o znaczeniu procesu w poznawaniu Boga, 
a także wskazywał na wytrwałość jako kluczową cechę na drodze 
do dojrzałości duchowej. Te i wiele innych cennych treści mogło 
zagościć w umysłach i sercach wielu zebranych mężczyzn. 

Dziękując za przybycie, pragniemy życzyć wszystkim uczest-
nikom, aby z każdej życiowej walki o własny umysł wychodzili 
zwycięsko. Dziękujemy wszystkim tym, którzy poświęcili swój 
czas i serca, aby ta konferencja mogła się odbyć. Z całego serca 
dziękujemy Panu Bogu za Jego Obecność, błogosławieństwo  
i działanie, które mogliśmy widzieć i przeżyć.

                        Zespół organizatorów Fundacji Życie i Misja
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

49/2017/1/R

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  

  33 856-38-10  

  33 854-34-13 

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44

Przedsiębiorstwo 

Komunalne  33 854-35-00 

Straż Miejska 33 854-34-83  

  604-558-321

Pogotowie Energetyczne 

  991

  33 857-26-00

Kominiarz 33 854-37-59

  602-777-897

Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

49/2017/2/R

*  *  *

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
DLA JUBILATÓW

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Teresa Goryczka lat 73  os. Cieszyńskie
Helena Gluza lat 80  ul. Polańska

 PROMOCJA 20. TOMU 
„PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie 

im. Jana Jarockiego zapraszają na promocję 20. tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, która odbędzie się w sobotę, 16 grudnia 2017 r.  
o godz. 15.00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

W programie: wykład dr. hab. Grzegorza Studnickiego (Uni-
wersytet Śląski) pt. „Ustroń a tożsamość miejsc i ludzi – proces, 
projekt, narracja...”, prezentacja 20. tomu „Pamiętnika Ustroń-
skiego” – redaktor prowadzący wydawnictwa Bożena Kubień, 
akcent muzyczny – występ Edyty Cymer, uczestniczki programu 
telewizyjnego „The Voice of Poland”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 
wykład dr. hab. Grzegorza Studnickiego pt.: „Fenomen Świąt 
Bożego Narodzenia... tych dawnych i współczesnych”.

Spotkanie odbędzie się w Czytelni MBP w czwartek, 7 grudnia  
2017 r., o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

FENOMEN 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

*  *  *

Uniwersytet Trzeciego Wieku  zaprasza  na wykład „Zwyczaje 
i obrzędy bożonarodzeniowe”, który poprowadzi prof. Daniel 
Kadłubiec. 

Wykład połączony będzie ze wspólnym kolędowaniem  
z Estradą Regionalną „Równica” 11 grudnia o godz. 17.00  
w MDK „Prażakówka”. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

ZWYCZAJE I OBRZĘDY 
BOŻONARODZENIOWE

Cecylia Albrewczyńska z d. Błahut  lat 80  ul. Tartaczna
Cecylia Cieślar z d. Zamisz   lat 85  ul. Źródlana 
Danuta Brózda z d. Śliwka   lat 80  ul. Skoczowska
Ewa Haręża z d. Czyż    lat 90  os. Manhatan
Elżbieta Krysta z d. Herman   lat 90  ul.  Lipowski Groń
Helena Lipowczan z d. Wacławik   lat 94  ul. M. Grażyńskiego
Cecylia Pilch z d. Latusek   lat 85  ul. Sosnowa
Anna Skirmuntt-Budniok z d. Szulc  lat 80  ul. Nadrzeczna
Wanda Szturc z d. Sikora    lat 80  ul. A. Brody

*  *  *

Najbliższe, wigilijkowe  spotkanie członków Stowarzyszenia 
Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się w dniu 11 grudnia trady-
cyjnie w Muzeum Ustrońskim o godzinie 10:00.

                                                                       

SPOTKANIE 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ

*  *  *

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

 śp. Heleny Gluza
Ks. Oskarowi Wild, rodzinie, sąsiadom, 

przyjaciołom, kolegom, znajomym, delegacjom 
i wszystkim uczestnikom pogrzebu

składają 
Mąż i Synowie z rodzinami

*  *  *

 

49/2017/1/N

27 XI 2017 r.
Interwencja przy ul. Bażantów  
w sprawie padniętej sarny. Zwie-
rzę zostało zabrane do utylizacji.
27 XI 2017 r.
W czasie prowadzonych czyn-
ności na ul. Szpitalnej ukarano 
jednego kierowcę mandatem  
w wysokości 100 zł za niedosto-
sowanie się do znaku zakazują-
cego zatrzymywanie się.
28 XI 2017 r.
W czasie patrolu na ul. Sanato-
ryjnej natrafiono na rozrzucone 
śmieci. Teren został uprzątnięty. 
30 XI 2017 r.
W związku z intensywnymi 
opadami śniegu na bieżąco 
sprawdzano odśnieżanie dróg  
i chodników na terenie miasta. 
Zgłoszenia mieszkańców były 
przekazywane bezpośrednio do 
odpowiednich służb.
1 XII 2017 r.
Interwencja na ul. Źródlanej 
w sprawie bezpańskiego psa. 
Zwierzę trafiło do cieszyńskiego 
schroniska.
3 XII 2017 r.
Interwencje w sprawie padnię-
tych saren przy ul. Jelenica i ul. 
Katowickiej. Zwierzęta zostały 
zabrane do utylizacji.           (aj)

5 grudnia ruszyło nasze Ustrońskie Lodowisko, zlokalizowane 
przy Alei Legionów na terenie kortów tenisowych. Godziny 
otwarcia: poniedziałek-piątek: 9.00-21.00, sobota-niedziela: 
10.00-21.00.

Godziny otwarcia w święta: 24 grudnia – 9.00-14.00, 25 
grudnia – 14.00-21.00, 26 grudnia – 12.00-21.00, 31 grudnia 
– 9.00-18:00, 1 stycznia – 12:00-21:00. Lodowisko zamknięte 
codziennie od godz. 15.00 do 16.00 z powodu przerwy tech-
nicznej. Planuje się, że lodowisko będzie działać do 28 lutego.

USTROŃSKIE LODOWISKO
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Urodzinowy tort ufundował Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM, a jego szefowa 
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak oraz przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur Kluz składali 
życzenia w imieniu władz samorządowych.                                                   Fot. M. Niemiec

30 listopada odbyła się promocja 
jubileuszowego, 20. Kalendarza Ustroń-
skiego. I już wiadomo, a potwierdził nam 
to profesor Zenon Gajdzica, który dokonał 
prezentacji rocznika, że kto za 21 złotych 
zakupi ponad 350 stron ustrońskiego 
pisarstwa, posiądzie wiedzę i przeżyje 
emocje. Wyruszy w podróż w przeszłość 
i na drugą półkulę Ziemi. Pozna tajemnicę 
arystokratów, pająków i przepisy na 
niepowtarzalne potrawy. I tak już po raz 
dwudziesty, dzięki wspaniałym ludziom 
piszącym, wydającym i sponsorującym, 
mamy plany na kilka dobrych wieczorów 
z niezwykłą lekturą opisującą życie 
codzienne naszego miasta, jego historię 
i ludzi. Nie ma szans, żeby czytelnik 
nie znalazł tematu, który go szczególnie 
zainteresuje, a po drodze odkryje kilka 
innych, nieoczekiwanie wciągających 

USTROŃSKA TAJEMNICA

perełek. Dotyka to nawet dobrze zorien-
towanych w ustrońskim świecie. 

Profesor Gajdzica też był zaskoczony 
ilością poruszanych zagadnień i gdy 
prowadząca spotkanie w Muzeum 
Ustrońskim Danuta Koenig poprosiła 
o przedstawienie kalendarza, zmuszony 
był przyznać, że opowiedzenie o nim jest 
trudnym zadaniem. 

Dlatego też lepiej poczytać, pooglądać 
l i czne  fo tog ra f i e ,  po rozmawiać 
o najciekawszym z rodziną i przyjaciółmi, 
a potem napisać o tym, co ważne, 
atrakcyjne, zabawne. Pisać każdy może 
i każdy powinien, bo w tym jest wartość 
Kalendarza Ustrońskiego, że ani dla jego 
twórców, ani dla czytelników nie ma 
tematów nieistotnych, jeśli tylko znajdują 
się w kręgu zainteresowań mieszkańców 
naszego miasta.            Monika Niemiec

49/2017/3/R

Prof. Z. Gajdzica.                 Fot. M. Niemiec

Choć pisany drobnym drukiem, indeks autorów wraz z tytułami artykułów zajął 19 
stron. Benedyktyńskiego wysiłku spisania dorobku dwudziestu roczników Kalenda- 
rza Ustrońskiego podjęła się Lidia Szkaradnik i sama zajmuje w tym spisie półtorej 
strony. Są też inne płodne nazwiska, ale i, nie mniej ważni, autorzy jednego artykułu. Każ-
da linijka w indeksie to człowiek i jego dzieło z całym dobrodziejstwem procesu tworzenia. 

Kalendarz Ustroński 2018 - spis treści: Monika 
Niemiec – Książka nad książkami, Wanda Mider 
– Noworoczne życzenia, Wydział Promocji UM 
– Ustroń – prawdziwe Góry Radości, Ireneusz 
Szarzec – Urok ustrońskiego piśmiennictwa, 
Kalendarz Ustroński 1999-2018 (wspomnienia 
i opinie), Lidia Szkaradnik – Muzyka starego 
silnika, czyli Industriada 2017, Alicja Michałek – 
Szlak Industrialnego Dziedzictwa Ustronia – nowa 
propozycja turystyczna, Karol Brudny – Pięć 
ustrońskich obiektów hutniczych oraz to, co o 
nich pozostało, Alicja Michałek – Mieszkałam 
przed laty w Muzeum – opowieść Marii Krysty, 
Jura Bujok – Łoczekiwany i przidajny dwacaty 
Kalyndorz, Zygmunt Białas – Wokół rozporządzenia 
z 18 września 1882 r., Alicja Michałek – Skąd się 
wzięły nazwy ustrońskich ośrodków hutniczych, 
Kamil Podżorski – Nazwy ustrońskich ośrodków 
hutniczych – alternatywne hipotezy, Kamil 
Podżorski – Smok Arcyksiężnej Marii Anny oraz 
inne prehistoryczne stwory na habsburskiej ziemi, 
Jerzy Alojzy Sikora – Jesteś zdolniejszy aniżeli 
mniemasz, Alfons Pilorz – Nale parcie, ludkowie 
roztomili: dyć to je piekne, ta „Milka z Trześni”!, 
Lidia Szkaradnik – Zakupy i wykłady dla zdrowia, 
czyli targi ekologiczne, Bartosz Golas – Z Jugosławii 
do Ustronia, Lidia Szkaradnik – Emerytura nie musi 
być trudna i nudna, Wanda Mider – Klub seniora 
w Ustroniu, Alicja Michałek – Pierwsza w regionie 
encyklopedia hańdownych przedmiotów, Sławomir 
Sokół – Nasze kartki z ustrońskiego kalendarza,  
Moje oblicza pamięci, Grażyna Kubica – O 
zapomnianych pionierkach profesjonalnej opieki 
medycznej – bielskich diakonisach-pielęgniarkach, 
Katarzyna Szkaradnik – „Zmieszany zapach 
książek i jabłek”. O edycji wyboru korespondencji 
Jana Wantuły, Danuta Koenig – Aktywni seniorzy, 
czyli inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

Maria Próchniak – Wspomnienia kordonkiem 
heklowane, Lidia Szkaradnik – Połuczajónco 
powiastka przeciw pijaństwu, Alicja Michałek 
– Hutnik już po renowacji, Elżbieta i Andrzej 
Georgowie – Jeszcze raz o nazwie Ustroń, Emilia 
Łopińska – Biznesowy Ustroń, Lidia Szkaradnik 
– Sok z brzozy jako skuteczny środek na wiosenne 
zmęczenie, Teresa Chwastek – wiersze, Mateusz 
Bielesz – Zawodzie gwiazda ekranu, Magdalena 
Lupinek – Rodzicowi w żłoby dano, czyli mama 
wraca do pracy, Lidia Szkaradnik – Dożynki 
Szalbotów, Wojsław Suchta – Spadki i awanse, 
Anna Łęczyńska – Barbarian Race nabiera rozpędu, 
Agnes Nagy – Spotkanie z tenisową legendą, Szymon 
Huma – Via Vistula, Barbara Staniek-Siekierka – 
Szlakiem Trzech Kultur, Ewa Kozik – Mediolan w 
maju, Tosca w Wiedniu, Roman Macura – Unguja 
(Zanzibar), Edyta Linert – El chalten – Patagonia, 
Elżbieta Sikora – Moja sentymentalna podróż do 
USA, Aleksander Dorda – Te cudowne… pająki!, 
Przemysław Korcz – Stowarzyszenie Projekt 
Ustroń, Zbigniew Niemiec – Po prostu Boguś, 
Andrzej Piechocki – Co profesorowi w duszy gra, 
Ewa Depta – Czekając na jesień, Monika Niemiec 
– Historia na kliszy zapisana, Historia Edumatrix, 
Nowoczesna oferta, nowoczesne uzdrowisko, Sen 
przychodził z trudem, Olimpijski poziom, 50 lat 
Kolei Linowej na Czantorię. 
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Czwartkowy, andrzejkowy wieczór był 
w Lipowcu inny niż wszystkie tradycyjne 
z wróżbami, laniem wosku, dyskoteką. 
To spotkanie lipowskiej społeczności, 
zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów 
i przedszkolaków było pod każdym wzglę-
dem artystyczne, bowiem odbywał się 
wernisaż wystawy prac lipowskich twór-
ców ludowych. Swoją twórczość w pięknie 
urządzonej szkolnej galerii prezentowali:

1. Maria Greń - koronki, hafty, biżuteria, 
przedmioty wykonane metodą decoupage.

2. Maria Buczkowska-Boryło - obrazy 
olejne, obrazy „igłą malowane”, koronki, 
hafty Richelieu.

3. Wiktor Pasterny - rzeźba w drewnie, 
obrazy olejne, akwarela.

W ten wyjątkowy wieczór p. Paster-
ny zaprezentował swoje dwa wiersze 
-”Wierzby„ i „Ustrońskie kolędowanie”, 
bo oprócz malowania i „strugania” zajmuje 
się także pisaniem wierszy, legend, baśni.

4. Jan Ryś- meblarstwo artystyczne.
5. Franciszek Kisiała - metaloplastyka.
6. Czesław Matuszyński - fotografia.
Najmłodsi artyści mieli także okazję po-

kazać to, co im w duszy gra. Obrazy olejne 
wystawiła Agnieszka Kunc - szesnastolat-
ka, absolwentka SP-5, a także uczniowie 

i przedszkolaki. Jednym z ważniejszych 
zadań statutowych Stowarzyszenia Li-
powiec jest podtrzymanie tradycji i stałej 
więzi międzypokoleniowej. Dlatego też 
aktywnie w przygotowanie wernisażu 
wystawy włączyła się Szkoła Podstawowa 
nr 5 i Przedszkole nr 5 w Lipowcu.

W ramach tych działań uczniowie 
przygotowali zaproszenia dla swoich 
Rodziców i Dziadków. Zorganizowano 
dwa konkursy: literacki i plastyczny pod 
hasłem „LIPOWIEC - MOJA MAŁA OJ-
CZYZNA”. Nagrodzone prace literackie 
uczniowie mieli okazję zaprezentować  
w czasie wernisażu, zaś prace plastyczne 
wyeksponowano w szkolnej galerii.

Niezwykła inwencja twórcza towarzy-
szyła kilka dni wcześniej pani Annie Czar-
nocie /architekt wystroju wnętrz/ w czasie 
urządzania galerii. Pani Jola Postrzednik 
-plastyczka SP nr 5 z artystycznym wy-
czuciem przygotowała szkolny korytarz  
i urządziła galerię prac dzieci oraz czuwała 
nad organizacją konkursu plastycznego. 
Członkowie stowarzyszenia przygotowali 
poczęstunek w postaci domowych ciast, 
własnoręcznie pieczonych.

Niezwykłym wydarzeniem w czasie 
wernisażu był koncert skrzypcowo-for-

LIPOWIEC - CZYLI CO MI W DUSZY GRA?

(dok. na str. 7)

W kwietniu br. Sejmik Województwa 
Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, 
która zaczęła obowiązywać od 1 wrześ-
nia. Zgodnie z jej przepisami nie można 
już stosować węgla brunatnego, mułów 
węglowych, flotokoncentratu oraz bio-
masy stałej o wilgotności powyżej 20%. 
Regulacje dotyczą także posiadanego kotła 
– jeśli wymiana kotła ma dopiero nastąpić, 
trzeba wymienić go na kocioł klasy 5 lub 
spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej). 
Jeżeli kocioł zamontowany został przed  
1 września, a nie spełnia wymogów uchwa-
ły antysmogowej, może być użytkowany 
maksymalnie do końca 2025 roku. 

Równolegle do uchwały antysmogowej, 
w Ustroniu wszczęto działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza. Ustroński 
Alarm Smogowy w ostatnim czasie zbierał 
podpisy pod petycją w sprawie podjęcia 
skutecznych działań antysmogowych na 
poziomie lokalnym. Petycję podpisało 766 
osób, 4 grudnia podpisy trafiły do Urzędu 
Miasta. W ten sam dzień do urzędu trafił 
apel podpisany przez 40 lekarzy, zorgani-
zowany również przez UAS. Jak mówią 
inicjatorki akcji, Magda Koc i Zuzanna 
Chabowska, które działają w Ustrońskim 
Alarmie Smogowym, dla ustroniaków 
sprawa jakości powietrza ma duże zna-
czenie. Mieszkańcy chcą być informowani  
o podjętych krokach w celu jego poprawy. 

– W trakcie zbierania podpisów pod 
petycją spotkaliśmy się z bardzo dużym 
zainteresowaniem tematem zanieczyszcze-
nia powietrza w Ustroniu, a jednocześnie 
niepełną wiedzą o zagrożeniach i skali 
ich występowania. Mieszkańcy zwracali 
uwagę na znaczenie czystego powietrza 
dla Ustronia jako miasta uzdrowiska oraz 
miejsca licznie odwiedzanego przez tury-
stów – mówiły Koc i Chabowska. – Wielu 
seniorów naszego miasta zwracało uwagę, 
że chętnie zmieniłoby ogrzewanie na gazo-
we, gdyby były dopłaty nie tylko do węgla, 
ale również do ogrzewania gazowego.

Według UAS, potrzebna jest kontynua-
cja obecnego programu wymiany kotłów 
węglowych oraz utworzenie nowych ce-
lem wymiany wszystkich starych kotłów. 
Konieczne są także szczegółowe kontrole 
dotyczące przestrzegania zakazu spalania 
śmieci oraz zapisów uchwały antysmogo-
wej dla województwa śląskiego. Problem 
jest realny, w tym roku dopuszczalne stęże-
nie było przekroczone w Ustroniu 28 razy.

Zainteresowane osoby mogą na bieżąco 
monitorować stan powietrza w Ustroniu 
na www.ustron.pl w zakładce Miasto 
– Ochrona Środowiska – Czystość po-
wietrza.

SPRAWA 
DUŻEJ WAGI

4 grudnia w Urzędzie Miasta Ustroń zło-
żono podpisy pod petycją ws. podjęcia 
skutecznych działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Równolegle trafił tam 
także apel lekarzy w tej samej sprawie. 
Czy ta oddolna forma nacisku na lokalne 
władze przyniesie oczekiwane przez 
inicjatorów akcji efekty? 
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Czy będziemy płacić za wielkie gabaryty?                                                      Fot. M. Niemiec

Sesja odbyła się 30 listopada, a obra-
dy prowadził przewodniczący RM Artur 
Kluz, który na wstępie poprosił o zgodę 
na wycofanie z porządku obrad dwóch 
uchwał: dotyczącej zatwierdzenia taryfy za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Mia-
sta Ustroń (powodem mająca lada dzień 
wejść w życie nowa ustawa prawo wodne, 
zgodnie z którą radni nie będą decydować 
o taryfie) oraz wyrażenie zgody na sprze-
daż nieruchomości w drodze przetargu  
(w związku z nowymi okolicznościami 
miasto jednak nie chce się pozbywać 
działki). Radni jednogłośnie zgodzili się 
na zmiany.

Burmistrz informował o wyniku konsul-
tacji społecznych, m.in. w sprawie stawek 
za wywóz śmieci. Na ten temat wpłynęły 
trzy wypowiedzi, w tym od mieszkańców 
osiedla Ustroń Górny, w których m.in. 
apelowano o niepodnoszenie obciążeń 
i pytano, czy system jest odpowiednio 

uszczelniony. 
W kolejnym głosowaniu radni zgodzili 

się na zaciągnięcie przez miasto kredytu 
w wys. 4 mln złotych. Pozytywną opinię 
komisji budżetowej przedstawił jej wice-
przewodniczący Andrzej Szeja, Stanisław 
Malina był przeciwny, radny Jan Zachar 
wstrzymał się od głosu. Wcześniej wy-
słuchano uzasadnienia skarbnik miasta 
Aleksandry Łuckoś:

– W projekcie budżetu przewidywaliśmy 
możliwość zaciągnięcia takiego kredytu, 
jednak wydawało się, że nie będzie on 
potrzebny. Po dogłębnej ocenie budżetu 
wiemy, że prawdopodobnie środków wy-
starczy, by zachować płynność finansową, 
ale zawsze może się pojawić jakiś zator. 
To jest pierwsza przesłanka, a druga jest 
taka, że styczeń jest praktycznie miesiącem 
pozbawionym wpływów, ponieważ pierw-
sze pieniądze dostajemy końcem stycznia,  
a jest to podatek od nieruchomości od 

GORĄCO WOKÓŁ TERM

osób prawnych, i tutaj też zdarzają się 
przesunięcia na luty. W styczniu natomiast 
jest już sporo płatności, m.in. dotacji dla 
stowarzyszeń. W związku z tym, że nie 
mamy wolnych środków z ubiegłych lat, 
byłaby konieczność zaciągnięcia debetu 
już na początku stycznia. Takie zadłużanie 
się w rachunku bieżącym bank wycenia 
wyżej, czyli jest ono droższe niż kredyt 
spłacany ratalnie.

A. Łuckoś wyjaśniła, że kredyt jest prze-
widziany do spłaty w latach 2017-2025, 
a na pytanie S. Maliny o zadłużenie mia-
sta, odpowiedziała, że razem z kredytem 
będzie ono wynosiło 26 mln zł. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie sta-
wek podatku od środków transportu na 
rok 2018, które pozostają bez zmian  
w stosunku do ubiegłego roku. 

Nie można tego powiedzieć o staw-
kach za odpady, które były przedmiotem 
kolejnej uchwały. Propozycję mniejszej 
podwyżki przedstawił A. Kluz:

- Stawki zaproponowane w tej uchwale 
wzrastają do 21 i do 14 zł. W uzasadnieniu 
uchwały mają państwo napisane, dlaczego 
i co spowodowało takie podwyżki. Projekt 
uchwały był przedmiotem obrad komisji 
budżetowej i Komisji Ochrony Środo-
wiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa  
i opinie obydwóch komisji są negatywne. 
Chciałbym w tym punkcie zgłosić wnio-
sek merytoryczny o to, by w paragrafie  
7. wysokość opłaty za segregowane śmieci 
nie wzrosła do 14 zł, tylko do 13. Na-
tomiast w przyszłym miesiącu, zgodnie  
z propozycją komisji ochrony środowi-
ska Wydział Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta przygotuje projekt uchwały  
o częściowej odpłatności mieszkańców 
za odpady w formie gruzu i bioodpady. 
Wiemy, że jeśli nie podniesiemy stawki 
do 14 zł, mieszkańcy bezpośrednio tego 
nie zapłacą, ale i tak trzeba będzie zapłacić 
brakującą kwotę z budżetu miasta.

Radny Piotr Nowak zapytał, co by było, 
gdyby radni zdecydowali, że nie będzie  
w ogóle podwyżek, i otrzymał odpowiedź, 
że z budżetu miasta trzeba by zapłacić 
około 700 tys. zł. Radni przyjęli wniosek 
merytoryczny A. Kluza oddając 9 gło-
sów za (Adriana Kwapisz-Pietrzyk, Anna 
Rottermund, A. Kluz, Krzysztof Pokorny, 
Andrzej Szeja, Barbara Staniek-Siekierka, 
Maria Jaworska, Roman Siwiec, Marek 
Górniok) przy 5 wstrzymujących (Piotr 
Nowak, Piotr Roman, Jolanta Hazuka, 
Stanisław Malina, Jan Zachar), a następnie 
głosowano nad projektem po zmianach -  
za było 9 radnych (ci sami radni, co 
przy wniosku formalnym), przeciw było  
3 radnych (P. Nowak, J. Hazuka, J. Za-
char), przy dwóch głosach wstrzymujących 
się (S. Malina, P. Roman). uchwalono 
stawę w wys. 13 zł miesięcznie za odpady 
segregowane, 21 zł za odpady niesegrego-
wane, a w kolejnym głosowaniu ustalono 
stawkę obniżoną do 8 zł dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny.

Jeszcze przed tymi głosowaniami wy-
powiedziała się przewodnicząca komisji 
ochrony środowiska Anna Rottermund, 
która wyznała, że podczas obrad komisji 
odbyła się bardzo gorąca, a ma nadzieję, że 
również owocna dyskusja. Zwróciła się też 

Powołanie nowej spółki miejskiej i nowego przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Przestrzegania Prawa oraz zmiany w regulaminie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i stawki za śmieci to jedne z najważniejszych tematów 
przedostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Ustroń. Niektóre wywołały spore emocje.

To jeszcze nie budowa kompleksu basenowego, ale powstała już spółka Ustrońskie Termy, 
która inwestycję zrealizuje.                                                                          Fot. M. Niemiec
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do burmistrza z propozycją wprowadzenia 
wyrywkowych kontroli odpadów osób 
deklarujących segregowanie śmieci, żeby 
sprawdzić, czy są uprawnione do niższej 
stawki. A. Rottermund podkreśliła, że 
trzeba szukać oszczędności i dodatkowych 
środków, bo dopłata w wys. 700 tys. to 
tak, jak by zdjąć z budżetu jedną dużą in-
westycję. A. Kluz mówił o jeszcze innym 
rozwiązaniu, mającym zmniejszyć koszty 
oddawania śmieci do Regionalnej Instala-
cji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
a mianowicie połączeniu sił gmin powiatu 
cieszyńskiego. B. Staniek-Siekierka zapro-
ponowała wprowadzenie opłaty za wywóz 
odpadów wielkogabarytowych. 

Kiedy przystąpiono do omawiania 
projektu uchwały w sprawie utworzenia 
przez gminę Ustroń spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą „Termy 
Ustroń” wywiązała się dyskusja na temat 
przyszłości miasta. Zdaniem S. Maliny 
powołanie będzie miało negatywny wpływ 
na finanse miasta: 

– Chcę szanownym radnym zwrócić 
uwagę na jedną rzecz, bierzemy kolejne 
zobowiązanie na gminę. Spółka jest w 100 
procentach własnością miasta. Wygląda to 
tak: obecne zobowiązania wynoszą 26 mln 
zł, do tego musimy dodać 28 mln zł, za 
które spółka ma wybudować kompleks, bo 
będą one pochodziły z Banku Gospodar-
stwa Krajowego, czyli z kredytu, a kredyt 
poręczy oczywiście gmina. Ta spółka nie 
będzie wypracowywać żadnych dochodów, 
ani w czasie budowy, ani w momencie ot-
warcia, ona będzie przynosić straty. Z tą 
stratą trzeba się pogodzić, bo takie obiekty 
nie przynoszą zysków. Czy w świetle 26 
milionów, które już mamy zaciągnięte, ko-
lejne 28, a ja śmiem twierdzić, że będzie to 
35 mln najmniej, które znowu będą obcią-
żać miasto. Biorąc to pod uwagę, już mamy 
44 mln zł zadłużenia – mówił S. Malina  
i zaznaczał: – Radni muszą zdawać sobie 
sprawę, że to zobowiązanie zamyka nam 
drogę do innych inwestycji. 

Dalej radny mówił o konieczności mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków, którą 
to inwestycję wycenia się na 25 mln zł. 
Stwierdził, że głosując za powołaniem 
spółki, radni głosują za zaciągnięciem 
kredytu i pytał, czy nas na to stać. 

Przewodniczący Kluz odpowiadał, że 
według wykonanej analizy, całkowite 
obciążenia, jakie miasto będzie musiało 
ponosić, to 0,5 mln rocznie, wliczając  
w to koszty funkcjonowania spółki, koszty 
funkcjonowania kompleksu, jego dochody 
i spłatę kredytu, więc mówienie o obciąże-
niu w wys. 28 mln jest niezgodne z prawdą. 
Wyjaśnił również, że po to powołuje się 
spółki, żeby miasto mogło jedynie porę-
czać kredyt, co nie obciąża jego finansów. 
Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby 
spółka pozyskiwała dodatkowe środki. 
Jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni 
ścieków, to trwają rozmowy na temat 
zaangażowania prywatnego operatora do 
prowadzenia gospodarki ściekowej i samej 
oczyszczalni.

– Pan też musi być tego świadomy, że 
wydanie z własnej kieszeni 25 mln zł 
na modernizację oczyszczalni poprzez 
zaciągnięcie kredytu, będzie skutkowało 

dokładnie tym samym, o czym pan wcześ-
niej mówił, że nie będzie środków na 
żadne inwestycje, tylko na oczyszczalnię 
ścieków. 

– Chciałabym, żebyśmy sobie odpo-
wiedzieli na pytanie, jakim my jesteśmy 
miastem – zabrała głos A. Kwapisz-Pie-
trzyk. – Jesteśmy miastem turystycznym. 
Nie górniczym, nie przemysłowym, tylko 
turystycznym. W co mamy więc inwe-
stować? W fabryki? W likwidację szkód 
górniczych? Nie, musimy inwestować  
w atrakcje turystyczne. Budowa basenu 
nie wyszła od nas, jest odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców, jest realizacją za-
pisów strategii na lata 2014-2020. Teraz ja 
powinnam zapytać, jak państwo chcieliście 
sfinansować ten basen. Zadam też inne 
pytanie, co będzie, kiedy to nasze miasto 
turystyczne przegra, może nie za chwilę, 
może za rok, za dwa lata, z konkurencją 
innych miast turystycznych. Co powiemy 
naszym mieszkańcom za 3, 4 lata, kiedy 
się okaże, że nasza atrakcyjność spadnie 
i turyści przestaną do nas przyjeżdżać?

Radna mówiła, że jeśli nie zadbamy  
o większą atrakcyjność, tak jak np. Wisła 
czy Szczyrk, to stracą na tym wszyscy 
mieszkańcy. Podała przykład Szczyrku, 
który podupadł w ostatnich latach, a skut-
kiem m.in. spadek cen nieruchomości, 
dodając, że stało się tak dlatego, że Szczyrk 
zapomniał, iż jest miastem turystycznym.

– Nie twierdzę, że ta atrakcja zdecydo-
wanie zwiększy przypływ turystów, ale 

na pewno nie wpłynie na szybki odpływ 
turystów – dodawała A. Kwapisz-Pietrzyk. 

Przed podjęciem decyzji przez radnych 
Stanisław Malina zgłosił wniosek mery-
toryczny, by głosowanie było imienne. 
Powołał się na opinię wydaną przez Teresę 
Bombiak, zastępcę redaktora naczelnego 
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota”. Jednak zdaniem radcy prawnego 
Urzędu Miasta Marii Sikory, głosowanie 
w sprawie powołania spółki nie może być 
imienne, z kolei nad samym wnioskiem 
merytorycznym S. Maliny radni muszą 
zagłosować. Samorządowcy nie byli pew-
ni, czy powinni głosować nad wnioskiem, 
który dotyczy rozwiązania niezgodnego  
z prawem, ostatecznie jednak zagłosowano 
za odrzuceniem wniosku, przeciw byli: S. 
Malina i R. Siwiec. Mimo to przewodni-
czący zarządził, że przed właściwym gło-
sowaniem, które nie będzie imienne, radni 
imiennie przedstawią swoje zdanie. W ten 
sposób za powołaniem spółki opowiedzieli 
się: M. Górniok, J. Hazuka, M. Jaworska, 
A. Kluz, A. Kwapisz-Pietrzyk, P. Nowak, 
K. Pokorny, P. Roman, A. Rottermund, 
R. Siwiec, A. Szeja, J. Zachar, przeciw 
był S. Malina, wstrzymała się od głosu 
B. Staniek-Siekierka. Następnie formal-
nie przegłosowano uchwałę, tym samym 
powołując do życia spółkę miejską pod 
nazwą „Termy Ustroń”, która zajmie się 
m.in. budową, a potem obsługą kompleksu 
basenowego.                    Monika Niemiec

(ciąg dalszy w następnym numerze GU)

tepianowy państwa Aleksandry i Marci-
na Hałatów. Państwo Hałatowie to także 
mieszkańcy Lipowca, muzycy, pracow-
nicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie.

W programie mieliśmy okazję usły-
szeć następujące kompozycje: 1. Henryka 
Wieniawskiego - Kujawiak, 2. Antoniego 
Dworzaka - Humoreskę, 3. Fritza Kreisle-
ra - Kaprys Wiedeński i Radość Miłości, 4. 
Edwarda Elgara - Salut D’amour, 5.Astora 
Piazzoli - Oblivion.

Nad całością prac dotyczących przygoto-
wania wernisażu wystawy czuwała p. Gra-
żyna Lewalska, która również poprowadziła 
ten andrzejkowy wieczór.

Wystawa potrwa do 21 grudnia od wtorku 
do piątku w godzinach od 12-15. Zaprasza-
my uczniów ustrońskich (i nie tylko) szkół, 
a także wszystkich ceniących sztukę ludową 
do odwiedzania artystycznej galerii w SP nr 
5 w Lipowcu.      Koordynator projektu 

Grażyna Lewalska 
Stowarzyszenie Lipowiec

(dok. ze str. 5)

LIPOWIEC - CZYLI CO MI W DUSZY GRA?
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Dyrektor SP-2 Grażyna Tekielak przy-
witała gości: zastępcę dyrektora bielskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach Elżbietę Sobieską, burmistrza 
Ustronia Ireneusza Szarca - absolwenta 

Dwójki, przewodniczącego Rady Mia-
sta Ustroń Artura Kluza - absolwenta 
i nauczyciela Dwójki, radnego Krzysztofa 
Pokornego - przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej, 

naczelnik Wydziału Promocji, Kultury 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kata-
rzynę Czyż-Kaźmierczak, inspektor ds. 
Oświaty i Organizacji Pozarządowych 
UM Magdalenę Kozłowską, wieloletnią 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM Danutę Koenig, 
kierownik Centrum Usług Wspólnych 
Bożenę Dziędziel, prezes ustrońskiego 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Ewę Lankocz, proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu 
ks. radcę Piotra Wowrego, proboszcza 
Parafii pw. św. Klemensa w Ustroniu ks. 
Wiesława Bajgera, dyrektor Gimnazjum 
nr 2 Joannę Iskrzycką-Marianek, dyrek-
tora Gimnazjum nr 1 Leszka Szczypkę, 
dyrektor SP-1 Magdalenę Herzyk, wice-
dyrektor SP-2 Genowefę Podżorny, dyrek-
tor SP-3 Jolantę Kocyan, dyrektor SP-5 
Katarzynę Burzyńską, dyrektora SP-6 
Romana Langhammera, dyrektor Zespołu 
Szkół w Ustroniu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego Mariolę Rybicę, preze-
sa Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach Jacka Kwiatkowskiego. 
Nie mogło zabraknąć na sali poprzednich 
dyrektorów Dwójek: Bogusława Binka, 
Urszuli Ciompy, Zbigniewa Gruszczyka, 
Ewy Gruszczyk oraz z G-2 Marii Kaczma-
rzyk i Iwony Werpachowskiej. Obecni byli 
również: przewodniczący Rady Rodziców 
Arkadiusz Sobolewski, obecni i emery-
towani nauczyciele oraz pracownicy obu 
Dwójek, radni, sponsorzy, a wśród nich 
Michał Polaczek, rodzice i mieszkańcy 
Ustronia. 

Autorzy jubileuszowego spektaklu za-
brali widzów w przeszłość. W taką sen-

x

Nikodem Ledwoń.

W uroczystości wzięli udział duchowni, dyrektorzy Dwójek, czyli SP-2 i Gimnazjum nr 2 
(utworzone w 1999 roku), emerytowani i obecnie pracujący nauczyciele oraz sympatycy 
szkoły.  Razem zaśpiewano hymn szkoły, który można usłyszeć podczas różnych uroczystości, 
ale też znaleźć na nowej stronie internetowej - sp2.ustron.pl.                   Fot. M. Niemiec

28 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 obchodziła 230. urodziny. Mimo że solenizant-
ka wiekowa, salę widowiskową Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" wypełniała 
młodzieńcza energia, bowiem na scenie występowali utalentowani uczniowie. 
Bez problemu dotrzymywali im kroku nauczyciele i wspólnie stworzyli opowieść 
o ludziach, którzy z pasją i bez względu na trudności, cudze dzieci uczyli i uczą, 
pozwalając przy tym na zabawę i indywidualny rozwój.  

Uczniowie i nauczyciele Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, 30.11.2017 r.   Fot. M. Niemiec

Z TROSKĄ O WARTOŚCI
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tymentalną podróż będą się mogli udać 
również rodzice uczniów Dwójki, którzy 
zostaną zaproszeni na to przedstawienie 
już w styczniu. 

Prezentacje multimedialne przeplatane 
piosenkami i scenkami z życia szkoły 
dostarczyły wzruszeń, ale i rozbawiły 
widzów. Wprawiły też w dobry nastrój 
do życzeń. Spiesząc z powinszowaniami, 
burmistrz potknął się wchodząc na scenę. 

49/2017/5/R

Młodzież przygotowała program, który z jednej strony przybliżał historię, z drugiej 
opowiadał o życiu codziennym szkoły. Spektakl miał ciekawą oprawę muzyczną 
z przebojami polskiej piosenki dopasowanymi do okazji.                 Fot. M. Niemiec

Gdy podszedł do mikrofonu wytłumaczył, 
że takie rzeczy mogą się zdarzyć, gdy 
człowiek staje przed swoimi nauczycie-
lami. Wyraził dumę z bycia absolwentem 
Dwójki i nadzieję, że szkoła też jest z niego 
trochę dumna. Oprócz listu gratulacyjnego, 
szkoła otrzymała od władz miasta zestaw 
robotów do zajęć z programowania i ro-
botyki. E. Lankocz nawiązała do postaci 
patrona, przypominając, że był on prekur-

sorem polskich związków nauczycielskich, 
w tym ZNP.  L. Szczypka cieszył się, że 
w Dwójce kultywuje się wartości ogól-
noludzkie i duchowe. J. Kwiatkowski 
- sąsiad i właściciel dawnego budynku 
SP-2 - wspomniał, że dziadek jego żony 
- Andrzej Hławiczka był w niej nauczycie-
lem. Pogratulował też Ustroniowi szkoły 
wszechstronnego rozwoju i rozlicznych 
talentów.                        Monika Niemiec
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Henryk Żwirko 
 „Franciszek Żwirko. 

Lotnik zwycięzca”

Franciszek Żwirko był najbardziej 
znanym polskim pilotem okresu mię-
dzywojennego. Wraz z inżynierem 
Stanisławem Wigurą zdobył w 1932 
w zawodach „Challenge” pierwsze 
miejsce i międzynarodowy puchar 
dla Polski. Obaj zginęli 1 września 
1932 w katastrofie lotniczej w lesie 
pod Cierlickiem Górnym na Śląsku 
Cieszyńskim. Autorem tej biografii 
jest syn lotnika – Henryk. 

Anna Kańtoch 
 „Łaska”

Mroczna powieść kryminalna. Po-
łowa lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, Maria Lenarczyk pracuje 
w szkole jako nauczycielka języ-
ka polskiego. Pewnego dnia jeden  
z jej uczniów zostaje zamordowany. 
Pojawiają się kolejne ofiary. Milicja 
rozpoczyna wyścig z czasem, aby 
schwytać niebezpiecznego mordercę. 
Tymczasem samotna nauczycielka 
prowadzi własne śledztwo, którego 
tropy wiodą przez jej własne dzie-
ciństwo...

Putyka „Pod Przikopóm” przepełnióno plugawymi pi-
jokami. Piegowaty Pieter – podstarzały, przigłuchy pijus 
prowie przepuścił pyndzyj; przez popołedni przepultoł plik 
piniyndzy. Pozostoł pusty portfel. Potym pojczoł pióntke. Po-
kozoł palcym piwsko. Po poregodzinnej pijatyce poszeł pu-
mału precz. Podśpiywowoł prastare pieśniczki. Przekroczył 
powalóny płot. Potym przechodził przez potóczek. Prasnył. 
Pac! Pomarasił przifiksowanóm prziłoblyczke, poharatoł 
popelinowy płaszcz, prziszeł pod posesje połowicy Petróneli 
prowie po piesku. Przed progym ponownie przipod pitómy 
pysk. Przistanył, poprawił paradny posek przi połotanych 
portkach, postawił próznóm półlitrówke po palarski przed 
petryolkóm, potym puścił pyskówke: „Pieróńsko potworo, 
plugawo pindo, pomykej precz!” Pizła północ.

Postawno połowica pałaszowała pajszle prziprawióne 
paprykóm, popijałała płónóm polywkóm. Potym poziopała 
po pijoku: „Przegrzeszóny pampóniu, przimknij piźnióne 
pyszczysko!” Procnie prziłożyła parazolym patorocznej 
pierdzie po przigarbiónych plecach. Przikyrczóny Pieter 
pluł po pomazanej podłodze, pierdzioł, potym prziwlyk 
potarganóm piżame, pryndko pacnył pod pierzine. Piznył 
piyńścióm Pawliczka - pasierba, podziurawił przedrzite 
prześciyradło, pamiyntajónce prastarke. Pokyrczóny po-
leżoł plackym.

Po piyrszej pochladoł półlitrówke piwska. Pumału prze-
chylił pysk, polizoł piane. Potym podniós pitwok, pokroł 
prezwórszt, przełknył pore plasterków. Popił płynym. „Pysz-
no przekónska” – pomyśloł. Przi powrocie pod pierzine 
potracił papucie, przewrócił petryolke, pobił płaczóncego 
pasierba. Przebudzóno połowica pisnyła: „Plugawe prosia-
cko, przehulołeś pyndzyj, pomarasiłeś pościyl. Przegóniym 
przigupióm pokrake precz!” Pieter pogroził palcym: „Prze-
brzidło pindyryndo, przimknij pysk!” 

Petrónela pumału przistanyła, poziopała po Pietrze, 

prziwrziła powieki, podyrbała pieróńszczokym, pazura-
mi poharatała piegowate pyszczysko, puczkym pacła po 
przigarbiónych plecach, potym poloła po piżamie pełnóm 
putnióm pumyj. Prowie pizła piónto.

Płynta. Przed połedniym przijechali policaje. Powiónzali 
Pietra porwozym. Paka pewno. 

Podpisała: Piekno, puclato Paniczka
po pindziesióntce

Znakomity tekst przeczytany przez Danutę Koenig rozbawił 
do łez uczestników promocji Kalendarza Ustrońskiego na rok 
2018, można go znaleźć w najnowszym roczniku.

SCENA POLSKA ZAPRASZA 
Przypominamy, że spektakl LAMPKA OLIWNA Emila Ze-

gadłowicza w reżyserii Bogdana Kokotka odbędzie się dla wtor-
kowej grupy abonamentowej 12 grudnia. Wyjazd punktualnie  
o godz. 17.30 spod Lidla w Ustroniu.

49/2017/6/R

3 grudnia na ul. Akacjowej doszło do kolizji z udziałem 3 samocho-
dów. Nikomu nic się nie stało. Policja apeluje o ostrożność w trakcie 
jazdy.                                                                            Fot. W. Herda

Lidia Szkaradnik

Połuczajónco 
powiastka przeciw

pijaństwu
(piyrszo – p)
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Przy ustrońskim 
stole

USTRONIU
Tym razem prezentuję nie publikowane dotychczas zdjęcie po-

chodzące ze zbiorów Franciszka Czarneckiego. Przedstawia ono 
dom mieszczący się niegdyś przy dawnej ul. 22 Lipca 11. Był to 
solidny, murowany, wielorodzinny budynek, wzniesiony w 1872 
r. z inicjatywy hutmistrza Emila Kuhlo, kierującego wówczas Ar-

To oczywiste, że w grudniu pieczemy ciasteczka. Taki jest po-
rządek rzeczy. Ja zwykle zaczynam od pierników – niekoniecznie 
tradycyjnie z perspektywy regionu, może nawet trochę banalnie, 
ale wyjątkowo lubię ich miodowo-korzenny zapach wypełniający 
dom, a sama czynność wałkowania i wykrawania ma działanie 
niemal terapeutyczne. A to nie bez znaczenia, kiedy dni coraz 
krótsze. Pierniki mają swoją długą historię, sięgającą XV wie-
ku, chociaż pierwsze zachowane przepisy są dobre trzysta lat 
młodsze. Compendium medicum auctum z 1725 roku zaleca, by 
smażyć miód z dodatkiem mocnej gorzałki i wody, aż zgęstnieje, 
a następnie dodać przypraw: „imbieru białego, gwoździków, 
cynamonu, gałek, kubebów, kardamonu, hanyżu nietłuczonego, 
skórek cytrynowych drobno krajanych, cukru ileć się będzie 
zdało”. W skład tych pierników wchodziła też oczywiście mąka,  
w tym przypadku żytnia, a przed i podczas smarowało się je miodem 
i piwem. Dawne pierniki były najczęściej ogromnych rozmiarów,  
a przy tym wręcz zabójczo twarde. Te, które proponuję wam zrobić, 
będą znacznie mniejsze i proste w przygotowaniu. Tuż po wyjęciu 
z piekarnika – miękkie, w sam raz, żeby spróbować jednego (lub 
dwa lub pięć), ale stygnąc faktycznie stwardnieją. Trzymane  
w puszce za jakiś czas zmiękną ponownie, a proces ten można 
jeszcze przyspieszyć zamykając z nimi kawałek jabłka. 

By przygotować pierniczki, podgrzewamy w rondlu 50 gram 
masła, 1/4 szklanki mleka (ja używam migdałowego) i 3-4 pełne 
łyżki miodu. Wszystko to musi się rozpuścić i połączyć, potem 
nieco przestygnąć – na tyle, by nie parzyć w palce. W tym cza-
sie przygotowujemy składniki suche: dwie szklanki mąki, kilka 
łyżeczek cukru, według upodobania, łyżkę kakao dla koloru, po 
szczypcie proszku do pieczenia i sody oczyszczonej, szczyptę soli  
i oczywiście przyprawy. Można użyć gotowej przyprawy do 
pierników, chociaż osobiście za nią nie przepadam i sama łączę 
przyprawy, często zmieniając proporcje w zależności od aktu-
alnej zachcianki. Lubię robić pierniczki, w których przeważa 
imbir (wtedy zamiast mleka sprawdza się zredukowane imbirowe 
piwo), czasem dodaję też garam masala – to indyjska mieszkanka 
przypraw, która ma lekko korzenny, ciepły aromat, a raz nawet 
– suszony rozmaryn. To kwestia absolutnie indywidualna i za-
chęcam do eksperymentów. Tymczasem suche składniki łączymy  
w misce lub bezpośrednio na stolnicy, a potem wlewamy stop-
niowo ciepłe mleko z miodem i masłem. Starannie wyrabiamy 
ciasto, aż będzie jednolite i elastyczne. Wałkujemy je na grubość 
około pół centymetra, wykrawamy dowolne kształty i pieczemy  
w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni jakieś 8-10 minut. 

Na to, jaki będą miały smak, poza przyprawami wpływa 
przede wszystkim miód, nie bez znaczenia jest też rodzaj użytej 
mąki. W tej kwestii również zachęcam do prób, by znaleźć swoją 
ulubioną kombinację. Pierniczki będą zdrowsze, jeśli użyjemy 
mąki pełnoziarnistej. Można użyć też gryczanej w połączeniu 
z ciemnym, gryczanym miodem – wtedy są bardziej wytrawne, 
wręcz gorzkawe. A słodkie i łagodne będą, kiedy zdecydujemy się 
na mąkę pszenną i delikatny miód, chociażby lipowy. Możliwości 
jest wiele – tak wiele, jak kształtów foremek do wykrawania, 
które namiętnie kupuję, by musieć potem tworzyć coraz to nowe 
warianty ciasta, by móc użyć wszystkich.                  Ewa Depta 

cyksiążęcym Zakładem Budowy Maszyn, działającym w miejscu 
późniejszej Kuźni Ustroń. Dom ten, podobnie jak sąsiednie, został 
ostatecznie rozebrany w listopadzie 1971 r. Powodem rozbiórki 
była chęć wyprostowania ostrego zakrętu na pobliskiej drodze, 
który nie zapewniał dobrej widoczności i generował wypadki. Gdy 
kierowca, wiozący gen. Ziętka, uderzył w ścianę „Windholzówki”, 
zapadła nieodwołalna decyzja, pomimo dobrego stanu budynku 
oraz sprzeciwu mieszkańców. Fotografia została wykonana po 
pierwszym etapie rozbiórki, a uwieczniono na niej część domu 
należącą wówczas do Molinów i Czarneckich. Pełen wykaz 
fabrycznych pojedynczych obiektów mieszkalnych oraz osiedli 
robotniczych można będzie znaleźć w Pamiętniku Ustrońskim, 
którego promocja przewidziana jest na 16 grudnia.

                       Alicja Michałek 

Przedświąteczne pierniczki uniwersalne
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TO CZĘŚĆ MNIE

– Inspiracje czerpię z anatomii, w końcu 
ukończyłem różne kierunki medyczne, 
co pomaga mi w malowaniu np. postaci. 
Poza tym pomaga mi w tym także muzy-
ka czy wydarzenia z codziennego życia. 
Wszelkie decyzje i emocje mogą stać się 
przyczynkiem do powstawania obrazów. 
Ogromu wyobraźni nie da się przecenić. 
Moje obrazy są taką podróżą w nieznane 
– opowiada Korszun.

Do tej pory uczestniczył w kilkudziesię-
ciu konkursach w kraju i zagranicą. Mimo 
że nie zdobył wysokiego miejsca, czerpie 
z tego przyjemność, a dodatkowo staje się 
coraz bardziej rozpoznawalny. Niedawno 
napisał do niego aktor jednego z polskich 
seriali, zainteresowały go bowiem obrazy 
Korszuna. 

– Na razie nic więcej na ten temat nie 
mogę powiedzieć. Szczegóły zdradzę  
w momencie sfinalizowania sprawy – wy-
jaśnia młody artysta.  

Jego ulubionymi technikami są ołówek  
i kredki. Szczególnie lubi malować portre-
ty i martwą naturę. Jak zaznacza, jako że 
niedawno ukończył szkołę, nie miał wiele 

– Rysowanie rozpocząłem całkiem przy-
padkowo. Moja koleżanka podpowiedzia-
ła mi, abym udał się do jej znajomych, 
którzy malują i tam zasięgnął pewnych 
wskazówek. Faktycznie, od tamtego mo-
mentu to wszystko się zaczęło – mówi 
Patryk Korszun. – Oczywiście, dziś mogę 
powiedzieć, że takie pierwsze kroki na 
drodze artystycznej stawiałem już w dzie-
ciństwie, jednak moje rysunki nie były 
wtedy przemyślane, nie przypominały też 
niczego konkretnego. Dziś określam je 
jako bohomazy w zeszytach. Jednak po 

tym momencie przełomowym, kiedy na po-
ważnie zacząłem traktować swój talent do 
malowania, rysowałem postacie, komiksy, 
bajki, później doszły pojazdy, karykatury. 
Obrazy stawały się częścią mnie. Malo-
wałem je na większych formatach papieru.

Patryk jest samoukiem. Jego droga za-
wodowa, na pozór, w ogóle nie krzyżuje 
się z tą artystyczną. Ukończył szkołę me-
dyczną, z wykształcenia jest masażystą, 
dietetykiem, farmaceutą. A jednak - jego 
fach pozwala mu na tworzenie nowych 
obrazów.

Nie od dziś wiadomo, że w Ustroniu mieszka i pracuje sporo osób, które wkładają 
całe swoje serce w to, co robią. Ich talent i miłość do działania odzwierciedla 
się w postaci czy to utworów muzycznych, dźwięków wydobywających się z in-
strumentów, czy też z obrazów i fotografii. Jednym z nich jest Patryk Korszun, 
malarz-samouk, przyszły kandydat do Akademii Sztuk Pięknych.

czasu na uczestnictwo w konkursach czy 
jakiś wydarzeniach artystycznych. Teraz 
dopiero zaczął bardziej tym żyć. 

– Póki co, nie miałem jeszcze żadnej 
wystawy, ale właśnie skończyła się sesja 
zdjęciowa moich prac, która odbywała 
się tutaj, w Ustroniu. Do moich obra-
zów dokomponowano wystrój, a zdjęcia 
robione były także w plenerze – mówi 
Korszun. – Zdarza się, że ktoś prosi mnie, 
abym poduczył go rysunku. Ja nie jestem 
geniuszem, choć pewną wiedzę posiadam. 
Ucząc kogoś odnajduję błędy, które sam 
robię, więc ta nauka jest taka dwustronna. 
I to mi się podoba, przez to też się rozwi-
jam, zbieram bagaż doświadczeń.

Więcej obrazów Patryka Korszuna 
można oglądać na stronie www.korszun.
pl, a tymczasem prezentujemy zaledwie 
kilka, z sesji zdjęciowej, która właśnie 
dobiegła końca, a wykonali ją Karolina 
Francuz i Mikołaj Gurgul.

                              Agnieszka Jarczyk
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Ustroński gmach „Prażakówki” jest 
miejscem z bogatą historią, rozpoczyna-
jącą się w 1737 roku budową popularnej 
karczmy, następnie przekazaniem jej 
Zborowi Ewangelickiemu przez Jerzego 
Prażaka, aż po budowę w 1928 roku, 
znanego każdemu ustroniakowi, Domu 
Kultury. Przez prawie 300 lat służył on lo-
kalnej społeczności jako miejsce spotkań 
oraz okno na świat. W 2005 roku historia 
zatoczyła koło wraz z otwarciem w jego 
wnętrzu, przez kulinarnych pasjonatów, 
wyjątkowego miejsca - restauracji Angel’s 
Steak & Pub.

Stylizowany na angielski pub lokal 
przez wiele lat był znany ze swoich kon-
certów jazzowych, a na jego deskach 

występowali m.in. znani ze swoich mu-
zycznych talentów ustroniacy - Karolina 
Kidoń oraz Zbyszek Bałdys. Obecnie 
Angel’s należy do jednych z najbardziej 
cenionych w regionie przez swoich gości 
restauracji serwujących steaki, burgery 
oraz kuchnię fusion.

W ubiegłym tygodniu ustrońska restau-
racja została wyróżniona w szczególny 
sposób. Podczas wrocławskiej gali zna-
nego francuskiego przewodnika kuli-
narnego Gault&Millau, jej szef kuchni 
- Jarosław Lubecki - otrzymał nagrodę 
Czapki Gault&Millau, a sam Angel’s wpis 
do przeszłorocznego przewodnika po naj-
lepszych polskich restauracjach - Żółtego 
Przewodnika Gault&Millau.

Przewodnik Gault&Millau powstał we 
Francji w 1965 roku, a jego twórcami byli 
dwaj krytycy restauracyjni - Henri Gault  
i Christian Millau. Po dziś dzień trwa 
spór, który z przewodników jest bardziej 
znaczący - Michelin czy Gault&Millau.  
O ile więc Michalin wspiera raczej restau-
racje serwujące kuchnię tradycyjną - haute 
cuisine, to Gault&Millau wręcz przeciw-
nie - wybiera te z nouvelle cuisine, a więc  
z tzw. nową kuchnią. Przewodnik Michelin 
jest również starszy i bardziej popularny, 
a przez to także i bardziej wpływowy od 
Gault&Millau, który z kolei postrzegany 
jest jako purystyczny i mocniej przywią-
zujący uwagę do jakości serwowanych 
potraw.

Szef kuchni Angel’s Jarosław Lubecki 
bardzo ucieszył się z przyznania mu tego 
prestiżowego wyróżnienia. Choć sam jest 
osobą bardzo skromną, to przyznaje, że 
jest bardzo dumny z tej nagrody, a także 
szczęśliwy z możliwości promocyjnych, 
jaką daje ona całemu miastu.

Ferie to czas, gdy dzieci odpoczywają od 
nauki, szkoły, codziennej rutyny i pracy. 

To doskonały czas na zabawę i relaks. 
Tylko, że… dzieci nie zawsze umieją 
się bawić i zająć się same sobą. Często 
się po prostu nudzą… A to oznacza, że 
ferie to także czas dodatkowych zajęć 
dla rodziców! Dla wszystkich, którzy 
chcą zapewnić dzieciom ciekawy czas  
w ferie, Akademia Esprit przygotowała 
dwie propozycje: MAGICZNY STÓŁ 
(turnus I i II)  i ROZTAŃCZONE FERIE 
(tylko w turnusie I).

Brzmi intrygująco? Jesteście ciekawi, 
co dla Was mamy? ROZTAŃCZONE 
FERIE - czyli warsztaty taneczne z An-
geliką Gaj - tancerką, choreografką, ulu-
bienicą Michała Piróga! To solidna dawka 
tańca: klasyki, jazzu, brodway jazzu, 
musicalu - a także warsztaty wokalne. 
To niepowtarzalna okazja uczestniczenia  
w profesjonalnych zajęciach tanecznych! 

Dużo tańca, dużo ruchu, dużo emocji  
i świetnej zabawy!

Druga propozycja to spotkania pod ta-
jemniczym hasłem MAGICZNY STÓŁ. 
Bohaterem warsztatów będzie STÓŁ. Każ-
dego dnia stanie się czymś innym – będzie: 
blatem laboratoryjnym, polem bitewnym, 
dachem budynku, blatem kuchennym, 
miejscem działań artystycznych. 

Jeśli lubicie niespodzianki i dobrą za-
bawę – zapraszamy do nas codziennie od 
9:00 do 16:00 (MAGICZNY STÓŁ) oraz 
od 10:00 do 17:15 (ROZTAŃCZONE FE-
RIE)!  Będziemy tańczyć, eksperymento-
wać, gotować, tworzyć, konstruować! Bę-
dziemy się ruszać, bawić – i odpoczywać 
od szkoły! Nie zabraknie niespodzianek  
i pozytywnych emocji! Wszystkim zapew-
niamy opiekę i wyżywienie.

Radzimy nie zwlekać i jak najszybciej 
zapisać dziecko na wybrany turnus! Ilość 
miejsc ograniczona – decyduje kolejność 

zgłoszeń, a doświadczenie poprzednich lat 
pokazuje, że listy chętnych bardzo szybko 
się zapełniają!

Cena: 390 zł/tydzień,  750 zł/2 tygodnie. 
Turnus I: 29.01.2018-02.02.2018, turnus 

II: 05.02.2018- 09.02.2018 
Ferie spędzone z Akademią Esprit to 

gwarancja dobrej i mądrej zabawy.  
Szczęśliwe dzieci, zadowoleni rodzice 

– to coś, co nas wyróżnia!

AKADEMIA ESPRIT – FERIE 2018

CZAPKA GAULT&MILLAU

49/2017/8/R



14   Gazeta Ustrońska                                                                                              7 grudnia 2017 r. 

www.ustron.pl

7.12   9.15 Spektakl teatralny z okazji Dnia św. Mikołaja  
 10.30 pt.: „Calineczka” dla wychowanków ustrońskich  
  przedszkoli, MDK „Prażakówka”
7.12 17.00 Wykład dr. hab. Grzegorza Studnickiego pt.:  
  „Fenomen Świąt Bożego Narodzenia... tych  
  dawnych i współczesnych”, czytelnia MBP
8.12  9.15 Spektakl teatralny z okazji Dnia św. Mikołaja  
  pt.: „Calineczka” dla wychowanków ustrońskich 
  przedszkoli, MDK „Prażakówka”
9.12   8.00 Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka” 
9.12  17.00  Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek 
9-10.12   Świąteczny Jarmark, rynek 
11.12 17.00 Świąteczny Wykład UTW pt.: „Zwyczaje  
  i obrzędy bożonarodzeniowe” – prof. Daniel 
  Kadłubiec, MDK „Prażakówka”
14.12   8.30 Warsztaty Filmowe, MDK „Prażakówka”
16.12 15.00 Promocja 20. tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”, 
  Muzeum Ustrońskie
16-17.12  Świąteczny Jarmark, rynek 
21.12 16.30 Koncert Kolęd Towarzystwa Kształcenia Arty- 
  stycznego, MDK „Prażakówka”

CO NAS CZEKA

 7.12      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
8-9.12    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
10-11.12  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
12-13.12  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
14-15.12  Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
16-17.12  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76 
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów, desek. Mocne 
lakiery, 20zł/m2. 666-989-914.

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3. (33)444-60-40.

Sprzedaż choinek - jodła i świerk 
zwykłe. Śliwka Krystyna, Ustroń, 
ul. Sucha 3. (33)854-21-27.

Skup sprzętów AUDIO, odbiór 
zużytej elektroniki. 607-912-
559.

Stowarzyszenie zarejestrowane 
oddam nieodpłatnie. 602-395-
257.

Brykiet bukowy, buk suchy wor-
kowany, drewno podpałkowe 
– kartony, węgiel groszek worko-
wany. (33)854-47-10. 

Choinki kopane i cięte, świerki, 
jodły, sosny od 0,5 m do 4 m. 
692-746-800.

Od 11 grudnia sprzedaż choinek 
- sosna, jodła, świerk. Ustroń, 
ul. Polańska 32. (33)854-33-02, 
607-835-473. 

Zatrudnimy magazyniera na 
pełny etat. Praca w Ustroniu od 
pn-pt od 7 do 15. CV na adres 
p.warzecha@schuller.eu

KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl.

Mieszkanie w Ustroniu sprzedam. 
515-286-714.

OGŁOSZENIA DROBNE

PODSUMOWANIE PIĄTKI
Realizowany przez gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń  

i Wisła projekt „Program rozwoju i promocji produktów turystycz-
nych oraz kulturowych Beskidzkiej 5” dobiegł końca. 28 listopada 
2007 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Cisówka” 
w Wiśle odbyła się konferencja podsumowująca to unikalne w 
skali kraju przedsięwzięcie, w której uczestniczyło ponad 80 
osób – przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz 
lokalnych twórców i rzemieślników.(…) Uczestnicy konferencji 
podkreślali, że ogrom pracy włożony w powstanie tego mikro-
regionu turystycznego nie może pójść na marne – współpraca 
pięciu beskidzkich gmin musi być rozwijana, tak aby w przyszłości 
„Beskidzka 5” stała się rozpoznawalna na rynku turystycznym 
nie tylko w województwie śląskim, ale w całej Polsce, a w dalszej 
perspektywie – także za granicą. 

GWAROWE SPOTKANIA
Dzieci z Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu po raz trzeci 

brały udział w konkursie gwarowym „Po cieszyńsku, po naszymu, 
po obu stronach Olzy”, który odbył się w listopadzie tego roku 
w Jabłonkowie. Organizatorem był Polski Związek Kulturalno- 
Oświatowy w RC i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Przed-
szkolaki zaprezentowały wiersze naszej ustrońskiej pisarki Wandy 
Mider, zajmując czołowe lokaty w kategorii do lat 6.

TRZYNASTY PAMIĘTNIK 
Druga część pt. „Znani ustroniacy – z urodzenia lub wyboru” 

to ludzie. Sam krajobraz byłby bez ludzi pusty. Kolejna trzecia 
część to ważne wspomnienia będące śladem przeszłości, wspo-
mnienia i dokumentujące i wprowadzające element liryczny. 
Kolejna, czwarta część, pokazuje bogate życie organizacyjne 
Ustronia, pokazuje różnego rodzaju związki funkcjonujące, efekty 
ich funkcjonowania, tworzenia się czegoś, co dziś nazywamy 
społeczeństwem obywatelskim. Działania jednych instytucji zo-
stały przerwane brutalnie w 1939 r., inne w kadłubowej formie 
kontynuowały swoją działalność w okresie PRL niesprzyjającemu 
takim organizacjom.                                                  Wybrała: (ed)

10 lat temu - 6.12.2007 r.

*  *  *

*  *  *

Ustrońskie papparazzi.                                            Fot. M. Niemiec

RYBY ŻYWE, PATROSZONE, WĘDZONE 
Węgorz, sum, szczupak, jesiotr, 
karp, amur, pstrąg i inne.
Gospodarstwo rybackie Ustroń
          509-940-503
Czwartek, piątek, sobota 10.00 – 15.00

49/2017/9/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje  
w kopalni, 9) siostra Czantorii, 10) prawie komputer,  
12) zamieszanie i strach, 14) wyjątkowy przedmiot,  
15) do siedzenia i leżenia, 16) sąsiad USA, 19) 
imię żeńskie, 22) z górki na..., 23) zawsze w cenie,  
24) w kole napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów 
katolickich, 4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste, 
6) składniki skały, 7) znajdowany w szafie, 11) imię 
Osieckiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom samochodowy, 
18) dowód wpłaty, 20) mucha lub pszczoła, 21) środek 
przeciwbólowy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 15 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 47

 SZARY LISTOPAD
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Sebastian Wale-

czek  z Ustronia, ul. Wczasowa.  Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.                                  Fot. M. Niemiec
 

1.12.2017 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 
4.000.000,00 zł – termin składania ofert – do dnia 11.12.2017 
do godziny 10:00.

5.12.2017 r. zostały opublikowane konkursy ofert pn.:
1. Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach 

realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku – termin skła-
dania ofert – do dnia 14.12.2017 do godziny 10:00.

2. Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości  
w 2018 roku – termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 do 
godziny 10:00.

3. Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powia-
towych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku -  termin składania 
ofert – do dnia 14.12.2017 do godziny 10:00.

4. Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń  
w 2018 roku – termin składania ofert – do dnia 14.12.2017 do 
godziny 10:00.

Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE I PRZETARGI
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awarii, która uniemożliwiła ukończenie 
rajdu. Ostatni ustroniak Artur Podżorski, 
startujący peugeotem 206, a pilotowany 
przez swoją dziewczynę Agatę Legier-
ską, toczył zaciętą walkę z Krzysztofem 
Szturcem o tytuł mistrza sezonu 2017 
w klasie K3. W wyniku popełnionych 
błędów para znalazła się ostatecznie na 
11. miejscu. W całym cyklu rajdowym 
zostali wicemistrzami w swojej klasie. 

Zespół Podżorscy126p Rally Team za 
sezon 2017 dziękuje swoim sponsorom: 
InżBud, Kris-Stal, Centrum Ubezpiecze-
niowe Pniak, Drivix, Taxi Ambit. 

Organizatorzy rajdu już przygotowują 
się do kolejnego sezonu Rajdowego 
Pucharu Śląska, którego rozpoczęcie 
planowane jest na 18 marca.  

RAJDOWY  ŚLĄSK

Pierwotnie rajdowcy mieli do poko-
nania 7 odcinków specjalnych o łącznej 
długości 28 km. Jednak ze względu na 
problemy organizacyjne odbyły się 3 
przejazdy, w tym jeden nocny, o łącznej 
długości 12 km. 

Wśród zawodników znaleźli się 
ustroniacy. Pierwszy duet to Bartłomiej  
i Magdalena Podżorscy, rajdowe mał-
żeństwo, które jechało kultowym fiatem 
126p. Po zaciętej walce rajd ukończyli 
na znakomitym 2. miejscu, tym samym 

zapewniając sobie tytuł Mistrza Śląska 
klasy markowej. Drugi ustroński duet  
w składzie: Adam Chowaniak i Grzegorz 
Skrzypczak, wystartował fiatem CC. Obaj 
zawodnicy debiutowali na trasie Rajdo-
wego Pucharu Śląska, zdobyli 4. miejsce 
wśród 11 załóg startujących w klasie K6. 
Ustroniak Sebastian Goryczka i pilotują-
cy go Przemysław Hess jechali w fiacie 
126p. Po pierwszym przejeździe zajmo-
wali bardzo dobre 3. miejsce. Niestety, 
na drugim przejeździe samochód uległ 

12 listopada odbyła się kolejna runda Rajdowego Pucharu Śląska. Tym razem za-
wodnicy mierzyli się w Rajdzie Goleszowskim. Na starcie stanęło 60 załóg, w tym 
dwa ustrońskie duety i dwa zespoły z ustroniakami.

27 listopada doszło do wielkiego star-
cia. Niepokonany w tym sezonie MKS 
Ustroń mierzył się z Pogonią Zabrze, któ-
ra od dwóch lat nie zaznała smaku porażki  
w meczu ligowym. Takie drużyny  
w połączeniu z licznie wypełnionymi 
trybunami stworzyły niesamowite wido-
wisko! Podopieczni Piotra Bejnara bardzo 
dobrze weszli w to spotkanie. Po 15 mi-
nutach ustroniacy prowadzili 7:5. Od tego 
momentu do głosu doszli przyjezdni i to 
oni prowadzili po pierwszej połowie 9:8. 
Mecz był niezwykle wyrównany i żadna z 
drużyn nie potrafiła odskoczyć na kilku-
bramkowe prowadzenie. W 33. minucie 
ustroniacy doprowadzili do wyrównania, 
a w 43. minucie prowadzili 18:17. Ostat-
nie 7 minut to istny popis gry podopiecz-
nych trenera Piotra Bejnara, ponieważ ten 
fragment wygrali 5:2. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 23:19. Zawodnicy 
MKS-u Ustroń zasłużyli na liczne sło-
wa pochwały i podziwu. Wszyscy grali 

niezwykle ambitnie i oddanie. Bardzo 
mocno walczyli w obronie, o czym może 
świadczyć rozbity nos Piotra Gawlasa  
i podbite oko Aleksandra Bejnara, jed-
nak wszystko odbyło się w sportowej 
walce i w duchu fair play. Wszyscy 
zawodnicy rozegrali kapitalne zawody, 
ale bohaterem meczu został Piotr Szturc, 
który rozegrał zawody życia. Podwójny 
i niepokonany mistrz z ostatnich dwóch 
lat doznał swojej pierwszej porażki  
w Ustroniu.  

MKS Ustroń: Piotr Browarczyk, Seba-
stian Nogowczyk - Ignacy Jaworski (7), 
Aleksander Bejnar (6), Piotr Szturc (4), 
Patryk Siekierka (3), Bartosz Mrowiec (2), 
Piotr Gawlas (1), Karol Gierczak, Aleksan-
der Kowalczuk, Maksymilian Chłopecki, 
Krzysztof Markuzel, Łukasz Szczęsny, 
Maciej Darowski, Łukasz Gogółka.

*   *   *
Siedem dni po imponującym zwycię-

stwie nad Zabrzem, MKS Ustroń pojechał 

na kolejne ligowe spotkanie do Mysłowic. 
Podopieczni trenera Piotra Bejnara zapre-
zentowali się jednak diametralnie inaczej 
niż przed tygodniem. Początek spotkania 
był remisowy, żadna z drużyn nie potrafiła 
odskoczyć na kilkubramkowe prowadze-
nie . W trzynastej minucie ustroniacy pro-
wadzili 10:5, a pierwszą połowę wygrali 
16:11. Pomimo prowadzenia, ustroniacy 
popełniali liczne błędy, a ich obrona nie 
tworzyła monolitu. W żadnym aspekcie 
nie przypominali siebie z poprzedniego 
spotkania. W drugiej połowie podopieczni 
trenera Piotra Bejnara prowadzili już 10 
bramkami. Liczne błędy sprawiły, że ry-
walom udało się doskoczyć i spotkanie za-
kończyło się wygraną ustroniaków 28:24.   

MKS Ustroń: Piotr Nogowczyk, Dawid 
Oliwka - Aleksander Bejnar (9), Maksy-
milian Chłopecki, Piotr Gawlas (2), Karol 
Gierczak, Łukasz Gogółka, Ignacy Jawor-
ski (13), Piotr Szturc, Łukasz Szczęsny, 
Patryk Siekierka (2), Bartosz Mrowiec 
(2), Krzysztof Markuzel, Aleksander 
Kowalczuk.                        

                              Arkadiusz Czapek

WYGRANE W RÓŻNYCH STYLACH


