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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

(cd. na str. 5)

Mieszkańcy Ustronia 
i pacjenci nie zawiedli! 
Zagłosowali na ustroń-
skie Centrum Reumato-
logii oraz jego poradnię 
w plebiscycie Hipokrates 
2017.       Więcej na str. 2

Trudno gratulować prze-
strzegania przepisów, 
wszak to nasz obowiązek, 
jednak ustroniakom nale-
żą się słowa uznania za 
przestrzeganie zapisów 
uchwały antysmogowej.            

Więcej na str. 7

„Figliki” z MDK „Prażakówka” zajęły 1. miejsce.                                             Fot. M. Niemiec

TO TRZEBA ZOBACZYĆ

WSPÓLNIE PRZECIW
To było historyczne spotkanie, bo jednym głosem mówili lekarze, naukowcy, samo-
rządowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Mówili o wspólnym 
dobru, jakim jest powietrze, które póki co bardziej niż dobrem jest problemem, 
a chcąc go rozwiązać konieczne są kompleksowe działania. i o tym m.in. mówiono 
na I Konferencji „Powstrzymać smog”, która odbyła się 7 marca w Uzdrowiskowym 
Instytucie Zdrowia na Zawodziu. Poniżej relacja, a na str. 7 wystąpienie Przemy-
sława Korcza.

(cd. na str. 8)

Głównym organizatorem konferencji 
był prof. Paweł Buszman i jego Polsko-
-Amerykańskie Kliniki Serca wspól-
nie z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko-
wym Ustroń S.A., Ustrońskim Alarmem 
Smogowym i Stowarzyszeniem Projekt 
Ustroń. Dwóch pierwszych podmiotów 
nie trzeba przedstawiać, udział Alarmu 

jest oczywisty, natomiast Stowarzyszenie 
Projekt Ustroń nie jest jeszcze dobrze 
znane, choć ma już na swoim koncie 
zakończoną sukcesem akcję bezpłatnego 
udostępniania basenów solankowych 
ustrońskim seniorom i dzieciom. Zało-
życiele Stowarzyszenia m.in. jego pre-
zes Przemysław Korcz czy wiceprezes 

XIII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych odbył się 6 marca w Miejskim 
Domu Kultury „Prażakówka”. To jak najbardziej odpowiednie miejsce dla młodych 
adeptów sztuki Melpomeny. Prawdziwa scena, publiczność i… jurorzy, którzy 
uważnie obserwowali grę aktorską, kostiumy, scenografię. Nawet gdyby chcieli 
uchodzić za surowych, byłoby im trudno. Spektakle stały na wysokim poziomie, 
opowiadały intrygujące historie, a wszystko okraszone wysokich lotów humorem. 

Miło spędzano czas, 
zwłaszcza że część pań 
przygotowała niespo-
dziankę – premierę tań-
ca liniowego, którego to 
uczą się z zapałem. 
                Więcej na str. 5

W konkursie „Pracodawca 
Godny Zaufania” nagro-
dzono firmy wyróżniające 
się odpowiedzialną poli-
tyką pracowniczą. Wśród 
laureatów znalazło się 
Mokate.  Więcej na str. 10
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Rodzinie w cieszyńskim Sta-
rostwie Powiatowym.

Urszula Gruszka z Koniako-
wa zdobyła tytuł Oryginalnej 
Kobiety Śląska Cieszyńskiego 
2017. Została wyłoniona przez 
jury ze Złotej Piątki. Kandy-
datkami do tytułu były jeszcze 
Anna Babik z Cieszyna, Wła-
dysława Magiera z Cieszyna, 
Gabriela Nawrocka-Szklarek 
z Wisły i Mariola Wojtas z Ko-
niakowa. Zwyciężczyni zna-
na jest jako szefowa Zespołu 
Regionalnego „Koniaków” 
oraz założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Beskidzkiego Folkloru, Mu-
zyki, Tańca i Śpiewu „Pod 
Ochodzitą”.                    (nik)

Nabór potrwa do 27 kwietnia.  
W ubiegłym roku chętnych 
było 13 osób, a przyjęto czte-
ry. Staże są płatne: 2200 zł 
brutto miesięcznie. 

Ponad półtora wieku temu 
wybudowano w Skoczowie 
synagogę. Fakt istnienia ży-
dowskiej świątyni upamiętnia 
pomnik wzniesiony w latach 
90. minionego wieku na tzw. 
Małym Rynku. 

Rozpoczął się remont ulicy 
Katowickiej w Cieszynie, 
który obejmuje odcinek po-
nad 1,8 km od strony gminy 
Hażlach. Obowiązuje ruch 
wahadłowy, co utrudnia życie 
zmotoryzowanym. Przebu-

Gmina Skoczów, jako pierw-
sza w powiecie cieszyń-
skim, wprowadziła  Program 
Wsparcia Seniorów. Zawiera 
10 zadań, m.in. Kopertę Ży-
cia, specjalną infolinię dla se-
niorów i rozbudowany system 
teleopieki.

Rozpoczęto przyjmowanie 
wniosków na staż w Urzę-
dzie Miejskim w Cieszynie. 

dowa ma potrwać do 1 paź-
dziernika.  

Na początku lat 70. ubiegłego 
wieku z Ruptawy do Kaczyc 
został przeniesiony drewniany 
kościół. Świątynię – dzisiaj to 
zabytek - wzniesiono w 1620 
roku. Parafia w Kaczycach 
samodzielnie funkcjonuje od 
1976 roku. 

Do 28 marca przyjmowane są 
wnioski w sprawie dofinanso-
wania turnusów rehabilitacyj-
nych dla osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów. Grupa 
osób mogących otrzymać to 
wsparcie finansowe jest ogra-
niczona. Wnioski przyjmuje 
Powiatowe Centrum Pomocy 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *

*  *  *  

*  *  *  
*  *  *

*  *  *

*  *  *  

11/2018/4/R

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można oglądać Jazzgrafy 
Jerzego Pustelnika. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie z autorem i jego pracami na Finisaż wystawy, który 
odbędzie się w poniedziałek 26 marca o godz. 16.00  w Muzeum 
Marii Skalickiej. Wstęp wolny. 

Chcąc dokonać próby sprecyzowania określenia „jazzgraf” 
muszę posłużyć się stwierdzeniem, że to taka forma, która była 
całością doprecyzowaną i pełną, a poprzez działania autora stała 
się inną jakościowo formą, która jest równie pełną, lecz jakże 
odmienną.

Jazzgrafy Jerzego Pustelnika to nowatorska forma wyrazu foto-
graficznego. Dla laika mogą się wydawać surowe i niedokończo-
ne, ale dla człowieka chcącego zgłębić choć trochę technikę, for-
mę i efekt finalny tego działania autora na zdjęcie i pokazania co  
w „jazzie piszczy”, będą czymś więcej.

Jerzy Pustelnik uznany fotograf i muzyk, fotografujący  
w głównej mierze muzyków jazzowych, postanowił pójść dalej 
w swoim odbiorze tego, co dzieje się na scenie. I tak zdjęcie, 
będące ostateczną wersją działania aparatu i zmysłu autora, staje 
się jedynie podwaliną pod jazzgraf, czyli połączeniem fotografii, 
jazzu i grafiki. Wydruk jazzgrafu na folii czy papierze niesie ze 
sobą odmienną percepcję dzieła - nieskrępowaną wymogami 
melomanów o tym, kto jest na zdjęciu, gdzie zostało zrobione 
oraz wolną od zgłębiania kwestii związanych z oświetleniem, 
czułością i głębią ostrości fotografików.                             (IM)

JAZZGRAFY

*  *  *
8.03.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: „Termo-

modernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach 
edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja 
Żłobka” – termin składania ofert – do dnia 23.03.2018 do go-
dziny 10:00.

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

KONSULTACJE I PRZETARGI

SZPITAL ROKU
Mieszkańcy Ustronia i pacjenci nie zawiedli! Odpowiedzieli 

na apel Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapo-
biegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka i zagłosowali na 
ustroński szpital oraz jego poradnię w plebiscycie Hipokrates 
2017, zorganizowanym przez redakcję „Dziennika Zachodnie-
go” we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w 
Katowicach oraz Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsię-
biorczości. Efekt – miejsce w ścisłej czołówce.

Do udziału w plebiscycie wybrano najlepsze placówki me-
dyczne w naszym województwie. Głosujący zdecydowali, że 
w kategorii wojewódzkiej na Szpital Roku, wśród wszystkich 
placówek publicznych i prywatnych, Centrum Reumatologii  
w Ustroniu zajmuje czwarte miejsce.

– Każdy głos naszych pacjentów jest nagrodą dla całego per-
sonelu szpitala. Cieszymy się, że doceniacie państwo fachową 
opiekę i dobre wyposażenie naszego szpitala. Ta nagroda to wyraz 
wdzięczności za każdy dzień pracy naszych lekarzy, pielęgniarek 
i pracowników obsługi, a także doping do dalszej pracy na rzecz 
rozwoju naszego szpitala – mówi Cezary Tomiczek, prezes Za-
rządu Centrum Reumatologii. 

Czwarte miejsce szpitala w województwie śląskim to nie jedyny 
sukces. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, działa-
jący przy Centrum Reumatologii, wywalczyło trzecie miejsce  
w kategorii powiatowej do tytułu Przyjazna Placówka.

Wyniki plebiscytu można zobaczyć na www.dziennikzachodni.pl. 

Prezes Tomiczek z dyplomem Hipokrates 2017.  
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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

11/2018/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE 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
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

11/2018/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Józef Mendrek  lat 82   ul. Owocowa
Alina Sikora   lat 80   ul. A. Brody

11/2018/3/R

5 III 2018 r.
Interwencja w sprawie dwóch 
martwych saren na ul. Kato-
wickiej i Lipowskiej. Wezwano 
odpowiednie	służby,	zwierzęta	
zostały	zabrane	do	utylizacji.
6 III 2018 r.
Kolejne	zgłoszenie	o	padniętej	
sarnie,	 tym	 razem	 przy	 ul.	

*  *  *

*  *  *

RYBY ŻYWE,	PATROSZONE,	WĘDZONE
karp, amur, pstrąg, jesiotr, węgorz i inne

Gospodarstwo Rybne Nierodzim,	ul.	Żwirowa	4a
od czwartku do soboty: 11.00-17.00

w inne dni na telefon:509-940-503 

*  *  *

DZIEŃ OTWARTY W SP-1
17 marca 2018 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 

w Ustroniu odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem: „Podążaj 
śladami sławnych ludzi”. Organizatorzy serdecznie zapraszają 
przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z rodzicami. W pro-
gramie zwiedzanie szkoły, zabawy w szkolnych pracowniach, 
a także liczne niespodzianki.

15 marca o godz. 17:00 Muzeum Ustrońskie wraz ze Stowa-
rzyszeniem Historyczno-Rekonstrukcyjnym BARWA I BROŃ 
– SCHRON 45 zapraszają na otwarcie I wystawy modelarskiej 
„Modelarski świat marzeń”. Spotkanie odbędzie się w Muzeum 
Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

MODELARSKI ŚWIAT MARZEŃ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustro-
niu informuje, że do 20 marca 2018 r. Wypożyczalnia dla 
Dorosłych będzie nieczynna z powodu prac malarskich.
Przepraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na wiosenne 
warsztaty zdobienia maseczek do zasypiania. Zajęcia odbędą się 
w Czytelni 19 marca (poniedziałek) o godz. 16.00. Zapisy - tel. 
338542340 w. 22. Ilość miejsc ograniczona. 

WIOSENNE WARSZTATY

MALOWANIE W CZYTELNI 

*  *  *

Leśnej.	Strażnicy	zajęli	się	tą	
sprawą.	
6 III 2018 r.
Kontrole przestrzegania zapi-
sów	 uchwały	 antysmogowej.	
Sprawdzano	 posesje	 przy	 ul.	
Spokojnej	 i	 Lipowskiej.	 Nie	
stwierdzono	 łamania	 prze-
pisów.	 Przy	 okazji	 kontroli	
kotłowni,	 strażnicy	miejscy	
sprawdzają,	 czy	mieszkańcy	
segregują	 śmieci,	 płacą	 ra-
chunki	za	wywóz	nieczystości	
płynnych,	 a	 także,	 czy	 na	
posesji	panuje	porządek	i	czy	
dom posiada widoczny numer. 
7 III 2018 r.
Kontrole	jak	dzień	wcześniej,	
tym	 razem	 przy	 ul.	 Sanato-
ryjnej. 
7 III 2018 r.
Wezwanie	do	mężczyzny,	który	
leżał	 na	 terenie	 osiedla	 Cie-
szyńskiego	i	nie	można	z	nim	
było	nawiązać	kontaktu.	We-
zwano	 pogotowie,	 ratownicy	
udzielili	 pierwszej	 pomocy,	
następnie	 zabrali	mężczyznę	
na	SOR	w	Cieszynie.	
8 III 2018 r.
Interwencja w sprawie mar-
twej	sarny	przy	ul.	Leśnej.
9 III 2018 r. 
Kontrole	posesji	przy	ul.	Spo-
kojnej	i	Sanatoryjnej.	
10 III 2018 r.
Kontrole	posesji	przy	ul.	Cha-
łupniczej.	
10 III 2018 r.
Interwencja w sprawie nie-
przytomnego	 mężczyzny,	
który	 leżał	 przy	 ul.	 Kojzara	
w	 sąsiedztwie	 targowiska.	
Wezwano pogotowie.            (mn)

WULKANICZNE KRAJOBRAZY 
WYSP KANARYJSKICH                                     

 Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na multime-
dialną prelekcję Aleksandra Dordy pt. „Wulkaniczne krajobrazy 
Wysp Kanaryjskich – impresje fotografi czne”, która odbędzie 
się w czwartek 22 marca o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-
-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). 
A. Dorda jest doskonale znany czytelnikom Gazety Ustrońskiej 
z cyklicznych artykułów „Bliżej natury”, z prelekcji w Klubie 
Ekologicznym oraz wykładów w Muzeum Marii Skalickiej. 
Jest autorem wielu interesujących artykułów o tematyce przy-
rodniczej w Przyrodniku Ustrońskim i Kalendarzu Ustrońskim, 
a nadto doskonałym fotografi kiem. Relacja z podróży po Wyspach 
Kanaryjskich, ilustrowana wspaniałymi zdjęciami, pozwoli nam 
poznać niesamowite oblicza i barwy tych wulkanicznych wysp. 
Będzie bardzo ciekawie, warto przyjść – posłuchać i zobaczyć!

Przy okazji kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej strażnicy 
miejscy sprawdzają segregację śmieci.                                 Fot. SM
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Nie raz śmiali się sędziowie: Krystyna 
Pryszczyk – aktorka Teatru Polskiego  
w Bielsku-Białej – przewodnicząca jury, 
Krystyna Krysta – polonistka i Barbara 
Nawrotek-Żmijewska – dyrektor MDK 
„Prażakówka”, a przez większość cza-
su siedzieli zasłuchani. Podobnie jak 
oglądający przedstawienia widzowie, 
opiekunowie i członkowie konkuren-
cyjnych trup. Oklaskiwali się nawzajem 
członkowie trzech zespołów teatralnych: 

„The Canto Deo” ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 z opiekunem Marietą Marek, który 
wystawiał „Skarpety-rakiety”, „Figliki” 
z MDK „Prażakówka” z opiekunami: 
Janiną Barnaś i Marią Kozub, który wy-
stawiał „Pod – Grzybek” oraz „Prima” 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 z opiekuna-
mi: Eryką Szurman, Kingą Ludorowską  
i Kingą Żyłą, który wystawiał sztukę pt. 
„Marchewkowa kraina”. 

Po burzliwych obradach przyznano 
miejsca: 1. miejsce „Figliki”, 2. miejsce  

TO 
TRZEBA 

ZOBACZYĆ

11/2018/5/R

W piątek 9 marca otrzymaliśmy od naszego czytelnika zdjęcie z os. Cieszyńskiego, gdzie 
rozrzuconych było sporo śmieci. Mieszkaniec wysłał to zdjęcie również do Straży Miejskiej 
w Ustroniu. Strażnicy szybko zareagowali i zanim zajęliśmy się tą sprawą, było posprzątane. 

9 marca na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II z ul. Myśliwską doszło do kolizji z udziałem dwóch 
samochodów. Kierowca citroena C3 wymusił pierwszeństwo i wyjechał z drogi podporząd-
kowanej wprost na opla corsę, jadącego od Wisły. Nikomu nic się nie stało.   Fot. W. Herda

(cd. ze str. 1)

(cd. na str. 5)

Zdolne krasnoludki z teatrzyku „Prima” 
w marchewkowej krainie. 
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„The Canto Deo”, 3. miejsce „Prima”. 
Przyznano także 4 nagrody dla najlepszej 
aktorki i najlepszego aktora. Otrzymali je: 
Olga Pokorny, Miriam Mocarska, Patry-
cja Habdas i Filip Ludorowski.

A teraz najlepsza wiadomość! Wszyst-
kie trzy spektakle będzie można obej-

Do restauracji „Beskid” w centrum 
Brennej zawiózł panie autokar. Na miej-
scu zjadły pyszny obiad, raczyły się też 
deserami i napojami. Przewodnicząca 
Olga Kisiała nie omieszkała wykorzystać 
okazji do poruszenia kilku ważnych dla 
KGW kwestii, w tym planów wyciecz-
kowych i roboczych. Później już nic nie 
zakłócało rozmów i dobrej zabawy przy 
dźwiękach muzyki góralskiej na żywo. 

Niestety grypa przerzedziła szeregi koła, 
więc frekwencja nie była stuprocentowa, 
jednak miło spędzano czas, zwłaszcza że 
część pań przygotowała niespodziankę – 
premierę tańca liniowego, którego to uczą 
się z zapałem. 

– Trzeba chcieć, ale same chęci nie 
wystarczą, trzeba się trochę poruszać, 
pogłówkować, zaangażować pamięć  
i koncentrację – mówi O. Kisiała. – Taniec 

liniowy daje dużo satysfakcji i choć może 
nie idzie nam to jeszcze idealnie, mamy 
z tego dużo radości. Zachęcam i serdecz-
nie zapraszam wszystkie panie do udziału 
w zajęciach z tańca liniowego, które od-
bywają się w każdy poniedziałek o 18.00 
w Szkole Podstawowej w Lipowcu. 

Atmosfera podczas imprezy lipow-
skiego Koła Gospodyń Wiejskich była 
jak zawsze niemal rodzinna i jak zawsze 
świętowano wielopokoleniowo. Obecna 
była 6-miesięczna córka jednej z pań - na 
pewno przyszła członkini koła, ale i se-
niorki rodów, jak Maria Marianek, której 
winszowano z okazji 91. urodzin.   (mn)

W tym jednym dniu kuchnia ma wolne, wszystkie panie będą obsłużone.        Fot. M. Niemiec

LIPOWIEC LINIOWO

rzeć w ramach XX Ustrońskich Spotkań 
Teatralnych. Warto się wybrać do domu 
kultury dla rozrywki i żeby zobaczyć, jaką 
zdolną mamy młodzież. Jej wielki dzień 
podczas jubileuszowych UST przypada 
15 marca (czwartek), początek o godzinie 
11.00. Wstęp wolny.

Wystąpiły utalentowane aktorki z „Figli-
ków”.                                Fot. M. Niemiec    

Występ w ramach dorosłego przeglą-
du teatralnego i nazwa swojej trupy na 
prawdziwym plakacie to cenne nagrody 
za udział w przeglądzie amatorskim. Były 
też równie ważne statuetki i dyplomy, 
a także sympatyczne gadżety z MDK i 
słodkości.                                           (mn)

Wielopokoleniowy Dzień Kobiet w wielopo-
koleniowym kole.                  Fot. M. Niemiec

Opowieść o tym, że skarpety też mają uczucia, snuli aktorzy zespołu teatralnego „The Canto 
Deo”.                                                                                                           Fot. M. Niemiec

Po raz kolejny członkinie Koła Gospodyń Wiejskich poszły się smykać z okazji Dnia 
Kobiet. Zamiast świętować w zawsze gościnnej strażnicy OSP Lipowiec, pojechały 
do lokalu. Wszystko dlatego, żeby żadna z pań w tym wyjątkowym dniu nie musiała 
pracować w kuchni nad przygotowaniem poczęstunku dla koleżanek. 
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Ośmiu funkcjonariuszy naszej straży 
miejskiej upoważnionych jest do wyko-
nywania funkcji kontrolnych w sprawie 
przestrzegania uchwały antysmogowej. 
Zgłoszenia dotyczące podejrzenia nie-
przestrzegania przepisów o ochronie śro-
dowiska przyjmowane są osobiście na ko-
mendzie straży miejskiej przy ul. Andrzeja 
Brody 16, telefonicznie: 33 854-34-83, 
604-558-321 lub mailowo: strazmiejska@
ustron.pl między godziną 7:00 a 19:00. 

Uchwała antysmogowa podjęta przez 
Sejmik Województwa Śląskiego nakłada 
na samorządy obowiązek jej egzekwowa-
nia. W Ustroniu działa Straż Miejska, więc 
naturalną koleją rzeczy, to jej zlecono to 
zadanie. W miejscowościach, gdzie nie ma 
straży, dzwonić trzeba na policję, ogólny 
numer alarmowy lub do urzędu gminy. 

Komendant Straży Miejskiej w Ustroniu 

Jacek Tarnawiecki nie ukrywa, że obecnie 
kontrole w kotłowniach odbywają się 
częściej i jest to dodatkowa praca dla 
funkcjonariuszy, jednak takie działania 
podejmowano jeszcze przed uchwałą 
antysmogową. Po 1 września 2017 r. straż-
nicy musieli dopasować pewne procedury 
do nowych przepisów, ale same kontrole 
przebiegają w podobny sposób. 

– Są prowadzone albo w związku ze 
zgłoszeniami mieszkańców, ale nieza-
leżnie od tego prowadzimy kontrole za-
planowane, starając się dotrzeć do jak 
największej liczby domów – tłumaczy  
J. Tarnawiecki. – Wnioski, jakie się na-
suwają po tych kontrolach nie są opty-
mistyczne. Nie wszyscy jeszcze wiedzą 
o wprowadzeniu nowych przepisów albo 
ich nie znają. Jeśli nawet znają, to mają 
problem z ich egzekwowaniem, bo jak 

tłumaczą, nie stać ich na zakup legalne-
go paliwa. Jeszcze inną sprawą jest to, 
że mieszkańcy zgłaszają, że z komina  
u sąsiada wydobywa się szkodliwy, śmier-
dzący dym, a kontrola nic nie wykazuje, 
co oznacza, że nawet legalnie kupione 
paliwo może zanieczyszczać powietrze, 
bo nie jest odpowiedniej jakości. Trzeba 
też powiedzieć, że na razie niewiele osób 
zwraca uwagę na sposób palenia, ale po-
pularyzacja tzw. palenia od góry sprawia, 
że próbują ogrzewać dom jeszcze bardziej 
ekologicznie. Zainteresowani mogli się 
zapoznać z tą metodą np. podczas impre-
zy rozrywkowej na rynku czy poprzez 
artykuły w miejskiej prasie. Zdarzają się 
też jednak przypadki nielegalnych prze-
róbek pieca i na to strażnicy muszą być 
uczuleni. Odbyliśmy szkolenia na temat 
rodzajów pieców i niedozwolonych mo-
dyfikacji, które przeprowadzili kominiarze 
w domach prywatnych na autentycznych 
piecach. 

Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały 
antysmogowej grozi kara finansowa do 
5 tys. zł, mandat w wys. 500 zł lub jego 
dwukrotność, gdy naruszonych jest więcej 
przepisów. Konsekwencje grożą także za 
utrudnianie wejścia do kotłowni osobom 
upoważnionym.

W zakresie kontroli dotyczących naru-
szenia nakazu termicznego przekształcania 
odpadów w spalarni lub współspalarni 
odpadów jeszcze w 2016 roku odbyto 52 
kontrole – 39 kontroli interwencyjnych na 
skutek przyjętych zgłoszeń oraz 13 kontro-
li rutynowych. W 2017 roku odbyto 120 
kontroli, 31 kontroli interwencyjnych na 
skutek przyjętych zgłoszeń oraz 8 kontroli 
rutynowych. 

W związku z obowiązującą uchwałą 
antysmogową dla województwa śląskiego 
w 2017 roku strażnicy odbyli 81 kontroli 
dotyczących przestrzegania uchwały, 32 
kontrole interwencyjne na skutek przyję-
tych zgłoszeń i 49 kontroli rutynowych. 
W 2018 roku odbyto 132 kontroli, pod-
czas 2 kontroli wykryto nieprzestrzega-
nie uchwały antysmogowej, w związku  
z czym wezwano policjantów, 15 kontroli 
interwencyjnych na skutek przyjętych zgło-
szeń oraz 118 kontroli rutynowych.  (ag) (mn) 

ANTYSMOGOWE KONTROLE
Trudno gratulować przestrzegania przepisów, wszak to nasz obowiązek, jednak 
ustroniakom należą się słowa uznania za przestrzeganie zapisów uchwały antysmo-
gowej, która obowiązuje od 1 września 2017 roku. Podczas 132 kontroli, straż miej-
ska ujawniła jedynie 2 przypadki, gdy domy ogrzewane były nielegalnym opałem. 

To zdjęcie przysłał do straży miejskiej mieszkaniec Ustronia, zgłaszając  podejrzenie  palenia 
niedozwolonymi materiałami. Strażnicy udali się na miejsce... (poniżej ciąg dalszy historii)                                                         

... i wykonali do dokumentacji własną fotografię, na której widać czarny dym, a następnie przystąpili do kontroli. Podobnie jak podczas 
innych kontroli, właściciel nie robił trudności, pokazał schludną kotłownię, w której znajdował się tylko węgiel oraz spełniający wymogi 
piec. To częsta sytuacja świadcząca o przestrzeganiu przepisów przez mieszkańców i złej jakości dopuszczonego do sprzedaży węgla.  
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O UBÓSTWIE ENERGETYCZNYM I DOPŁATACH DO GAZU

SPU zrzeszające grono ludzi zaintere-
sowanych zrównoważonym rozwojem 
Ustronia skupia się w swoich działaniach 
m.in. nad szeroko pojętą ochroną walo-
rów uzdrowiskowo-turystycznych miasta. 
Cieszymy się, iż z inicjatywy prof. Pawła 
Buszmana została zorganizowana w na-
szym mieście I Konferencja „Powstrzymać 
smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”. 

Jako wieloletni samorządowcy i spo-
łecznicy zauważamy iż Miasto Ustroń  
i uzdrowisko są jednym organizmem, któ-
rego rozwój i przyszłość są warunkowane  
współpracą oraz wspólnym rozwiązy-
waniem problemów i wyzwań stojących 
przed naszą miejscowością. Jednym z nich 
jest problem czystego powietrza dla na-
szych mieszkańców, kuracjuszy i turystów. 
Mamy świadomość odpowiedzialności, 
nie tylko za dzień dzisiejszy, ale przede 
wszystkim za przyszłe pokolenia. Rozwój 
Ustronia będącego uzdrowiskiem już od 
czasów austriackich, jest uzależniony od 
utrzymania jego walorów klimatycznych 
i środowiskowych. Są one wspólnym 
dobrem nas, mieszkańców jak i licznych 
pacjentów, kuracjuszy i turystów odwie-
dzających corocznie naszą miejscowość. 
Dlatego czujemy wielką odpowiedzial-
ność za zachowanie naszych walorów 
przyrodniczych dla przyszłych pokoleń. 
Uważamy iż należy przedsięwziąć naj-
szersze z możliwych środków, aby sta-
le obniżać zanieczyszczenie powietrza  
w naszym mieście.

Jako wieloletni przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolni-
ctwa i Leśnictwa Rady Miasta Ustroń, 
współtworzyłem pierwszy w Ustroniu 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji.  
W pierwszych latach był on prowadzony 
ze środków własnych Miasta Ustroń z tzw. 
opłat za korzystanie ze środowiska. Od 
2012 r. wprowadziliśmy Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń 
na lata 2012-2015. W tym okresie udało 
się wymienić ponad 200 starych kotłów 
na bardziej ekologiczne, przy współudziale 
środków finansowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Program ten, 
z jednej strony istotny z punktu widzenia 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, 
ma jednak swoje ograniczenia. Zakłada 
on wkład własny mieszkańców, który na 
przestrzeni lat oscylował w granicach 40-
50%, a obecnie szacuje się, iż w Polsce 
ubóstwem energetycznym jest dotknię-
tych około 4,5 mln ludzi. Są to gospodar-
stwa domowe, których nie stać nie tylko 
na wymianę starych kotłów, ale również 
na zakup ekologicznego opału. Aby wdro-
żyć dostosowane do potrzeb działania  
w tym zakresie na terenie Ustronia, musi-
my najpierw zdiagnozować problem. SPU 
prowadzi już prace nad oceną ubóstwa 
energetycznego  oraz analizę stanu kotłów 
na terenie miasta. Te działania mogą być 
podstawą do precyzyjnego dedykowania 
pomocy w zakresie energetycznym dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Ustronia. Czynimy również starania, aby 
we współpracy z Miastem Ustroń, Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
Fundacją św. Antoniego stworzyć bank 
ekologicznego opału (sezonowanego, 
suchego drewna), z którego w najzimniej-
szych okresach roku mogłyby korzystać 
najuboższe rodziny. Zmniejszyłoby to 
problem palenia w piecach odpadami, 
śmieciami i opałem najgorszej jakości.

W ostatnich wypowiedziach premiera 
Morawieckiego znalazła się deklaracja, 
iż zostanie stworzony program rządowy, 
dofinansowujący gminy, w pierwszej 
kolejności ok. 30, najbardziej dotknięte 
problemem smogu. 

Jako Stowarzyszenie przygotowujemy 
wystąpienie do premiera, by również 
Ustroń został objęty tym program z racji 
bycia uzdrowiskiem i zapleczem tury-
stycznym dla Śląska. Pragniemy zaanga-
żować w to przedsięwzięcie mieszkańców 
Ustronia i poprosić ich o poparcie wy-
stąpienia swoimi podpisami. Szczegóły 
podamy już wkrótce.

Apelujemy też, aby we współpracy 
ze Związkiem Gmin Uzdrowiskowych, 

Ustroń wystąpił z petycją o objęcie spe-
cjalnym programem również gmin uzdro-
wiskowych. Jest to 45 pereł na mapie 
Polski, które stanowią wspólne dobro 
wszystkich obywateli naszego kraju. 
Mamy świadomość iż bez rozwiązań sy-
stemowych, legislacyjnych, małe gminy 
uzdrowiskowe nie są w stanie samodziel-
nie rozwiązać problemu zanieczyszczenia 
powietrza. Kilka lat temu przeprowadzono 
analizy ekonomiczne, z których wynikało 
iż przy ówczesnych cenach węgla i gazu, 
koszt dopłat do gmin uzdrowiskowych  
z tytuły preferencyjnej taryfy za gaz wy-
niósłby  ok. 600 mln zł. Rząd nie przystał 
na takie rozwiązania, jednocześnie wy-
dającym w tym samym okresie ok 5 mld 
zł na dopłaty do nierentownych kopalń. 
Uważamy, iż w obecnym czasie, jest 
dobry moment do ponowienia wspólne-
go wystąpienia gmin uzdrowiskowych  
w tej kwestii. Z optymizmem przyjmu-
jemy równocześnie ostanie informacje 
o przyjęciu przez rząd projektów ustaw, 
dotyczących norm jakości dla węgla oraz 
projektu nowelizacji ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw. Mamy nadzieje, iż będą to realne 
narzędzia, które dają gminom możliwość 
skutecznego kontrolowania jakości paliw 
stałych używanych w naszych domach.

Przemysław Grzegorz Korcz – ustroniak, ap-
tekarz, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej  
w Katowicach, specjalista farmacji aptecznej, związany  
z apteką „Pod Najadą” w Ustroniu. Prezes To-
warzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Ustroniu. W latach 2006-2014 przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i 
Leśnictwa Rady Miasta Ustroń. Od 2003 r. członek 
Prezydium Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej, w latach 2004-2011 redaktor naczelny jej 
organu prasowego. Od 2008 r. Przewodniczący Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. 
Współzałożyciel i członek m.in. Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Miłośników 
Ustronia, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekume-
nicznego, Ustrońskiego Towarzystwa Historycznego. 
Autor wielu publikacji dotyczących historii Ustronia. 
W 2003 r. wyróżniony Honorowym Dyplomem Uzna-
nia Za Zasługi Dla Miasta Ustronia. Radny kadencji 
2006-2010 i 2010-2014 Rady Miasta Ustroń.

Wystąpienie Przemysława Korcza, prezesa Stowarzyszenia Projekt Ustroń podczas I Konferencji „Powstrzymać 
smog”. Stowarzyszenie Projekt Ustroń było jednym z organizatorów przedsięwzięcia, a prezes Korcz wziął udział  
jako panelista w sesji „Smog w perspektywie lokalnej i krajowej - zagrożenia i rozwiązania”.

Panel dyskusyjny w drugiej części konferencji, o której piszemy na str. 1 i 8. Od lewej siedzą: P. Korcz, B. Sadowski, M. Maksymczak, P. Waszek. 
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Ponieważ jesteśmy chorzy, to jesteśmy biedni – mówił na konferencji prof. Buszman.  Fot. PU

WSPÓLNIE PRZECIW
Ewa Rybicka szefowa Uzdrowiskowego 
Instytutu Zdrowia podkreślają, iż celem 
stowarzyszenia jest integrowanie i akty-
wizowanie mieszkańców, kuracjuszy oraz 
turystów, a także prowadzenie szeroko 
pojętych działań w zakresie promocji zdro-
wia, sportu, rekreacji i wypoczynku. Orga-
nizacja konferencji idealnie wpisuje się w 
profil działania Projektu Ustroń, choć treści 
przekazywane podczas jej obrad, wskazują, 
że nawet idealna współpraca samorządu, 
naukowców, biznesu i organizacji poza-
rządowych nie przyniesie efektów w walce 
ze smogiem, gdy nie będzie odgórnych 
uregulowań prawnych i wsparcia państwa. 

Konferencja podzielona była na dwa 
panele. Najpierw uczestnicy wysłuchali 
wykładów o tym, czym jest smog i jak 
groźny jest dla naszego zdrowia. Bez cienia 
wątpliwości mówiono o fatalnym wpływie 
smogu na układ sercowo-naczyniowy, ale 
także na ekonomię. Warto w tym miejscu 
przywołać fakty, a te są bezlitosne. 

– Smog to jeden z najważniejszych czyn-
ników śmiertelności na świecie. Uplaso-
wany jest znacznie wyżej niż cholesterol 
czy alkoholizm. Polska przekracza wartość 
obowiązujących norm jakości powietrza 
średnio 500%. Komisja Europejska wyli-

czyła, że smog kosztuję Polskę około 26 
miliardów euro rocznie (6% PKB). Smog 
to zagrożenie medyczne, demograficzne i 
ekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia 
w Polsce – mówił były wojewoda śląski dr 
Zygmunt Łukaszczyk.

– Zanieczyszczone powietrze to olbrzy-
mi problem naszego kraju, powodujący 
corocznie śmierć tysięcy Polaków i po-
gorszenie się stanu zdrowia niemal całej 
populacji. Nie możemy dłużej zwlekać. 
Rozwiązywanie tego problemu musimy 
zacząć natychmiast. Kraje zachodnie są 
bogate, bo zajęły się tym wiele lat temu. 
Dostrzegły problem, oczyściły powietrze, 
poprawiły stan zdrowia i mogą się bogacić. 
My w dalszym ciągu żyjemy krótko, jeste-
śmy chorzy, a ponieważ jesteśmy chorzy, to 
jesteśmy biedni – stwierdzał prof. Buszman, 
kardiolog.

Ważkie tematy podejmowali też m.in.: 
Blanka Romanowska z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego, po-
słanka Beata Małecka-Libera, Patryk Białas 
z Katowickiego Alarmu Smogowego, dr 
Marcin Krupa – prezydent Katowic, dr inż. 
Jan Bondaruk – zastępca naczelnego dyrek-
tora ds. inżynierii środowiska Głównego 
Instytutu Górnictwa.

Wypowiadali się organizatorzy ze stro-
ny Uzdrowiska Ustroń – prezes Bartosz 
Sadowski, który podkreślał:

– Nie wystarczy już samo budowanie 
świadomości na temat smogu i jego nega-
tywnego wpływu na zdrowie. Konieczne są 
konkretne decyzje administracyjne, które 
wpłyną na poprawę sytuacji. 

Zaś Adam Rybicki, dyrektor medyczny 
Uzdrowiska dodawał:

– Działania proekologiczne powinny do-
tyczyć wszystkich, od dzieci w przedszkolu 
po osoby starsze. Musimy mieć motywację, 
by zmienić system ogrzewania.

Założycielka i działaczka Ustrońskiego 
Alarmu Smogowego Magda Koc  wskazy-
wała w swoim wystąpieniu na konieczność 
dokładnego zdiagnozowania problemu, 
czyli np. poznanie liczby zanieczyszcza-
jących powietrze kotłów.

Wśród słuchaczy bardzo ciekawych wy-
kładów byli przedstawiciele ustrońskiego 
samorządu – radni: Barbara Staniek-Sie-
kierka, Adriana Kwapisz Pietrzyk, Stani-
sław Malina, Piotr Roman i Jan Zachar, 
z ratusza przybyli: naczelnik Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Mia-
sta Ustroń Monika Maksymczak, naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Katarzyna Czyż-Kaźmierczak. 
Obecna była również radna powiatowa 
Anna Suchanek. 

O ile pierwszą część konferencji nazwać 
można teoretyczną, o tyle w drugiej, mó-
wiono już tylko o konkretach, czyli o tym, 
co możemy zrobić dla czystego powietrza. 
Okazało się, że wiele krajów, ale i miast 
polskich znajduje sposoby na czystsze po-
wietrze, warto się nimi dzielić i to właśnie 
robili uczestnicy panelu dyskusyjnego. 
W drugiej części głos zabrał m.in. mistrz 
kominiarski Paweł Waszek – rzecznik 
prasowy Beskidzkiego Cechu Kominiarzy, 
który wskazywał na techniczne parametry 
pieców, instalacji, ale też, co nie dla wszyst-
kich jest oczywiste – kominów, ponieważ 
sprawność wszystkich tych urządzeń ma 
wpływ na skalę emisji zanieczyszczeń. 

Dla Przemysława Korcza, zawodowo 
prezesa Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego w Ustroniu, sytuacja w naszym 
mieście i działania od lat podejmowane 
przez ustroński samorząd były punktem 
wyjścia do nakreślenia skali problemu w 
gminach uzdrowiskowych (wystąpienie na 
str. 7).                                Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

W konferencji wzięli udział ustrońscy samorządowcy, siedzą od lewej: P. Korcz, K. Czyż-Kaźmierczak, M. Maksymczak, J. Zachar, P. Roman, 
A. Kwapisz-Pietrzyk oraz A. Rybicki, S. Malina, B. Staniek-Siekierka.                                                                                        Fot. PU
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Muzea kryją w sobie dzieła z różnych 
epok. W muzeach można zobaczyć detale 

pracy artystów. Muzea zaskakują, ponie-
waż odbiorca odkrywa, że dotąd inaczej 

postrzegał oglądane dzieło. Jego format, 
kolorystyka mogą być zupełnie inne. 

Pierwszym muzeum, do którego zapro-
sił swoich słuchaczy Dariusz Gierdal było 
Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. 
Powstało ono dzięki kolekcjonującym 
obrazy Habsburgom, a pochodzący z tej 
dunastii cesarz Rudolf II, szczególnie 
upodobał sobie zajęcie wyszukiwania 
dzieł spełniających jego poczucie estetyki. 
Jeździł po całej Europie, skąd przywoził 
obrazy. W ten sposób w muzeum pojawiły 
się dzieła wielu artystów z różnych okre-
sów. Maria Teresa postanowiła te zbiory 
upublicznić. Nastąpiło to w 1781 roku, 
dwanaście lat przed otwarciem Luwru.

– Mając kontakt z obrazem wystarczy 
się na niego otworzyć i zacząć z nim roz-
mawiać. Patrząc na niego, możemy się 
zastanawiać, co jest dalej, poza naszym 
polem widzenia. Jeśli na obrazie jest po-
stać, możemy ją pytać, kim jest, dlaczego 
tak wygląda, na co patrzy. To przybliża 
nas do dzieła – mówił Gierdal.

We wiedeńskim muzeum nie mogło 
zabraknąć twórczości Giuseppe’a Ar-
cimboldo, nadwornego malarza Rudolfa 
II. Tworzył on m.in. alegoryczne obrazy 
przedstawiające pory roku i żywioły. 
Habsburgowie tak bardzo byli zachwy-
ceni jego wizją, że zamawiali kopie jego 
obrazów. Arcimboldo, oprócz malowania, 
zajmował się też aranżacjami i wystrojem 
wnętrz na różne przyjęcia czy doborem 
kostiumów. Miał dużo zajęć, mimo to 
znajdywał czas na tworzenie. 

SKANDAL W TLE GADAJĄCYCH 
OBRAZÓW

Przenoszą odbiorcę w minione stulecia ukazując kunszt i talent ówczesnych arty-
stów. Światło, kolory, piękno postaci i przyrody emanują, zapraszają do rozmyślań 
i zadawania pytań. O malarstwie opowiada Dariusz Gierdal w ramach cyklu spotkań 
zorganizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

„Śniadanie na trawie” to obraz, który wywołał jeden z największych skandali. Napoleon III 
uznał go za niemalże pornograficzny.

W tegorocznej edycji przyznano sześć 
nagród głównych. Mokate SA otrzymało 
nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” 
w kategorii „programy stażowe”, za two-
rzenie szans rozwoju zawodowego na 
lokalnym rynku pracy.

Poza tym nagrodzono również firmy: 
Pl2012+ (kategoria wolontariat), Grupa 
Mlekovita (kategoria motywacja), Polska 

Grupa Górnicza (kategoria edukacja), 
PKO BP (kategoria zdrowie) oraz Poczta 
Polska (kategoria firma przyjazna niepeł-
nosprawnym).

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
pod koniec 2016 roku Mokate otrzymało 
nagrodę „Top Pracodawcy Województwa 
Śląskiego”, przyznawaną przez redakcję 
portalu branżowego PulsHR.pl.

Uroczyste wręczenie nagród poprzedziła 
debata, z udziałem ekspertów, poświęcona 

MOKATE
PRACODAWCĄ

GODNYM
ZAUFANIA

dobrym praktykom w rolnictwie, której 
partnerem było Mokate SA oraz Fundacja 
Programów Pomocy dla Rolników FAPA. 
Dyskutowano m.in. o tym, czy rolni-
ctwo jest nadal niedocenionym obszarem  
w stosowaniu zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz jak na poprawę 
sytuacji w tym zakresie wpłynęła polityka 
Unii Europejskiej.

W środę 28 lutego, w siedzibie Kra-
jowej Izby Gospodarczej w War-
szawie, ogłoszono wyniki VII edycji 
konkursu o tytuł „Pracodawca Godny 
Zaufania”. W konkursie nagrodzo-
no firmy, które wyróżniają się od-
powiedzialną, zgodną z normami 
europejskimi polityką pracowniczą  
i socjalną. Wśród laureatów znalazło 
się Mokate, które otrzymało nagrodę 
w kategorii „programy stażowe”.

W imieniu Mokate SA nagrodę odebrała Dy-
rektor Marketingu Mokate Patrycja Giurko.

(cd. na str. 10)

(cd. na str. 10)
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Maciej Jarkowiec
„Powrócę jako piorun. 

Krótka historia 
Dzikiego Zachodu”

Reportaż o współczesnym ży-
ciu w amerykańskich rezerwa-
tach Indian. Książka koncen-
truje się na postaci ostatniego 
wielkiego wodza walczące-
go o prawa Indian w Stanach 
Zjednoczonych. Russel Means  
z plemienia Siuksów był bun-
townikiem i celebrytą, aktorem 
i muzykiem, awanturnikiem  
i aktywistą społecznym. 

Jean E. 
Pendziwol

„Córki latarnika”

Poruszająca opowieść o rodzi-
nie, tożsamości i prastarej ta-
jemnicy. Mieszkająca w domu 
spokojnej starości Elizabeth 
stopniowo traci wzrok. Nie 
może czytać ulubionych ksią-
żek ani oglądać obrazów, które 
tak kochała. I wtedy właśnie 
odnajduje prywatne dzienniki 
swego ojca, których nie jest  
w stanie samodzielnie prze-
czytać.

Wiedeńskie muzeum ma też w sobie dzieła Pietera Bruegela 
zwanego Chłopskim. Namalował jeden z pierwszych obra-
zów, które przedstawiały zimę, a był to „Powrót myśliwych 
z polowania”, gdzie ukazał ludzi ślizgających się na lodzie, 
a tego nikt praktycznie w tamtych czasach nie przedsta-
wiał. Stworzył dwanaście dzieł obrazujących poszczególne 
miesiące. Malował sceny z Pisma Świętego, z mitologii i z 
życia chłopskiego. Kunsthistorisches Museum zawiera też 
obrazy Rafaela Santiego, który w wieku 17 lat uznany zo-
stał za mistrza. Malował obrazy sakralne, jego freski można 
podziwiać w Watykanie. Kolejnym artystą uwiecznionym 
we wiedeńskim muzeum to Rembrandt, który jako pierw-
szy zwrócił uwagę na rolę faktury. Nakładał farbę na farbę, 
przez co kolor inaczej się układał. Umiejętnie wydobywał 
wnętrze malowanej postaci. Innymi dziełami są obrazy Pe-
tera Rubensa, znanego z ukazywania detali ludzkiego ciała. 
Stworzył ponad 2 tys. obrazów, przy których pomagali mu 
jego uczniowie. Był nieprawdopodobnym kolorystą. Jan 
Vermeer, holenderski malarz, zajął się malowaniem postaci  
w przestrzennych pomieszczeniach.. I Diego Velázquez, który 
malował portrety Habsburgów. Umiał oddać rzeczywistą scenę 
na obrazie oraz ciężkość lub lekkość materiałów. 

Drugim muzeum, do którego wraz ze słuchaczami udał się 
Dariusz Gierdal, było Musée d’Orsay w Paryżu. Otwarto go 
w dworcu w latach 70. XX wieku. Dworzec ten był bowiem 
zamknięty od 1939 roku i stał opustoszały. Dzięki oddolnemu 
ruchowi Paryżan postanowiono wygospodarować jego przestrzeń 
na muzeum. Znajdują się tam dzieła z przedziału lat 1841-1912. 
Ukazują głównie twórczość impresjonistyczną. Wpisują się w 
to dzieła Edouarda Maneta, który swoimi obrazami wywoływał 
skandal. Napoleon III, stając przed „Śniadaniem na trawie” 
stwierdził, że to niemalże pornografia. Podobnie jak „Olimpia”, 
czyli obraz ukazujący kurtyzanę. Malarza tego uznano wówczas 
za kontrowersyjnego. Innym twórcą impresjonizmu był Claude 
Monet, który tworzył pejzaże. Wprowadził do malarstwa powta-
rzanie tego samego motywu, ponieważ malował obrazy z jednym 
pejzażem, ale w innym świetle. Kolejnym malarzem z tej epoki 
był Georges Seurat, który tworzył obrazy dywizjonistyczne, 
przełamując konwencje. Edgar Degas, następny malarz uwiecz-
niony w paryskim muzeum, znany był z malowania tancerek. 
Nieraz malował je z dołu, co wyglądało tak jakby podglądał im 
pod spódniczkę, co wywoływało skandal. Później tworzył też 
rzeźby. I Vincent van Gogh, wrażliwy twórca, który chciał zostać 
pastorem. Rozdawał innym to, co miał. Podobnie jak Rembrandt 
malował m.in. swoje autoportrety. Pokazywał namiętności po-
przez nasycenie kolorów.                               Agnieszka Jarczyk

Nagrody „Pracodawca Godny Zaufania” przyznawała Kapituła 
w składzie: Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut 
Libertatis, Instytut Staszica, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Forum 
Gospodarczego w Toruniu), Szkoła Główna Handlowa, Warsaw 
Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania  
w Warszawie oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 
Obradom przewodniczyli organizatorzy konkursu: przedstawi-
ciele Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencji Impressarium.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzieliły: Ministerstwo 
Energii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mokate to polska firma rodzinna i znany na całym świecie 
producent kawy, herbaty i półproduktów dla przemysłu spożyw-
czego. Obecnie Grupa Mokate posiada dziewięć przedsiębiorstw 
działających w Polsce – w Ustroniu i Żorach, a także w Czechach, 
na Słowacji i Węgrzech. Zatrudnia ponad 1,5 tys. osób. Tworzy 
przyjazne miejsca pracy i środowisko, w którym pracownicy 
mogą się rozwijać.

Grupa Mokate współpracuje również z uczelniami wyższymi 
dostarczając uczelniom praktycznych wskazówek, które umoż-
liwiają modyfikację programów nauczania pod kątem lepszego 
dopasowania do rynku pracy. Organizuje konkursy dla studentów 
w zakresie zarządzania, marketingu, wzornictwa przemysłowego 
itp. Umożliwia odbywanie w zakładach Grupy Mokate płatnych 
staży studenckich.

(cd. ze str. 9)

(cd. ze str. 9)

 SKANDAL W TLE 
GADAJĄCYCH OBRAZÓW

MOKATE
PRACODAWCĄ

GODNYM ZAUFANIA

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustroniu zaprasza na „Spot-
kania z obrazami mistrzów”, o których opowie Dariusz Gierdal.
21 marca   - MUZEUM NARODOWE – KRAKÓW
godz. 17.00    Skarby Malarstwa Duże i Małe

Wykład odbędzie się w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej. 
Wstęp wolny.

WYKŁADY 
Z HISTORII 
SZTUKI
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USTRONIU
Dziś prezentujemy kolejne unikatowe 

zdjęcie z albumu Nelly Tomaszek (z domu 
Cholewa). Zostało ono wykonane końcem 
lat 30. XX w. nad Kolarczykówką. Po le-
wej stronie na pierwszym planie widoczny 

Z naszego na polski

Po naszymu...
Lidia Szkaradnik

jest fragment domu rodziny Lazarów.   
W środkowej części fotografii znajduje się 
budynek stolarni,  założonej w latach 30. 
przez Ludwika Szkaradnika, zlokalizowa-
nej przy obecnej ul. Tartacznej. W czasie 
II wojny światowej warsztat przejęty 
był przez Niemców, jakiś czas później 
w obiekcie działała stolarnia Cudzika, 
później ślusarnia zarządzana przez Ku-
boka, a następnie znów stolarnia.  Zakład 
ten nie miał jednak szczęścia ze względu 
na lokalizację na podmokłym terenie, co 
utrudniało schnięcie drewna. Dziękujemy 

panu Leonowi Śliwce za cenne informa-
cje, prosząc jednocześnie Czytelników 
o więcej wiadomości, ponieważ stolar-
nia Szkaradnika jest jednym z niewie-
lu ustrońskich obiektów nie opisanych  
w źródłach historycznych. Warto dodać, 
iż w głębi widać także „Donatówkę”, 
kamienicę mieszkalną dla wyższych rangą 
pracowników miejscowego przemysłu  
(wzniesioną ok. 1893 r.), a także kominy 
Fabryki Śrub i Wyrobów Kutych „Brevil-
lier – Urban”. W tle masyw Lipowskiego 
Gronia.                          Alicja Michałek

gichnóć – chlusnąć: Gichnóć na niego wodóm, coby sie łopa-
miyntoł. Jak my go retowali, to gichła s niego nosym i gymbóm 
tako szaro ślimtowka.

amper – wiadro: Prziniyś w amprze wody ze studziynki. 
naporynczyć – polecić, przykazać: Moja mi naporynczyła 

abych naszkroboł ziymnioków na obiod. 
wymarasić – pobrudzić: Podziwej sie, całóm żeś mi dłażke 

wymarasił. 
zabyć – zapomnieć: Furmón zabył bicz, zaniyś mu go. Nie zabyj 

dźwiyrzi zaprzyć!
schynóć – zrzucić: Muszym już schynóć kabot, bo mi je ciepło.
chebzi – kawałki drewna: Taki chebzi je dobre na podpołke. 
przociel – krewny: To sóm przociele, ale óni nóm jeszcze nie 

pómogli. 
biglować – prasować: Jak nóm przeschnie prodło na słońcu, to 

bydymy zaroz biglować. 
jowejczeć – narzekać: Musisz zaroz tela jowejczeć, jak ci jyny 

strziknie w kolanie?
Na podstawie „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”

Dyć przeca muszym iść babucia i gowiydź łodbyć, toż gichłach 
pumyj do ampra i naporynczyłach dzieckóm, coby byli szykowni 
i nie wymarasili zaś czego, dy jo przeca mig a blysk bydym na-
spadek. Nale zabyłach ło mlyku i wyskipiało na blasze, a Jewka 
chciała go hónym schynóć i kapke łoparziła sie w rynke. No  
i zaś krawal, aż żech do chlywa wrzask słyszała. Jerezyno, kiery 
by to wydzierżoł!

Hónym przidyrdałach, wcisłach ji palec do gorczka z zimnóm 
wodóm, ale ta maże sie fórt, toż kapke sie śnióm ciaćkóm. Nale 
jako tyn czas żynie! Dyć już pizła piyrszo, a mie wygasło pod 
blachóm. Wygnałach chłapców, coby w ty pyndy przismyczyli jaki 
karkoszki i inszego chebzio, chynyłach to pod blache i polołach 
kapke brynym, coby sie lepi hajczyło. 

Nale moja przocielka już je we dwiyrzach, toż se kapke spo-
cznym, bo doista móm już dość tego użyranio z dzieckami. Móm 
jich rada, nale je to procne, jako trzeja na wszyckich trzóch 
dować pozór. W uchu mi gwinczy, tóż isto jakómsik nowine 
usłyszym. Czakóm,aż Hana co przerzóndzi, ale isto bodej, bo 
zaś sie kansik śpiycho.

Milijóńsko utropa z tymi 
przebrzidłymi bajtlami (cz. 3)

Dlo smiłowanio, zabyłach, że muszym dzisio jeszcze biglować 
cychy i upiyc jakómsik buchte, dyć rodzine trzeja wykormić. 
Przeca roboty je tela, że isto zaćmiym. Łod bożego rana fórt jyny 
robota i robota. Wyboczcie, że fórt jowejczym, a cóż jo by przeca 
robiła bez roboty? Dyć łóna mie mo strasznucnie rada, a jo jóm 
jeszcze bardziyj.                              (Kalendarz Ustroński 2003)
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ZAPROGRAMUJ SIĘ NA DWÓJKĘ

U progu zostali uroczyście powitani przez starszych kolegów 
oraz gromadę robotów, bowiem one były tego dnia przewodnika-
mi po szkole. Ale zanim nasi goście rozpoczęli swoją przygodę  
w świecie robotów, zobaczyli występ akrobatek oraz film o SP-2, 
w którym bohaterami byli uczniowie klas I – III. Pokazali oni wi-
dzom całą szkołę, opowiadali o lekcjach, kółkach zainteresowań, 
konkursach, wycieczkach, ale przede wszystkim o tym, jak wesoło 
spędzają tu czas. Film ten z zainteresowaniem obejrzeli również 
rodzice, ale dla nich równie ważne było uzyskanie informacji  
o zasadach rekrutacji do szkoły oraz poszczególnych oddziałów, 
o czym poinformowała dyrektor Grażyna Tekielak (szczegółowe 
informacje na stronie http://sp2.ustron.pl/). Z wielkim zaintereso-
waniem nasi goście wysłuchali wychowawczyń przyszłorocznych 
klas pierwszych. Panie: Eryka Szurman, Marta Paździorko oraz 
Kinga Ludorowska przedstawiły ofertę zajęć pozalekcyjnych, 
jakie będą prowadzić dla swoich uczniów. Dzieci dowiedziały się, 
że po lekcjach będą Małymi Odkrywcami, odwiedzą Rozwojowe 
wzgórze, Planetę matematyki i komputerów, staną się gośćmi 
Krainy szachowej zabawy, a jako uczniowie Zakodowanej klasy 
będą za pan brat z Ozobotami oraz Dashem i Dotem.

Bogate w wiedzę o szkole i pełne zapału przedszkolaki ruszyły 

na spotkanie z przygodą. Wędrówkę rozpoczęły tańcząc wraz 
z Bemolkami „Robot Dance”. Zakodowana mapa wskazywała 
trasę wędrówki. Dzieci zobaczyły nowoczesną szkołę, sale 
pełne pomocy naukowych, wyposażone w tablice i monitory 
interaktywne oraz wizualizery. Czego tam nie było! Klocki 
Lego, Numicony, żaby solarne, modele elektrowni wiatrowych, 
ogromne liczydła i takie drewniane klocki o interesującej nazwie 
– Edu Martix. Wszystkiego można było dotknąć (żółwia też!), 
o wszystko zapytać, a nawet pobawić się na podłodze i zostać 
Mistrzem Kodowania! Dzieci z niedowierzaniem pytały – „Czy 
to jest uczenie się?”

Najlepiej było w świetlicy. Ileż radości miały maluchy skacząc 
do suchego basenu, bawiąc się w Sali Radosnej szkoły na dywanie 
interaktywnym, grając w piłkarzyki, rysując i projektując trasę 
wędrówki malutkich Ozobotów, a wreszcie odpoczywając na 
ogromnych pomarańczowych pufach. Przecież każdemu należy 
się chwila oddechu po zwiedzaniu szkoły, która jest jeszcze 
większa od przedszkola!

Na koniec zasłużona nagroda – zdrowa przekąska w szkolnej 
stołówce oraz dyplom i medal ucznia SP-2.

Do zobaczenia we wrześniu!                             Organizatorzy

W sobotni poranek 10 marca do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy zawitali niezwykli goście. To przed-
szkolaki wraz z rodzicami i opiekunami przyszły, aby obejrzeć szkołę, do której – być może – przyjdą we wrześniu jako uczniowie. 

28 marca w Szkole Podstawowej nr 3 
odbył się XVI Konkurs Gwarowy „Spot-
kanie z gwarą”. Wzięły w nim udział 
dwie drużyny - Szkołę Podstawową nr 6 

reprezentowali: Marcelina Burawa, Lena 
Jaworska, Dawid Plinta, natomiast w 
drużynie gospodarzy były: Kinga Mizera, 
Nikola Michalik, Emilia Pilch. 

W jury zasiadły panie: Danuta Koenig, 
Lidia Szkaradnik i Alicja Michałek. 

Konkurs nie był łatwy, a konkurencje 
wymagały znajomości niuansów gwary. 
Zawodnicy mieli za zadanie zaprezento-
wać tekst gwarowy i przetłumaczyć zdania 
na gwarę i odwrotnie - z gwary na język 
literacki. 

Następnie wykazywali swoją znajomość 
stroju regionalnego (damskiego i mę-
skiego) oraz przedmiotów gospodarstwa 
domowego. 

Po wyrównanej walce wyłoniono zwy-
cięzców - I miejsce zdobyła drużyna SP-3, 
a II miejsce zespół z SP-6. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali indywidualne nagrody 
oraz nagrody dla szkoły. 

Na zakończenie zmagań wystąpił 
Zbigniew Wałach, który opowiedział  
o tradycji tworzenia instrumentów i pro-
cesie ich budowania. Dzieci poznały róż-
ne ich rodzaje: piszczałki, gajdy, gęśle, 
trombity. 

Atrakcją imprezy była nowość - wspól-
ne pieczenie ciasteczek „polańskich”, 
które okazały się pysznym akcentem 
kończącym XVI „Spotkania z gwarą”.

                     Szkoła Podstawowa nr 3

GWAROWA TRÓJKA
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SUKCES
JEDYNKI
W TAŃCU
I MUZYCE

5 oraz 6 marca w cieszyń-
skim Teatrze odbył się Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Zespołów Artystycznych 
Śląska Cieszyńskiego. Przez 
dwa dni wystąpiło około 30 
zespołów. Występy uczniów 
ustrońskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 zakończyły się du-
żym sukcesem. W kategorii 
„zespoły muzyczne” zespół 
wokalny „Jedyneczki” zdo-
był II miejsce. Zespół pracuje 

pod kierunkiem Marioli Dyki.  
W kategorii „zespoły tanecz-
ne” zespół „Rytmiczki” zdobył 
III miejsce. Zespół „Rytmicz-
ki” został przygotowany przez 
Maję Oleksę. 

POŻARNICZE TESTY
6 marca odbyła się miejska edycja Ogólnopolskiego Turnie-

ju Wiedzy Pożarniczej. Tegoroczny konkurs zorganizowano 
w strażnicy OSP Lipowiec, a przybyłych witał prezes jednostki 
Tadeusz Krysta. Oprócz dzieci, młodzieży i ich opiekunów obecni 
byli goście: członek Zarządu Powiatowego OSP Stanisław Legier-
ski, komendant miejski OSP Marek Szalbot, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Ustroń Alicja Żyła.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy był pisemny  
w formie pytań testowych, a ci, co najlepiej go napisali, przecho-
dzili do finałowej rozgrywki, na którą składały się zadania prak-
tyczne, czyli udzielanie pierwszej pomocy oraz ustne odpowiedzi 
na kolejne pytania. 

Na zakończenie konkursu gratulowano najlepszym, ale  
i dziękowano opiekunom za poświęcony czas i zaangażowanie. 
Wręczano dyplomy, a laureatom nagrody rzeczowe. Gospodarze 
przygotowali też obiad, kawę, herbatę i słodki poczęstunek.

Zwycięzcami Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostali: 
– szkoły podstawowe – klasy I-VI – 1. Milena Nowak z SP-6, 

2. Julia Bączek z SP-6, 3. Zuzanna Musiał z SP-5; 
– szkoły podstawowe – klasy VII-VIII i gimnazja klasy II-III – 

1. Magdalena Grudzień z G-1, 2. Paweł Porębski z G-2, 3. Julia 
Musiał – z G-2; 

– szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne – Karol Czyż 
z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, 2. Wojciech Kidoń 
z Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie.              (mn)

Laureaci w kat. szkół podstawowych i gimnazjów.    Fot. OSP Lipowiec

DLA KOGO 1 PROCENT?
Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, KRS 

0000260697 z dopiskiem w rubryce „Cel”: Ewangelickie Sto-
warzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu (www.maria-marta.
luteranie.pl)

Fundacja Dobrego Pasterza, KRS 0000047396 (www.funda-
cjadobregopasterza.ox.pl)

Fundacja Senioralna, KRS 0000564199 (www.zdrowy-senior.
org)

Fundacja św. Antoniego, KRS 0000100192 (www.fundsa.
ustron.pl)

Klub Sportowy „Kuźnia”, KRS 0000182262 (www.kskuz-
niaustron.pl)

Klub Sportowy „Nierodzim”, KRS 0000177110 (www.ksnie-
rodzimjr.futbolowo.pl/index.php)

Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”, KRS 0000032061 
(www.rownica.ustron.pl)

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”, 
KRS 0000330742 (www.ponadgranicami.pl)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-
czej”, KRS 0000110528 (www.moznainaczej.org.pl)

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, KRS 0000096883
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, KRS 

0000099847 (www.niepelnosprawniustron.pl)
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”, KRS 0000445929 

(www.uksbeskidy.pl)

Zespół wokalny „Jedyneczki” wyśpiewał sobie w Cieszynie 2. miejsce.                                           Fot. SP-1

Zespół taneczny „Rytmiczki” zajął 3. miejsce.                   Fot. SP-1
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CO NAS CZEKA

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

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

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

Brykiet bukowy, buk suchy worko-
wany, drewno podpałkowe – kar-
tony, węgiel groszek workowany. 
(33)854-47-10.  

AMBACAR-BIS Skoczów, uży-
wane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

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

Sprzedam OPEL CORSA COM-
FORT, 2001 r.,1.2 l benz., 74000 
km przebiegu, automatic, klimaty-
zacja. 6000 zł. 504-705-510.

Spawanie plastików. Ustroń, 
ul.Obrzeżna 9. 501-444-534.

Oddam mieszkanie pod wynajem. 
40m2 + antresola. Ustroń-Polana. 
506-131-465, 666-615-838.

Zatrudnimy w Ustroniu na umowę 
o pracę osoby ze stopniem niepeł-
nosprawności. 33 854-41-00.

Zatrudnię kucharkę lub osobę 
do przyuczenia, najlepiej z do-
świadczeniem gastronomicznym. 
Zajazd pod Groniami. (33) 854-
12-35.

Dwór Skibówki i Zbójnicka Chata 
Ustroń-Równica przyjmie do pracy 
w kuchni na stałe oraz na weeken-
dy. Tel. 602-218-918.

Usługi stolarskie pełny zakres: 
meble, zabudowy, drzwi, schody 
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 13.03.2008 r.

15.03 17.00 Otwarcie I wystawy modelarskiej „Modelarski 
  świat marzeń”, Muzeum Ustrońskie
16.03  18.00 XX Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Bodo”,
  wyst.: D. Kordek, J. Ostach, A. Darkowska, 
  D. Taraszkiewicz, M. Woźniak, „Prażakówka”
20.03  14.00 XIII Międzyszkolny Turniej Szachowy o Indy-
  widualne Mistrzostwo Ustronia, MDK „Praża-
  kówka” 
21.03 17.00 Wykład w ramach UTW - MUZEUM NARO-
  DOWE – KRAKÓW – Skarby Malarstwa Duże
  i Małe, Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
22.03 17.00 Multimedialna prelekcja Aleksandra Dordy pt.
  „Wulkaniczne krajobrazy Wysp Kanaryjskich 
  – impresje fotografi czne”, Nadleśnictwo Ustroń
24.03 16.00 „Ustróniok w Paryżu” - spotkanie ze Zbigniewem 
  Niemcem, Muzeum Ustrońskie
27.03 18.00 „Jerozolima na stylu starożytności i nowoczes-
  ności – odkryj jej liczne barwy”, Chrześcijańska
   Fundacja „Życie i Misja”
31.03 18.00 Koncert Pasyjny w wyk. Zespołu „Cześć”,
   MDK „Prażakówka”
 

 15.03      Pod Najadą     ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
16-18.03  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
19.03      Na Szlaku     ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
20-21.03  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
22-23.03  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
24-25.03  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

Ulotne chwile warto obfotografować...                      Fot. A. Jarczyk                        

www.ustron.pl

OGROM MATCZYNEJ MIŁOŚCI
Urszula Stefania Korzonek była gościem wieczorku poświęconego 

jej poezji, zatytułowanego „Wszystko o kobiecie”, który odbył się 
w czwartek 6 marca. U. S. Korzonek ze słowem zaprzyjaźniona 
jest od zawsze. Już jako mała dziewczynka wymyślała różne hi-
storie, opowieści i piosenki, ukrywając w nich cały swój dziecięcy 
świat. Nowe barwy, doznania przeżycia ubierała w słowa. Dziś 
jest pisarką i poetką, pisze wiersze bardzo piękne i osobiste. Moje 
wiersze proszę/ nie wyrywajcie się na scenę/ nie jesteście odporne/ 
na oklaski/ na kamienie. 

LIPOWIEC NA ZAMKU
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, przy współpracy 

ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie oraz Urzędem Gminy Ze-
brzydowice, zorganizował 1 marca regionalny konkurs wypieków na 
Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołacze, krepliki i insze placki”, który 
odbywał się na Zamku w Zebrzydowicach. Na konkurs ten pojechały 
nasze gospodynie z Koła w Lipowcu. Wypieki oceniane były w dwóch 
kategoriach: torty, ciasta i pączki oraz koszyk wielkanocny. Ocenia-
no smak, jakość, wygląd wypieku, wystrój stoiska, nazwy gwarowe 
wypieków, zgodność receptury z tradycją wypieków, pomysłowość. 
Nasze gospodynie co prawda nie zwyciężyły, jednak ich obecność 
na tym konkursie nie pozostała bez echa, zostały wyróżnione.

Wybrała:(aj)

*  *  *

... z każdej strony.                                                   Fot. A. Jarczyk                        

W czwartek, 15 marca, o godz. 17:00 Muzeum Ustrońskie wraz 
ze Stowarzyszeniem Historyczno-Rekonstrukcyjnym „Barwa
i Broń – Schron 45” zaprasza na otwarcie I wystawy modelar-
skiej „Modelarski świat marzeń”. Ekspozycja prezentuje setki 
mistrzowskich modeli samolotów, czołgów, wozów opancerzo-
nych, samochodów, pociągów, statków, okrętów, rakiet, zwierząt, 
makiet miast i innych. 

Natomiast 24 marca (sobota) o godz. 16:00 Muzeum Ustrońskie 
wraz ze Stowarzyszeniem Twórczym „Brzimy” zapraszają na 
spotkanie pt. „Ustróniok w Paryżu”, podczas którego Zbigniew 
Niemiec przedstawi impresje z pobytu oraz otwarcia swej wy-
stawy w stolicy Francji. 

MODELE I PARYŻ W MUZEUM
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) sprzęt do ćwiczeń, 8) imię męskie, 
9) powieści jej domeną, 10) program antywirusowy, 
12) gatunek literacki, 14) pojazd w hali produkcyjnej, 
15) kobieta z „Hamleta”, 16) coś idealnego, lecz nie-
osiągalnego, 19) awitaminoza-szkorbut, 21) może być 
słodka, 23) podrzędne lub złożone, 24) poważny wypadek 
drogowy.
PIONOWO: 2) wschodnia potęga, 3) zalew wodny za 
Czeskim Cieszynem, 4) popularny serial telewizyjny, 
5) przykry zapach, 6) chorobliwi kłamcy, 7) deszcz lub 
śnieg, 11) dane słowo, 13) cukier najwyższej czysto-
ści, 17) pierwiastek chemiczny, 18) Adam zdrobniale, 
20) w ekwipunku taternika, 21) płynąca woda. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 23 marca.

  
 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 9

POWIEWY WIOSNY
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Eugenia Gawlas 

z Ustronia, ul. Lipowska. Zapraszamy do redakcji.

 

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.                                    Fot. M. Niemiec

KĄCIK SZACHOWY
POD	PATRONATEM 
AKADEMII	SZACHOWEJ 

9/2018/1/O

Białe dają mata w dwóch posunięciach. 
Rozwiązanie opublikujemy w następnym numerze GU

SCENA POLSKA ZAPRASZA
Muzeum Marii Skalickiej przypomina o wyjeździe na spektakl 

„Job Interviews” -  gorzka komedia ze świetnie zarysowanymi 
postaciami i zabawnymi dialogami - autorstwa Petra Zelenki, 
w reżyserii Katarzyny Deszcz. Petr Zelenka (ur. 1967 w Pradze) 
jest jednym z najbardziej znanych współczesnych czeskich 
dramatopisarzy, scenarzystów i reżyserów teatralnych i fi lmo-
wych. Jego sztuki „Odjazdy pociągów”, „Teremin”, „Opowieści 
o zwyczajnym szaleństwie” z powodzeniem grane są również 
w polskich teatrach. 

Wyjazd dla niedzielnej  grupy abonamentowej 18 marca 
o godz. 16.00, a dla grupy wtorkowej 27 marca br. o godz. 17.30. 
Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.

Tym razem proponujemy nieco trudniejsze zadanie szachowe. Za-
mieszczone zostało 30 lat temu w miesięczniku „Szachy”, a jego 
autorem jest kompozytor szachowy L. Makaroniec z ZSRR. Zadanie 
jest bardziej skomplikowane od publikowanych dotychczas, ale że 
to tylko mat w dwóch posunięciach, proponujemy by spróbować je 
rozwiązać bez posiłkowania się szachownicą. Zazwyczaj na pierwszy 
rzut oka zadanie wydaje się proste (i w rzeczywistości tak jest, gdyż 
to mat tylko w dwóch posunięciach), ale pojawiają się drobne prob-
lemy i to one utrudniają rozwiązanie. Często przy rozwiązywaniu 
przeszkadzają nawyki utrwalone podczas gry w szachy, np. by nie 
poświęcać hetmana. Po rozwiązaniu zazwyczaj przychodzi jedna myśl: 
„Przecież to było dziecinnie proste!”.                                          (D)
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1	 KS	Decor	Bełk	 15	 30	 32:21
2	 BS	Polonia	Bytom	 15	 29	 28:19
3	 LKS	Czaniec	 15	 28	 20:13
4	 GKS	Radziechowy-Wieprz	 15	 24	 34:26
5	 MKP	Odra	Wodzisław	Śl	 15	 24	 19:17
6	 LKS	Goczałkowice	Zdrój	 15	 22	 26:25
7	 LKS	Wilki	Wilcza	 15	 22	 29:30
8	 GKS	Tychy	II	 15	 21	 44:35
9	 GKS	Dąb	Gaszowice	 14	 21	 26:20
10	 KS	Spójnia	Landek	 15	 19	 26:28
11	 TS	Podbeskidzie	BB	II	 15	 18	 22:23
12	 LKS	Drzewiarz	Jasienica	 15	 16	 20:34
13	 KP	Unia	Racibórz	 14	 15	 27:31
14 KS Kuźnia Ustroń 15 15 22:26
15	 KP	Beskid	Skoczów	 15	 15	 20:36
16	 MKS	Lędziny	 15	 13	 24:35	  

Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, 
PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

PRZED NAMI XIII KOLEJKA

Piłkarze Kuźni Ustroń zakończyli już 
przygotowania do rundy rewanżowej. 
Ustroniacy podczas przygotowań roze-
grali siedem sparingów. W pierwszych 
trzech grach kontrolnych podopieczni 
trenera Mateusza Żebrowskiego mierzy-
li się z drużynami grającymi aktualnie 
w bielskiej okręgówce. Wszystkie trzy 
mecze notowane z niżej notowanymi 
rywalami zakończyły się zwycięstwami 
ustroniaków. 17 lutego naprzeciw na-

W najbliższą niedzielę 18 marca roze-
grana zostanie w hali sportowej Szkoły 

CZAS NA REWANŻE

Podstawowej nr 1 przy ul. Partyzantów 
XIII kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

Rozgrywki na pewno nie będą pechowe, 
bo podczas ligi zawsze panuje sportowa 
i przyjacielska atmosfera, mimo że pod 
siatką sportowcy dają z siebie wszystko. 
Również organizatorzy ALS co dwa ty-
godnie stają na rzęsach, by uatrakcyjnić 
rozgrywki, zapewnić obsługę sędziowską, 
napoje i posiłek. Za każdą kolejkę od-
powiada inna drużyna, niektóre serwują 
prawdziwe specjały polskiej gastronomii. 

SPOTKANIA 
(w nawiasie aktualna lokata drużyny w tabeli)
godz. 9:00 
Husaria Ustroń (1) – OSP Lipowiec (9)
godz. 10:30 
Kasa Chorych (2) – Belfry (3)
godz. 12:00 
Teraz.My (6) – K.S. Rudzica (5)
godz. 13:30 
Istebna (4) – Kubala (7)
godz. 15:00
Drużyna A (8) - Sarenki (10)

Organizatorzy zapraszają rodziny, zna-
jomych oraz wszystkich fanów siatkówki. 
Wstęp wolny. 

szym piłkarzom wyszła Slávia Staškov, 
czyli drużyna występująca w III lidze 
słowackiej. Spotkanie to zakończyło 
się triumfem Kuźni 7:2. Spory udział  
w tak okazałym zwycięstwie miał Michał 
Pietraczyk, który w meczu ze Słowaka-
mi zaliczył hattricka. Trzy dni później 
ustroniacy mierzyli się z kolejnym trze-
cioligowcem. 20 lutego do Ustronia przy-
jechał Pniówek Pawłowice Śląskie. Pod-
opieczni trenera Jana Wosia jako pierwsi 

znaleźli sposób na Kuźnię i wygrali 
1:0. Po porażce z Pniówkiem przyszło 
kolejne niepowodzenie. Drugą drużyną, 
która znalazła sposób na podopiecznych 
trenera Mateusza Żebrowskiego była 
Koszarawa Żywiec. W ostatnim sparingu 
przeciwnikiem ustroniaków była LKS 
Bestwina. Spotkanie to zakończyło się 
zwycięstwem Kuźni 6:2, a Maksymilian 
Wojtasik popisał się na zakończenie 
sparingów hattrickiem. Pierwsza kolejka 
rundy rewanżowej odbędzie się 17 mar-
ca. Wtedy to o godzinie 15:30 Kuźnia 
Ustroń będzie podejmować na własnym 
boisku LKS Czaniec. Drużyna z Czańca 
po pierwszej części sezonu znajduje się 
na trzecim miejscu w ligowej tabeli,  
a w pierwszym meczu pokonała Kuźnię 
1:0.                      Arkadiusz Czapek 

TERMINARZ ROZGRYWEK
17.03.2018  godz. 15:30 KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec
24.03.2018 godz. 15:30 KS Kuźnia Ustroń - MKS Lędziny  
31.03.2018 godz. 13:00 KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek 
7-8.04.2018 godz. 17:00 KS Kuźnia Ustroń - KP Unia Racibórz
14-15.04.2018 godz. 17:00 KS Kuźnia Ustroń - GKS Dąb Gaszowice
21-22.04.2018 godz. 17:00 KS Kuźnia Ustroń - MKP Odra Centrum Wodzisław 
28-29.04.2018 godz. 17:00 KS Kuźnia Ustroń - KP Beskid Skoczów
1.05.2018	 godz.	17:00	 Tyski	Sport	II	-	KS	Kuźnia	Ustroń
5-6.05.2018 godz. 17:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Goczałkowice
12-13.05.2018	 godz.	17:00	 LKS	Drzewiarz	Jasienica	-	KS	Kuźnia	Ustroń	
19-20.05.2018 godz. 17:00  KS Kuźnia Ustroń - Bytomski Sport
26-27.05.2018	 godz.	17:00	 KS	Decor	Bełk	-	KS	Kuźnia	Ustroń
30.05.2018 godz. 18:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Wilki Wilcza
2.06.2018	 godz.	17:00	 TS	Podbeskidzie	II	Bielsko-Biała	-	KS	Kuźnia	Ustroń	
9.06.2018 godz. 17:00 KS Kuźnia Ustroń - GKS Radziechowy-Wieprz


