Jak spojrzę wstecz, na początki tych Dni, muszę powiedzieć, że nie od razu były one
organizowane.
Więcej na str. 4
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Na boisku walczą nie tylko
o wygranie meczu, lecz przede wszystkim o przełamanie
stereotypów. Mimo braku
kończyn dążą do aktywności, w czym nieraz prześcigają osoby pełnosprawne.
Więcej na str. 5
A co myśleć o takiej strojnicy?
Wyobraźnia podpowiada, że
może to być „nieco” starsza
i „nieco” bardziej przesadzająca w nadążaniu za modą
wersja „klasycznej” strojnisi.
Jednak nie do końca.
Więcej na str. 12
Podsumowanie rundy jesiennej grup młodzieżowych KS
Kuźnia.
Więcej na str. 13

Niejednokrotnie św. Mikołaj siada w fotelu, rozmawia z dziećmi i daje podarunki. Na zdjęciu:
Szymon, Kinga, Kacper i Julia w oczekiwaniu na specjalnego Gościa.
Fot. A. Jarczyk

ŚWIĘTY MIKOŁAJ OKIEM DZIECKA
Biskup, który żył na przełomie III i IV wieku, pomagający biednym i potrzebującym.
Legendy związane z jego życiem są różne, jednak wszystkie pokazują, jak bardzo dbał
o innych. 6 grudnia to jego dzień - dzień św. Mikołaja. On sam przybywa wówczas,
zagląda do każdego domu, w którym mieszkają dzieci i zostawia prezenty.

Chociaż do 6 grudnia pozostał nam
jeszcze tydzień, dzieci myślą już nad
prezentami, jakie chciałyby dostać od św.
Mikołaja. W końcu on sam musi się przygotować, wszystkie podarunki spakować
i wyruszyć w drogę...
Postanowiłam spotkać się z dziećmi,
bo one najlepiej wiedzą, jaki jest św. Mikołaj. Udałam się w tym celu do ustroń-

skich szkół, by zasięgnąć nieco informacji
o tej niezwykłej postaci. Pierwszymi moimi rozmówcami byli Kinga, Julia, Kacper
i Szymon z SP-3. Co mi powiedzieli?
– Święty Mikołaj jest takim zwyczajnym
panem, który rozdaje prezenty – powiedział
Kacper z SP-3. – Ostatnio tak popatrzyłem,
a to był jakiś pan przebrany za św. Mikołaja
– stwierdził jego kolega, Szymon. – Ja tak

PORÓWNYWARKA
PODATKOWA
Na różnych spotkaniach, zebraniach, a już w kampanii wyborczej szczególnie padały słowa, że
w Ustroniu jest najdrożej i mamy
najwyższe podatki. Postaramy
się przedstawiać w przejrzystej
formie porównanie wysokości
podatków i różnych opłat w miastach powiatu, regionu czy kraju
z ustrońskimi. Dziś odcinek pierwszy – opłata uzdrowiskowa i podatek od nieruchomości.
Str. 6

(cd. na str. 8)

USTRONIACY W POWIECIE
Mocne ustrońskie akcenty w Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Zasiada w niej
czterech mieszkańców naszego miasta. Nasz krajan prowadził pierwszą sesję
jako radny senior. Mamy też jednego ustroniaka w Zarządzie Powiatu Cieszyńskiego. Miało być dwóch, ale ostatecznie do wyboru nie doszło. Radni mieli
go dokonać na drugiej sesji, którą pierwotnie planowano na 27 listopada. Gdy
zamykaliśmy numer podawano, że obrady odbędą się w piątek 30 listopada.
(cd. na str. 2)
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Ślubowanie składa Anna Suchanek. Obrady prowadzi Adam Kędzierski, z prawej strony stoją: Stanisław Malina i Ireneusz Szarzec.

USTRONIACY W POWIECIE
(cd. ze str. 1)

Radnymi powiatowymi z naszego okręgu zostali: Anna Suchanek (Porozumienie
dla Samorządów), Adam Kędzierski (Prawo i Sprawiedliwość), Stanisław Malina
i Ireneusz Szarzec (obaj z Ruchu dla Ziemi
Cieszyńskiej). Wszyscy oni uczestniczyli
w I sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego,
która odbyła się 20 listopada. Najpierw
dokonano uroczystego ślubowania, a następnie przystąpiono do wyboru władz
powiatu. Starostowie nie są wybierani
w wyborach bezpośrednich, dokonuje
tego rada. Starosta nie musi być radnym
powiatowym. Podobnie postępuje się
w przypadku członków zarządu powiatu,
którzy razem ze starostą i przy pomocy
starostwa powiatowego odpowiedzialni
są za realizację uchwał radnych i zadań
powiatu.

to i owo
z
okolicy
Tablicę upamiętniającą księdza Józefa Mamicę, przedwojennego kapelana Wojska Polskiego, odsłonięto
w Drogomyślu. Znajduje się
na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej.

* * *

Maria Juroszek zdobyła dwa
medale w zawodach Pucharu
Świata w siłowaniu na rękę
osób niepełnosprawnych. To

2 Gazeta Ustrońska

Pierwsze obrady nowo wybranej rady
prowadził Adam Kędzierski jako najstarszy spośród rajców. Oddał prowadzenie,
gdy w tajnym głosowaniu na przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego
wybrano Stanisława Kubiciusa (Ruch
dla Ziemi Cieszyńskiej). Następnie radni
wybrali Mieczysława Szczurka (Ruch dla
Ziemi Cieszyńskiej) na urząd starosty.
Otrzymał on 16 głosów wobec 13 oddanych na jego kontrkandydata, dotychczasowego starosty Janusza Króla (Prawo
i Sprawiedliwość). Dzięki 16 głosom
„za” wicestarostą będzie Janina Żagan.
Nowo wybrany starosta wysunął kandydatów na członków zarządu: Marcina
Ślęka z Zebrzydowic (Ruch dla Ziemi
Cieszyńskiej) oraz z Ustronia - Stanisława
Malinę i Christiana Jaworskiego. Dwóch
pierwszych kandydatów jest radnymi

kolejny cenny sukces zawodniczki z Cieszyna.

* * *

Nowym starostą cieszyńskim
jest Mieczysław Szczurek,
a wicestarostą Janina Żagan.
Przewodniczącym Rady Powiatu Cieszyńskiego został
Stanisław Kubicius, a zastępcą
Jerzy Nogowczyk. Członkami
zarządu zostali wybrani Stanisław Malina i Marcin Ślęk.
Trzeci członek zarządu oraz
drugi wiceprzewodniczący
mają być wybrani na najbliższej sesji.
			
Nowa wójt gminy Istebna
Łucja Michałek ma zastępcę.
Został nim Ryszard Macura,
burmistrz Cieszyna w minionej kadencji.

* * *

powiatowymi, jednak Christian Jaworski
nie został radnym, mimo iż startował
w wyborach z KWW „Młodzi dla Powiatu”. Porozumienie, na mocy którego
miało nastąpić zaakceptowanie tych kandydatur nie było jednak tak mocne jak by
się wydawało i w pierwszym głosowaniu
tylko dwaj pierwsi kandydaci uzyskali
odpowiednie poparcie. Odbyło się drugie
głosowanie na kandydata Jaworskiego, ale
i tym razem nie dostał wymaganej liczby
głosów. Wybór ostatniego członka zarządu
odbędzie się na najbliższej sesji, tak samo
jak drugiego wiceprzewodniczącego rady.
Pierwszym został Jerzy Nogowczyk (Porozumienie dla Samorządów), uzyskując 29
głosów „za”. Jerzy Nogowczyk startował
wprawdzie z okręgu Wisła-Istebna, ale też
jest mieszkańcem Ustronia.
Monika Niemiec

Po remoncie torowiska pomiędzy Cieszynem a Zebrzydowicami wracają pociągi. Od
nowego rozkładu jazdy, który
zacznie obowiązywać 9 grudnia, pociągi pasażerskie pojadą na tym odcinku 24 minuty,
czyli o 8 min. krócej niż dotąd.

wodach był trzeci, w niedzielnych zajął, piąte miejsce.
W generalce PS wiślanin jest
trzeci.

* * *

Trwa doroczna akcja pod hasłem „Szlachetna Paczka”.
Zbiórkę darów dla biednych
rodzin w powiecie cieszyńskim prowadzą m.in. strażacy
i harcerze. Akcja potrwa do 9
grudnia.

Kościół katolicki pw. Dobrego
Pasterza w Istebnej Centrum
stanowi turystyczną atrakcję.
We wnętrzu świątyni znajdują się malowidła ścienne
wykonane przez Jana Wałacha
i rzeźby autorstwa rodziny Konarzewskich. Te artystyczne
dzieła dają odczuć wyjątkowy
klimat duchowej i materialnej
kultury istebniańskich górali.

Piotr Żyła świetnie poradził
sobie w loteryjnych (silny
wiatr) konkursach skoków
o Puchar Świata w fińskim
Kuusamo. W sobotnich za-

Szkoła Podstawowa nr 3
w Cieszynie ma sztandar. Uroczystość zbiegła się z Dniem
Patrona, którym jest Janusz
Korczak.
(nik)

* * *

* * *

* * *

29 listopada 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Alicja Osadnik z Wisły i Adrian Pinkas z Ustronia

* * *
W PIĄTEK
REDAKCJA ZAMKNIĘTA

W związku z wymianą podłogi redakcja Gazety Ustrońskiej
w czwartek (29.11) czynna będzie do godz. 12, w piątek (30.11)
nieczynna.

* * *

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
na spotkanie bożonarodzeniowe pt. „Czas
radości i wesołości” w dniu 11 grudnia
2018 r. o godz. 17:00 – sala widowiskowa MDK „Prażakówka”. W programie
wspólne kolędowanie z Estradą Ludową
„Czantoria” oraz wykład Małgorzaty
Kiereś – etnograf, dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.

* * *

PROMOCJA
KALENDARZA USTROŃSKIEGO
Urząd Miasta Ustroń, Muzeum Ustrońskie i Galeria na Gojach zapraszają na promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na
2019 r., która odbędzie się w sobotę 1 grudnia o godz. 15.00
w Muzeum Ustrońskim. Promocji dokona Wojsław Suchta.
Z programem artystycznym wystąpi zespół „Kropki 3”.

* * *

POLUKRUJMY RAZEM
Muzeum Ustrońskie zaprasza na warsztaty świąteczne pt.
POLUKRUJMY RAZEM, które odbędą się w sobotę 8 grudnia
2018 r. pod kierunkiem Lucyny Adamczyk. Koszt to 10 zł/os.,
ilość miejsc ograniczona. Zapisy i szczegóły pod nr tel. 600 504
638 lub 33 854 2996.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Grzegorz Kołodziejczyk 		 lat 39 		
Jan Ogrodzki			 lat 91 		
Anna Szachowicz		 lat 95 		

ul. Siewna
ul. Lipowska
ul. Asnyka
47/2018/1/O

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili smutek i żal, okazali wiele serca,
wzięli liczny udział w mszy św.
i odprowadzili na miejsce spoczynku

śp. Jana

Muszer

serdeczne podziękowania
składają
żona, córka i synowie

47/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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
telefon alarmowy 994
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

STRAŻ MIEJSKA
20 XI 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia skontrolowano przydomową kotłownię na
jednej z posesji przy ul. Sportowej.
Nie stwierdzono żadnych niepra-

widłowości. Tego samego dnia
skontrolowano także kotłownię na
jednej z posesji przy ul. Kuźniczej.
Tam także nie stwierdzono nieprawidłowości.
21 XI 2018 r.
Interweniowano na targowisku
miejskim ws. osoby nietrzeźwej,
zakłócającej porządek publiczny.
Osobę tę przewieziono do domu.
21 XI 2018 r.
Interweniowano na ul. Kuźniczej ws. bezpańsko biegającego
psa. Zwierzę zostało schwytane
i przewiezione do cieszyńskiego
schroniska.
21 XI 2018 r.
Interweniowano na ul. Cieszyńskiej ws. zanieczyszczenia drogi
błotem. Ustalono sprawcę, który
uprzątnął jezdnię.
21 XI 2018 r.
Skontrolowano przydomową kotłownię na jednej z posesji przy ul.
Gałczyńskiego. Nie stwierdzono
nieprawidłowości.
22 XI 2018 r.
Skontrolowano przydomową kotłownię na jednej z posesji przy
ul. Kuźniczej. Nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości.
22 XI 2018 r.
Interweniowano na ul. Leśnej
ws. bezpańsko biegającego psa.
Zwierzę zostało przewiezione do
schroniska w Cieszynie.
23 XI 2018 r.
Interweniowano na ul. Skoczowskiej ws. potrąconej i padniętej
sarny. Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
(aj)

Szachy rozwiązanie z GU nr 46: 1. H a5+ K b8, 2. W d8x

PROMOCJA KSIĄŻKI
TADEUSZA DYTKO
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
promocję książki Tadeusza Dytko pt. „Hermon. Ucieczka z Góry
Szejka”. Spotkanie odbędzie się w środę 5 grudnia o godz. 17.00
w Czytelni MBP. W programie: prelekcja autora oraz projekcja
multimedialna.
Tadeusz Dytko – pisarz, dziennikarz, weteran misji zagranicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Urodził
się w Ustroniu, mieszka w Krakowie. Dwukrotnie pełnił służbę
w pokojowych siłach ONZ na Wzgórzach Golan. Jako reporter
prasy wojskowej wielokrotnie przebywał w Bośni i Hercegowinie, w Kosowie, na Ukrainie. Autor kilkunastu książek biograficznych, dokumentalnych i sensacyjnych, m. in : „Na skrzydłach
RAF”, „Trójkoronowany”, „My, spadochroniarze z dziesiątego”,
„Manipulacja”, „Pielgrzym z Poniwca”. Jest pomysłodawcą
i organizatorem „Military Festival Ustroń”.
O książce:
„Kiedy rozpoczniesz lekturę, trudno będzie się od niej
oderwać. Jej wartka akcja, osadzona w realiach PRL-u oraz
rejonu Bliskiego Wschodu, wciąga w świat intryg, przygód
i niespodziewanych zmian sytuacji.” Generał Mieczysław
Bieniek.
47/2018/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

29 listopada 2018 r.
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Wykłady, wystawy, koncerty – program Dni Klemensowych był obszerny. Pierwszego dnia
odbyła się wystawa Marka Wacława Judyckiego „Ornitologia stosowana – patriotycznie”,
w trakcie której zebrani w Czytelni Katolickiej śpiewali patriotyczne pieśni...

NIE WIERZĘ W PRZYPADKI
– I tak oto nasz Klemens osiągnął pełnoletniość – ogłosił z uśmiechem na
ustach ks. proboszcz Wiesław Bajger w pierwszy dzień tegorocznych,
XVIII Dni Klemensowych. Były wykłady, był wernisaż wystawy oraz koncert,
a tematem przewodnim niepodległość, by uczcić 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę wolności i suwerenności.
– Dni Klemensowe zawsze są wyjątkowe, przygotowujemy się w ich trakcie do
odpustu, a następnie adwentu. Jak spojrzę
wstecz, na początki tych Dni, muszę powiedzieć, że nie od razu były one organizowane. Ks. Sapota, z którym pomyśleliśmy
o takim wydarzeniu, dopiero po jakimś
czasie zauważył, że można by go zrobić.
Skoro ewangelicy mają Dni Jakubowe, my
możemy mieć Dni Klemensowe. I tak to
się zaczęło – mówi Barbara Langhammer,
przewodnicząca Stowarzyszenia Czytelnia
Katolicka. – Pierwsze edycje zorganizowała parafia, później stowarzyszenie.
Program każdego roku jest podobny
- wernisaż wystawy, koncert, wykłady,
wieczór z poezją, tzw. czwartki ze zdrowiem, podczas których zapraszani są
lekarze specjaliści, a wszystko kończy
się uroczystą sumą odpustową. Od III
Dni Klemensowych wybierane jest także
motto przewodnie z listu św. Klemensa
do Koryntian. W tym roku były to słowa:
„Zachęca nas Pan, abyśmy wierząc w Niego, całym sercem oddali się bez żadnego

lenistwa i niedbałości wszelkim czynom
dobrym”.
– Cytat ten zadedykowałam nowo wybranemu burmistrzowi, który był wcześniej już zaproszonym prelegentem. Każdego roku staram się dobierać słowa listu
do okoliczności i zawsze to się udaje
w punkt. To nie jest dzieło przypadku,
widać, że Ktoś nad tym czuwa – stwierdza
pani Barbara. – Na początku organizacji
Dni Klemensowych wypiekany był piernik św. Klemensa. Później odeszliśmy
od tego, ale może w kolejnych edycjach
powrócimy do tej tradycji.
Są tacy, którzy chętnie zgłaszają się
do wygłoszenia wykładu lub pokazania
swoich artystycznych dzieł. Czy nigdy
nie było problemu z doborem prelegentów i gości występujących w trakcie Dni
Klemensowych?
– Do Dni Klemensowych przygotowuję
się już latem. Trzeba wszystko dokładnie
zorganizować, a ludziom też dać czas na
to, aby pomyśleli nad tematami, które
mają prezentować – mówi przewodni-

cząca stowarzyszenia. – Nigdy jednak nie
miałam problemu z tym, że brakuje osób
występujących. Wręcz przeciwnie, częstokroć więcej razy zachodzi sytuacja, w której jest zbyt dużo chętnych, ale jeśli ktoś
już się do nas zgłosi to pamiętamy o nim
i podczas kolejnych edycji kontaktujemy
się i pytamy, czy mógłby omówić jakiś
temat albo zaprezentować swoje dzieła.
Podobnie jest ze sponsorami, zawsze ich
mamy.
Dni Klemensowe organizowane są przede wszystkim z myślą o ustroniakach
i parafianach. Jak zaznacza pani Barbara,
frekwencja nie jest tak dobra, jak by się
tego chciało.
– Na przykład, gościliśmy w tym roku
pana dra Wojcieszka, specjalistę z zakresu
ginekologii i onkologii. Zresztą, nie pierwszy raz wygłaszał prelekcję. Zawsze mówi
na tematy ważne, można się także go poradzić w wielu kwestiach. Tymczasem, ludzie
omijają takie wykłady. Pytałam niektóre
osoby, czemu nie chcą przyjść na nasze Dni
Klemensowe, słyszę odpowiedzi, że albo
wydarzenia są o zbyt późnej porze, albo pogoda nie jest zachęcająca do tego, aby wyjść
z domu, albo pracują. Wiem, że wszystkim
się nie dogodzi, jednak fajnie by było,
gdyby Czytelnia Katolicka była zapełniona.
W końcu miejsce to służy do tego, aby się
spotkać, porozmawiać, czegoś ciekawego
się dowiedzieć. Zobaczymy, jak będzie
w dalszych edycjach – ocenia pani Barbara.
Na kolejne Dni Klemensowe są już
pewne pomysły, jednak wszystkie one
ujrzą światło dzienne za rok. Kto ciekaw,
jest już zaproszony do tego, aby w nich
uczestniczyć.
Agnieszka Jarczyk

... a następnego słuchali wierszy patriotycznych w wykonaniu Artura Pierścińskiego.
47/2018/4/R
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W sobotę 24 listopada w „Zbiorach
Marii Skalickiej” urządzono wernisaż wystawy fotografii młodej artystki

z Bielska-Białej, Iwony Wilczek. Jest ona
absolwentką fotografii i kulturoznawstwa, a obecnie doktorantką na Akademii

Sztuk Pięknych w Katowicach. Realizuje
indywidualne projekty dokumentalne,
w których głównym bohaterem jest człowiek i tradycja.
Oto, co o wystawie powiedziała artystka: „Mimo że nie jest ona największą,
jaką zrealizowałam w tym roku, to jednak
ideowo jest to najważniejszy projekt.
Prezentuję zawodników amp futbolu,
czyli dyscypliny sportowej piłki nożnej
dla osób niepełnosprawnych. Mogą w nią
grać wszyscy po jednostronnej amputacji
kończyny (zawodnicy grający w polu są
po amputacji nogi, a bramkarze ręki) oraz
osoby z innymi, jednostronnymi wadami
kończyn. Płeć i wiek nie mają znaczenia.
Na fotografiach przedstawiam drużynę
„Kuloodpornych” z Bielska-Białej, gdzie
prezesem fundacji jest Daniel Kawka. Na
boisku walczą oni nie tylko o wygranie
meczu, lecz przede wszystkim o przełamanie stereotypów. Mimo braku kończyn
dążą do aktywności, w czym nieraz prześcigają osoby pełnosprawne. Drużyna
z Bielska-Białej jest wicemistrzem Polski
w tej dyscyplinie i aż czterech zawodników spośród nich reprezentowało kraj
w mistrzostwach świata w Meksyku.
Są to osoby w różnym wieku i różnych
profesji, a jednoczy ich myśl pozostania
aktywnym fizycznie. Działają oni na
rzecz popularyzacji sportu wśród niepełnosprawnych i są przykładem dla innych,
że chcieć znaczy móc”.
Wystawa jest doprawdy przejmująca,
a nawet skłaniająca odbiorców do przewartościowania swych poglądów i postaw życiowych.
Lidia Szkaradnik

GWARA NA
PIĄTKĘ!

pt. „Naszo starka”, który napisała jego
wychowawczyni. Przedszkole nr 5 dba
o kultywowanie dziedzictwa naszej
małej ojczyzny, jakim jest m.in. gwara

i strój cieszyński. W tym roku realizowana jest nawet innowacja pedagogiczna,
by ocalić od zapomnienia dorobek artystyczny naszych praojców.

Iwona Wilczek zafascynowana bielskimi zawodnikami amp futbolu.

Fot. L. Szkaradnik

KULOODPORNI,

CZYLI CHCIEĆ
TO MÓC MIMO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Futbol jest dyscypliną sportową, którą fascynuje się większość Polaków.
Gdy rozgrywane są mistrzostwa świata czy Europy, wielu zapalonych kibiców tym rozgrywkom podporządkowuje swoje życie. A czy miłośnicy piłki
nożnej spotkali się już z amp futbolem? A jest to dyscyplina sportowa,
w której w piłkę nożną grają prawdziwi bohaterowie, przełamujący barierę
niepełnosprawności.

21 listopada br. dzieci z Przedszkola nr 5 w Ustroniu pod kierunkiem
pani Noszczyk wzięły udział w XV
Międzynarodowym Konkursie Gwar
„Po cieszyńsku po obu stronach
Olzy”, który odbył się w Domu Narodowym w Cieszynie.
Starszaki ubrane w stroje cieszyńskie zaprezentowały następujące utwory
gwarowe naszych rodzimych twórców:
„Zieliniorka”, „Ożynek”, „Mój Lipowiec”, „Naszo Starka”, „Moja Mama”
i „Cieszyńsko suknia”.
W szranki stanęło 220 dzieci, uczniów
i młodzieży wszystkich typów szkół
i placówek naszej pięknej Ziemi Cieszyńskiej. Jury oceniało autentyczność gwary,
wartość poznawczą tekstu, dobór tekstu
do okoliczności i wieku prezentujących
oraz strój i rekwizyty.
Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie wiekowe. W kategorii dzieci
3–6-letnich 2. miejsce ex aequo zajął
lipowski przedszkolak – Antoni Chrapek. Zaprezentował gwarowy wiersz
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Dzieci z Przedszkola nr 5: Antoni Chrapek, Martyna Lipka, Michalina Wróbel, Aleksandra
Tomiczek, Maja Pasterny, Antoni Kumor.
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PORÓWNYWARKA PODATKOWA
PORÓWNANIE STAWEK OPŁATY UZDROWISKOWEJ I MIEJSCOWEJ w wybranych miastach polskich w 2018 r. (w zł)
Zobowiązani do
ponoszenia opłat
os. fizyczne

opłata miejscowa
Wisła

Szczyrk

opłata uzdrowiskowa

Ustronie
Morskie

Kołobrzeg

Polani- Krynica Z.
ca Z.

Rabka

Goczałkowice

Ustroń

Dorośli

2,00

2,15

2,00

4,00

4,00

3,50

3,10

2,10

3,00 (w 2019 r.: 3,2)

Emeryci i renciści

1,00

2,15

1,00

4,00

4,00

3,50

3,10

2,10

3,00 (w 2019 r.: 3,2)

Dzieci
Młodzież ucząca się

1,00

2,15

1,00

2,00

4,00

3,50

1,6

2,10

1,5 (w 2019 r.: 1,6)

1,00

2,15

1,00

4,00

4,00

3,50

3,10

2,10

1,5 (w 2019 r.: 1,6)

Stawki ustawowe górne: 2016 r. – 4,27 zł; 2017 r. – 4,24 zł; 2018 r. – 4,33 zł; 2019 r. – 4,40 zł

PORÓWNANIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI w niektórych gminach powiatu cieszyńskiego (w zł)
stawki podatkowe w 2018 r.

stawki
max w
2019 r.

Brenna

Cieszyn

Goleszów

Skoczów

Wisła

Ustroń

stawki na
2019 r. w
Ustroniu

związane z działalnością gospodarczą

0,90

0,91

0.91

0,87

0,89

0.90

0,91

0,93

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,63

4,63

4,63

4,63

4,54

4,63

4,71

4,71

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji

3,04

3,04

3,04

3,04

2,98

3,04

3,09

3,09

pozostałe

0,27

0,34

0,39

0,34

0,41

0,37

0,38

0,49

grunty

budynki
mieszkalne

0,77

0,75

0,76

0,70

0,74

0,74

0,75

0,79

związane z działalnością gospodarczą

20,98

23,10

23,00

22,50

22,60

22,16

22,51

23,47

związane z obrotem kwalif. mat. siewnym

10,80

10,80

10,80

10,50

10,59

10,80

10,98

10,98

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,70

4,70

4,70

4,70

4,61

4,70

4,78

4,78

pozostałe budynki

7,77

7,77

5,50

6,40

6,70

7,42

7,54

7,90

- budynki gospodarcze

4,80

3,89

5,50

6,40

6,70

4,69

4,77

7,90

- garaże wolnostojące

4,80

7,77

5,50

6,40

7,50

4,69

4,77

7,90

SMOG POWRACA

Zima zbliża się „wielkimi krokami”, rozpoczął się już sezon
grzewczy i palenie w piecach centralnego ogrzewania. Wiąże się
to ze zwiększoną emisją do powietrza szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw. Należy pamiętać, że jakość paliwa
stosowanego do ogrzewania budynków przekłada się na stopień
zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście.
Zanim wrzucimy do pieca: plastikową butelkę, oponę czy polakierowane drewno zastanówmy się, czy warto, bo aby oddać te
odpady nie musimy ponosić dodatkowych opłat – są one odbierane
w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami.
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Jakość powietrza w Ustroniu możemy zawdzięczać coraz
większej świadomości mieszkańców, którzy do opalania budynków wykorzystują paliwa dostępne na rynku. Podczas licznych
kontroli, jakie przeprowadzają funkcjonariusze Straży Miejskiej
na bieżąco w sezonie grzewczym - w budynkach prywatnych nie zostało stwierdzone spalanie śmieci. Ponadto, od kilku lat
realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście,
który polega na udzielaniu dofinansowania osobom chętnym do
wymiany starych nie ekologicznych pieców na nowe, spełniające
określone wymagania.
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz.
1890 z dnia 4 października 2018 r.) określa wymagania jakościowe dla paliw stałych, które mogą zostać dopuszczone do obrotu z
przeznaczeniem do użycia w: - gospodarstwach domowych oraz
- instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej, mniejszej niż
1 MW.
Zabrania się wprowadzenia do obrotu zgodnie z art. 7 ust. 7a
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw takich jak:
1) węgiel brunatny;
2) muły węglowe, flotokoncentraty;
3) dowolna mieszanina paliw zawierająca mniej niż 85%
węgla kamiennego;
4)paliwo stałe niesortowane;
5) paliwa, dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości.
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza wpływają na cały
nasz organizm. Ich oddziaływanie nie jest widoczne i odczuwalne
natychmiast, jednakże w dłuższej perspektywie mają znaczący
wpływ na nasze zdrowie i mogą wpływać na powstawanie wielu
chorób.
Wydział Środowiska i Rolnictwa UM
29 listopada 2018 r.

TERAZ WIEM JUŻ, CO TO JEST

NIEPODLEGŁOŚĆ!
9 listopada 2018 roku w Klimatycznej Szkole Podstawowej
nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu odbyły się uroczyste
obchody z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenie to poprzedziły liczne przygotowania.

Podczas konferencji Rady Pedagogicznej, która miała miejsce
10 września 2018 roku, dyrekcja szkoły wyraziła prośbę, aby za
organizację uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości odpowiedzialni byli nauczyciele historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Z uwagi na dużą liczbę uczniów w naszej szkole zdecydowano,
że apel zostanie podzielony na dwie grupy. Do organizacji apelu
dla klas 1-4 została wyznaczona pani Kinga Szarzec (wychowawca
klasy 4d, nauczyciel historii oraz WOS), natomiast klas 5-8 pan
Przemysław Sztwiertnia (nauczyciel historii oraz j. angielskiego).
Podczas konferencji dyrekcja przedstawiła także prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w dniu apelu uroczyście odśpiewać
wszystkie cztery zwrotki hymnu państwowego. Szczególnie zwrócono się tutaj do wychowawców klas 1-8 oraz nauczyciela muzyki,
aby dopilnowali, by uczniowie znali cały hymn. Po wstępnych
ustaleniach rozpoczęto przygotowania do uroczystości.
Przygotowania do apelu były intensywne i bardzo owocne. Już
w październiku klasa 4d wraz z wychowawcą panią Kingą Szarzec,
po zapoznaniu się ze scenariuszem, rozpoczęła przygotowania do
stworzenia filmu pt. „ Droga Polaków do niepodległości”. Film
ten miał opowiadać o wydarzeniach historycznych, poczynając od
trzeciego rozbioru Polski, skończywszy na odzyskaniu niepodległości. Celem tego projektu było przedstawienie w prosty, zrozumiały
i przystępny sposób dziejów Polaków, tak aby najmłodsi uczniowie
szkoły zrozumieli i zapamiętali jak najwięcej. Klasa została podzielona na cztery grupy oraz lektorów. Wszyscy uczniowie stanęli
na wysokości zadania i świetnie odegrali swoje role. Poszczególne
części nagrywano w różnych miejscach na terenie Ustronia. Efektem tych działań było stworzenie 14-minutowego filmu, który
swoją premierę miał zaplanowaną podczas apelu w dniu 9.11.2018.
W planie apelu dla klas 1-4 były także występy klasy 1c oraz 3a.
Klasa 1c z wychowawcą panią Kingą Ludorowską od października
przygotowywała teledysk do piosenki „ Co to jest niepodległość”.
Przygotowaniom tym towarzyszyły lekcje o tematyce patriotycznej
z udziałem urządzeń multimedialnych takich jak: tablica interaktywna czy tablety. Dzięki pomocy pani Katarzyny Zloch (opiekunki szkolnego koła filmowego) klasa przygotowała wspaniały
teledysk. Wychowawczyni klasy 3a pani Grażyna Pilch podczas
październikowych lekcji przygotowywała utwór „Na nowej górze”
z udziałem flażoletów. Uczniowie podczas tych przygotowań
przyswajali wiedzę na temat wybitnych Polaków działających na
rzecz odzyskania niepodległości, w tym członków Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego.
Przygotowania do apelu dla klas 5-8 koordynował pan Przemysław Sztwiertnia. Stworzył on scenariusz apelu, podczas którego
miał odbyć się konkurs piosenki patriotycznej dla klas 5-7. Na
lekcjach muzyki piosenki te z poszczególnymi klasami przygotowywała pani Małgorzata Gembala. Każda klasa otrzymała po dwie
piosenki. Konkurs ten składał się z 3 części. Dana klasa wpierw
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odgadywała 5 luk wyrazowych w pierwszej piosence, następnie
dwie luki wersowe w drugiej piosence, a na sam koniec miała
za zadanie odśpiewać jeden z przygotowanych utworów. Pan
Sztwiertnia zadbał także o techniczne przygotowanie obu apeli, aby
uczniowie mogli obejrzeć filmy oraz wyświetlane teksty piosenek
w jak najlepszej jakości.
Przygotowaniom do uroczystości towarzyszyły także konkursy
ogłoszone w szkole. Klasy 1-2 przygotowywały prace plastyczne
pt. „ Portret Józefa Piłsudskiego”, klasy 3-4 „ Portret członka Rady
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego”. W klasach 4-8 ogłoszono
konkurs na najlepszą gazetkę klasową o następującej tematyce:
klasy 4: „ Hymn Polski”, klasy 5: „Historia Godła”, klasy 6:
„Józef Piłsudski i Roman Dmowski”, klasy 7 „Polskie powstania
narodowe”, klasy 8 „Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego”.
Przewodniczącą jury konkursów plastycznych została nauczycielka
plastyki pani Agnieszka Szonowska.
Po tych przygotowaniach nadszedł dzień uroczystego apelu
9 listopada 2018 r. Apel dla klas 1-4 odbywał się na 3. lekcji.
Zgodnie ze scenariuszem przedstawiono film klasy 4d, następnie
wystąpili uczniowie klasy 1c oraz 3a. Na koniec pani dyrektor
wręczyła dyplomy dla zwycięzców konkursów plastycznych. Po
zakończeniu apelu wszyscy uczniowie naszej szkoły udali się na
dużą salę gimnastyczną, gdzie o godzinie 11:11 ustawieni w kolory
biało-czerwonej flagi wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali
hymn państwowy. Po hymnie klasy 1-4 wróciły na zajęcia lekcyjne,
natomiast klasy 5-8 udały się na swój apel. Podczas tego apelu
odbył się konkurs piosenki patriotycznej prowadzony przez pana
Sztwiertnię. W jury zasiadali przedstawiciele klas ósmych - pani
Kinga Szarzec oraz pani Małgorzata Gembala. Po konkursie pani
dyrektor wręczyła dyplom zwycięskim klasom oraz dyplomy za
najlepsze gazetki klasowe. Po zakończeniu apelu klasy wróciły na
lekcje wraz z nauczycielami.
W dniu 9 listopada przypada także w Ustroniu rocznica rozstrzelania grupy mieszkańców naszego miasta przez hitlerowskiego
okupanta w 1944 roku. Uczniowie klasy 6a wraz z panią Anną
Kopiec udali się pod pomnik przy Gimnazjum nr 1, aby złożyć
kwiaty i uczcić pamięć zamordowanych ustroniaków.
Przygotowania do świętowania przez naszą szkołę, zdjęcia
z apelu, odśpiewanie hymnu, teledysk klasy 1c oraz film klasy 4d
zostały zebrane w jeden duży film i będą dostępne na szkolnym
kanale YouToube: SP2 Ustroń.		
Kinga Szarzec
				
Katarzyna Zloch

KREUJ Z MOKATE I WYGRAJ

NAWET 10 TYS. ZŁ

Grupa Mokate zaprasza studentów kierunków związanych
z komunikacją i marketingiem do udziału w konkursie, w którym można zdobyć 10 tys. zł oraz finansowanie zwycięskiego
projektu. Na kreatywnych studentów czekają także płatne staże
w kraju i za granicą oraz wiele innych nagród! Co trzeba zrobić?
A) Wymyślić PRODUKT, KTÓRY ZACHWYCA - opracować
(samemu lub z przyjaciółmi) koncepcję innowacyjnego produktu
instant, który zachwyci użytkowników i w przygotowanej pracy
zamieścić: • opis produktu, • (jego cechy fizyczne, takie jak konsystencja, smak przed i po przygotowaniu), • formę opakowania
lub projekt graficzny, • grupę docelową, • benefit racjonalny
i emocjonalny, • potrzebę, na jaką produkt odpowiada, • proponowane kanały sprzedaży, • rekomendowaną cenę
B) Stworzyć propozycję kampanii marketingowej dla marki
Mokate lub/i produktów. Jej celem będzie promocja wizerunku
oraz poszerzenie grona odbiorców. W pracy muszą znaleźć się:
• przedstawienie idei komunikacji, • propozycja taktyki marketingowej (np. ATL, BTL, PR, trade, social media), • kanały, gdzie
kampania ma być realizowana (np. TV, radio, internet, prasa,
social media w tym YT, eventy, sampling, sieć ambasadorów etc)
Forma projektu? Dowolna, może być to praca pisemna lub
w formie graficznej. Wystarczy ją wysłać pod adres: konkurs_studenci@mokate.com.pl wraz ze swoimi danymi kontaktowymi
do 15 grudnia 2018 r. Szczegóły oraz regulamin są dostępne na:
http://kreujmokate.mav.usermd.net/
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Same dzieci grzecznie czekają na św. Mikołaja. Na zdjęciu: Mikołaj, Alicja, Wiktoria i Grzesiek.
Fot. A. Jarczyk

ŚWIĘTY MIKOŁAJ OKIEM DZIECKA
(cd. ze str. 1)
samo, ostatnio zobaczyłam, że to był jakiś Zaś Szymon już ma plan, co zrobić w tym
młody pan, a przecież św. Mikołaj jest roku, żeby św. Mikołaj bez przeszkód mógł
stary i ma taką długą, białą brodę! – dodała dostać się do jego pokoju. – Będę na niego
Julia. – I jeszcze ma czerwony strój, czarne czekał, a kiedy już będzie leciał to otworzę
guziczki, a jego broda sięga aż do kolan – moje drzwi na balkon i on wejdzie. Renifemówiła Kinga.
ry z saniami poczekają na zewnątrz.
Dzieci doskonale wiedzą, w jaki sposób
Podobne odczucia co do św. Mikołaja
skontaktować się ze św. Mikołajem, żeby mieli Mikołaj, Alicja, Wiktoria i Grzesiek
otrzymać wymarzony prezent. Moi mali z SP-1.
rozmówcy piszą do niego listy, które zo– Św. Mikołaj to taki dobry kolega, tylko
stawiają albo na parapecie, albo wysyłają.
że starszy i ma brodę. Jest ubrany w czer– Kiedy byłam w przedszkolu to mój
wony strój, a na plecach dźwiga ogromny
kolega opowiadał, jak napisał list, położył wór z prezentami – mówili zgodnie. Także
go obok okna i czekał na św. Mikołaja piszą listy, które trafiają do św. Mikołaja na
udając, że śpi. Kiedy św. Mikołaj podszedł, różne sposoby, często znane tylko jemu.
on nagle otworzył oczy i go zobaczył! –
– Chciałam ostatnio zobaczyć św. Miprzypomniała sobie Julia. – A ja widziałam kołaja, tylko że rodzice kazali mi i mojej
kiedyś przed moim domem sanie św. Misiostrze być na piętrze w pokoju. Słyszałykołaja. Zaparkował je, a w saniach był taki śmy tylko taki dzwoneczek św. Mikołaja.
ogromny worek z prezentami – opowiadała
Rodzice wzięli od niego prezenty, a było
Kinga. – A my nie śpimy tylko na niego ich tyle, że musiał to zapakować w worek
czekamy. Wchodzi przez drzwi i osobiście – opowiadała Alicja. Dzieci nie zawsze
daje nam prezenty – stwierdził Kacper. dostają takie prezenty, jak by chciały.

Ágnes Nagy z „Galerii na Gojach” prowadziła lekcje plastyki w SP-2. Uczniowie pięciu klas:
2a, 2b, 2c, 3a i 3b poznawali artystyczne tajniki, a tematem przewodnim była grafika. Zajęcia
w każdej klasie trwały dwie godziny, które przebiegły bardzo twórczo, co można zobaczyć
na powyższym zdjęciu, na którym pani Ágnes pracuje wraz z uczniami 3a.
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Nieraz jest to coś zupełnie innego, niespodziewanego. W tym roku złożyły już swoje
zamówienia, pozostaje czekać na przybycie
św. Mikołaja.
– Św. Mikołaj przylatuje saniami, wchodzi na dach i wrzuca prezenty przez komin
– mówiły dzieci. Paczki lądowały pod
choinką, na schodach albo nawet na żyrandolu. – Św. Mikołaj ma taki magiczny
pył, którym posypuje sanie i renifery, żeby
umiały latać.
Grzesiek, po krótkim namyśle, oznajmił:
– Ja myślę, że renifery jedzą powietrze
i dlatego latają – na co Alicja spytała:
– A jak by nie było powietrza? – No to
byłyby na paliwo.
Tak zatem zagadka dotycząca tego,
w jaki sposób renifery latają, została wyjaśniona. Ponadto, Wiktoria wyjaśniła,
w jaki sposób św. Mikołaj przedostaje się
do innego kraju. Okazało się, że za pomocą
magicznej kuli. Dziewczynka zauważyła
też, że na prezenty mogą liczyć tylko
grzeczne dzieci. – Podejrzewam, że św. Mikołaj dla tych niegrzecznych dzieci bierze

Hania, Laura i Jagódka oczekują już na św.
Mikołaja, który saniami zaparkuje przed ich
domami i ofiaruje prezenty. Fot. A. Jarczyk

rózgi z takich hodowlanych drzew. Albo,
jadąc już w saniach, widzi jakieś drzewo
i urywa gałązki – stwierdził Grzesiek.
Z kolei, goszcząc w SP-5, od Hani, Laury, Jagódki i drugiej Hani dowiedziałam się,
że św. Mikołaj ma swoich pomocników.
– Ma elfów, które mu pomagają i produkują zabawki – mówiły dziewczynki. – Do
św. Mikołaja piszemy listy, które dajemy
na okno albo wysyłamy na poczcie. Choć
św. Mikołaj i tak wie, co nam dać.
Nie zawsze dzieci otrzymały takie prezenty, jakie chciały, ale nie był to powód
do smutku. Wręcz przeciwnie, zawsze się
cieszą, gdy św. Mikołaj do nich przychodzi.
– Nie wszędzie św. Mikołaj jest taki sam
jak u nas. A murzynki Bambo nie znają
chyba w ogóle kogoś takiego – stwierdziły
zgodnie moje małe rozmówczynie. W tym
roku chciałyby otrzymać zegarki na rękę,
klocki lego, zabawki. Już za tydzień okaże
się, czy wymarzone podarunki trafią w ich
rączki.
Agnieszka Jarczyk
29 listopada 2018 r.

BAWIĄC SIĘ
MUZYKĄ
Tegoroczna Ustrońska Jesień Muzyczna
zawierała program bardzo zróżnicowany – od występu znanych już w naszym
mieście tenorów, przez poezję śpiewaną i muzykę upamiętniającą twórczość
Zbigniewa Wodeckiego aż po połączenie muzyki z... kabaretem. Przez ostatni miesiąc można było uczestniczyć
w takich koncertach, a kto nie był, będzie
musiał poczekać na przyszłoroczną edycję.

Ustrońska Jesień Muzyczna na stałe wpisała się już w kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych, jakie dzieją się na terenie
naszego miasta. Mieszkańcy, jak i przyjezdni
z chęcią przychodzą do „Prażakówki”, aby
posłuchać nie tylko dobrej muzyki, ale także
poznać twórczość jej wykonawców. Sala widowiskowa na wszystkich koncertach zapełniona jest niemal do ostatniego miejsca. Nie
inaczej było w trakcie zakończonej właśnie
XIX edycji muzycznej jesieni.
Na Koncert Młodych Talentów i Adama
Makowicza poświęciliśmy osobne artykuły
w poprzednich numerach gazety. Oprócz
nich były jeszcze cztery. Trzej tenorzy po
raz kolejny zawitali do Ustronia, niezmiennie bawiąc zgromadzonych słuchaczy,
a jednocześnie przenosząc ich w klimaty
arii i historie miłosne, niosące nadzieję, ale
też rozterki.
„Dzień dobry” to zespół, który we własnej
aranżacji wykonuje piosenki Marka Grechuty
i nie tylko. 10 lat temu wygrał na festiwalu
Korowód 2008, na którym wykonał „Gdyby
był taki aparat” z repertuaru niezapomnianego piosenkarza-poety. Podczas tegorocznej Ustrońskiej Jesieni Muzycznej „Dzień
dobry” zaciekawił widownię nietypowymi
dźwiękami, które świetnie wkomponowały
się w śpiewaną przez nich poezję oraz własne
utwory.
Podczas kolejnego wieczoru muzycznego
można było przypomnieć sobie twórczość
Zbigniewa Wodeckiego, a to za sprawą wokalisty Daniela Cebuli-Orynicza, zdolnego
aktora z Teatru Rozrywki w Chorzowie, oraz
zespołu. Między piosenkami przypominano
sylwetkę Wodeckiego, jego zamiłowanie do
muzyki oraz ulubiony... żart. - „Syn mówi do
ojca: tato, jak dorosnę to zostanę muzykiem,
na co ojciec odpowiada: o nie, albo jedno
albo drugie.” Sądząc po reakcji publiczności,
żart stał się także jej ulubionym.
Ostatnimi wykonawcami tegorocznej jesieni muzycznej był zespół The ThreeX, znany
na całym świecie. Zdobył m.in. złoty medal
na muzycznym festiwalu w Osace. Oprócz
wykonywania utworów mniej lub bardziej
znanych, bawią się muzyką na sposób kabaretowy, czym zwiększyli zainteresowanie
zgromadzonych osób. Śmiech i ciche komentarze dobiegały z różnych części sali. Zabawa
była udana, a tym, którzy jej nie zakosztowali, trzeba poczekać rok, by mieć możliwość
uczestniczenia w kulturalno-rozrywkowym
cyklu muzycznych wrażeń.
Agnieszka Jarczyk
29 listopada 2018 r.

		

Zespół „Dzień dobry” przypomniał twórczość Marka Grechuty.

Daniel Cebula-Orynicz śpiewał piosenki Zbigniewa Wodeckiego.

Fot. A. Jarczyk

Fot. A. Jarczyk

The Threex rozbawił publiczność umiejętnościami muzyczno-kabaretowymi. Fot. A. Jarczyk
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WSPOMNIENIE
O ANNIE ŻARŁOK
Każdy powinien po sobie zostawić pamiątkę,
że nie żył darmo na ziemi
Julian Bartoszewicz

16 listopada 2018 r., w wieku 93 lat, w zaciszu domowym niepostrzeżenie i spokojnie opuściła bezpowrotnie swoją małą ojczyznę śp. Anna ŻARŁOK z domu Cichy, która zamieszkiwała przy
ul. A. Brody. Urodziła się 16 stycznia 1925 r.
w Ustroniu jako córka Pawła i Ewy Sztwiertni. W 1949 r. wstąpiła w związek małżeński
z Janem Żarłokiem, z którym przeżyła 55
szczęśliwych lat. Od 2004 r. przez 14 lat była
wdową. Pozostawiła dwie córki – Janinę i Ewę
z rodzinami oraz bliższą i dalszą rodzinę.
Z ukochanym miejscem, gdzie przyszła na
świat związała całe swoje życie. Z mężem stanowiła wzorowe małżeństwo darzące się wzajemnym
szacunkiem, ogromnym zaufaniem i dobrocią. Jej
priorytetem zawsze było gospodarstwo, praca w nim, dom,
rodzina. I tak mijały lata. Zawsze starała się ze wszystkich sił
być pomocną, szczególnie po śmierci najdroższego towarzysza.
Służyła dobrą radą jako wspaniała matka, babcia, przyjaciółka.

Zostawiła po sobie niezaprzeczalną pamiątkę, że nie żyła darmo
na ziemi, pamiątkę takich cech jak pracowitość, gościnność,
skromność, spolegliwość i pobożność. Może być wzorowym
przykładem dla następnych pokoleń.
Odeszła na zawsze koleżanka moich zmarłych rodziców z lat
młodości, z którymi należała do Związku Młodzieży Wiejskiej
„WICI”. Dziś z grona zaprzyjaźnionych ze sobą osób pozostały
już tylko cztery. Łączyła ich nierozerwalna więź trwająca przez
wiele lat, lecz przemijający nieubłaganie czas regularnie przypomina, iż wszystko w ziemskiej egzystencji, bez wyjątku, ma
swój początek i koniec. W jej przypadku sił starczyło
na przeżycie ponad 90 lat, aż wreszcie dotarła do
celu swej życiowej wędrówki – Boga.
Uroczystość żałobna odbyła się 19 listopada
br. w kościele ewangelicko-augsburskim Ap.
Jakuba Starszego. Odwiedzający zmarłą ks.
Dariusz Lerch żegnając parafiankę, m.in. przypomniał o obietnicy Najwyższego, iż smutek
nasz w radość się zmieni, bo on umierając
za nas, zwyciężył śmierć. Razem z gronem
najbliższych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych
oddających ostatni hołd pamięci swojej współmieszkance, odprowadził ją na miejsce wiecznego spoczynku – cmentarz ewangelicki, gdzie
pochowana została w grobie rodzinnym. Okoliczność
uświetnił znany w środowisku duet trębaczy Greniów
z Brennej. Chociaż życie Anny Żarłok było spełnione, jednym
słowem udane, los nie pozbawił jej trudów dnia codziennego.
Niechaj teraz odpoczywa w pokoju, a pamięć o niej niech na
zawsze pozostanie w naszych sercach.
Elżbieta Sikora

KONSULTACJE I PRZETARGI

22.11.2018 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert
1) Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu – termin składania ofert – do dnia 3.12.2018 do
godziny 10:00.
2) Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych
w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta
Ustroń – termin składania ofert – do dnia 3.12.2018 do godziny 10:00.

Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

47/2018/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

BIBLIOTEKA
Martin Cruz Smith
„Dziewczyna z Wenecji”
Dramatyczna historia miłosna
osadzona w realiach urokliwej,
ale i niebezpiecznej, okupowanej
Wenecji. Cenzo - młody rybak
podczas nocnego połowu ratuje
nieprzytomną, piękną dziewczynę. Okazuje się, że jest Żydówką
i musi uciekać, w czym Cenzo
postanawia jej pomóc. W labiryncie uliczek i kanałów Wenecji rozegra się heroiczna walka
o życie i miłość.
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POLECA:

Sergiusz Prokurat,
Piotr Śmieszek – „Archipelag znikających wysp”
Indonezja jest państwem położonym na 18 307 wyspach,
z których tylko część posiada indywidualne nazwy. Jawa, Bali,
Sumatra – te nazwy znają wszyscy,
ale jak żyje się na pozostałych
tysiącach wysepek ? Ta książka
to coś więcej niż relacja podróżników okraszona licznymi fotografiami, to kompendium wiedzy
na temat współczesnej Indonezji.
29 listopada 2018 r.

Przy ustrońskim stole
Lek cenniejszy niż złoto
Sezon na gruszki już się niestety kończy. Szkoda, bo jest to owoc
wartościowy, zawierający dużo mikroelementów, w tym także
jod, a większość mieszkańców naszego terenu ma jego niedobory. Skoro jeszcze niektórzy przechowują te owoce w piwnicy,
a można je też nabyć na targowisku, zachęcam zainteresowanych
naturalnymi metodami leczenia do sporządzenia miodu gruszkowego z wszewłogą górską jako podstawowym zielem. Nie jest
to bynajmniej nowość w medycynie naturalnej, bo przepis ten
stosowała Hildegarda z Bingen, średniowieczna mniszka, wizjonerka i uzdrowicielka kanonizowana w XIII w. Ową miksturę, po
długoletniej praktyce w leczeniu różnorakich schorzeń, nazwała
lekiem cenniejszym niż złoto. Miód z gruszkami i mieszanką ziół
oczyszcza jelita z pleśni, grzybów, bakterii chorobotwórczych
i substancji trujących, poprawiając stan błony śluzowej jelit,
a tym samym wchłanianie przez nie substancji odżywczych. Dzięki
temu znajduje ogólne zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej,
w widoczny sposób wzmacniając siły odpornościowe człowieka.
Wszewłoga górska pobudza trawienie, działa moczopędnie
i wykrztuśnie. Stosowana przy gorączce, astmie, nerwicach,
zapaleniu dróg moczowych i zaburzeniach trawienia. Skutecznie
leczy w połączeniu z galgantem (ma właściwości przeciwgrzybicze, antybakteryjne i antywirusowe), sproszkowanym korzeniem
lukrecji (na zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit) i cząbrem
(usuwa bakterie gnilne i zarazki chorobotwórcze) z dodatkiem
gruszek (w charakterze środka przeczyszczającego) i miodu.
Składniki: 1,5 kg gruszek, 8 łyżek miodu,100 g mieszanki ziołowej złożonej z: 35 g korzenia wszewłogi górskiej; 28 g korzenia

galgantu; 22 g lukrecji, 15 g cząbru ogrodowego – w sklepach
zielarskich można kupić gotową „Mieszankę przypraw do miodu
gruszkowo-ziołowego”.
Gruszki należy obrać ze skóry, usunąć gniazda nasienne
i ugotować na miękko. Następnie odcedzić z wody i rozdrobnić na
mus. Do niego dodać miód oraz 100 g mieszanki zmielonych ziół,
wymieszać i krótko zagotować. Przełożyć do słoja i przechowywać w lodówce. Używać od 4 do 6 tygodni: 1 łyżeczka rano, na
czczo, 2 łyżeczki w południe, 3 łyżeczki wieczorem przed snem.
Można też stosować w nieco większej dawce niż podaje przepis,
a efekty już po kilku dniach są odczuwalne. Jest to skuteczny
sposób na podniesienie odporności organizmu i zmniejszenie jego
podatności na nasilone w okresie jesienno-zimowym infekcje.
Używanie tej mieszanki przez kilka tygodni wpływa również na
dobry nastrój, a tego każdemu przecież potrzeba.
					
Lidia Szkaradnik

W
dawnym
USTRONIU
W zeszłym tygodniu pisałam o niezwykłym serwisie z emblematami Kuźni Ustroń, a dziś, idąc za ciosem, przedstawiam
Państwu inną pamiątkę z tego największego i najdłużej działającego ustrońskiego zakładu. Jest to deska okolicznościowa,
przycięta na kształt butelki, opatrzona imieniem „Albin” i datą
1 marca 1984 r. Widzimy na niej także sympatyczne napisy
„W dniu Imienin”, „Najlepsze życzenia od współpracowników
i kolegów”. Na desce, zaprojektowanej i wykonanej w bardzo
staranny sposób, nie mogło zabraknąć logo FSM oraz etykiety ze
stołowej wódki czystej (table vodka dry). Prezent ten świadczy
o ciepłej, rodzinnej atmosferze w ustrońskim zakładzie i jest
zjawiskiem nieczęsto spotykanym w dzisiejszym świecie ludzi
pracy. Deskę wraz ze wspomnianym serwisem można będzie podziwiać w naszym Muzeum już od 1 grudnia, czyli dnia promocji
Kalendarza Ustrońskiego na 2019 r. Serdecznie dziękujemy pani
Marii Stupak za przekazanie tego niecodziennego eksponatu.
Jesteśmy przekonani, że niejeden tego typu prezent wisi jeszcze
na ścianach w ustrońskich domach.
Alicja Michałek
29 listopada 2018 r.
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Świat owadów pełen jest fantazyjnych kształtów i całej palety powiedzieć. Do tej grupy owadów zalicza się około 3 tysięcy
barw, zapewniając moc wrażeń wizualnych. Ale to również świat gatunków, występujących głównie w strefie tropikalnej i subtroniezwykłych, a często wręcz zwariowanych, ironicznych i boga- pikalnej, a w samej Europie spotkać można ledwie trzy gatunki.
tych w ukryte znaczenia bądź wieloznaczne odniesienia, polskich Jakoś tak mam, że jak słyszę o stworzeniach (grzybach, roślinach
nazw poszczególnych gatunków. Ich autorzy – na ogół pozostający lub zwierzętach) żyjących w tropikach, od razu przychodzą mi
anonimowi, gdyż po części nazwy te mają swoje źródła w nazwach na myśl jakieś niezwykle fantazyjne i egzotyczne kolory i formy.
tradycyjnych, ludowych – często „puszczali wodze” fantazji, wy- Zgarbkowate zdają się potwierdzać moje instynktowne przekorzystując plastyczność i kreatywność naszego rodzimego języka. czucia, gdyż wyglądają niczym stworzenia nie z tej ziemi, jacyś
W efekcie ktoś, kto ma po raz pierwszy do czynienia z jakąś nazwą przybysze z kosmosu. Wszystko to za sprawą tak zwanego hełmu,
owada, a zupełnie nie wie, jak wygląda noszące ją stworzenie, czyli mocno rozrośniętej tarczki grzbietowej, połączonej z głową
może z niejakim zdziwieniem odkryć meandry skojarzeń, jakimi i wyciągniętej w skierowany ku tyłowi długi wyrostek, a na dodatek
podążały myśli osób „chrzczących” co
przyozdobionej różną ilością kolców
poniektóre owady.
i rogów. Wygląd wielu przedstawicieli
Weźmy dla przykładu takiego błysztej rodziny pluskwiaków – a przynajczka elegancika – kiedy słyszę lub czymniej ich głowy, czy też ogólnie rzecz
tam tę nazwę nieodmiennie przychodzi
ujmując przedniej części ciała – przymi na myśl jakiś „fircyk w zalotach”
wodzi na myśli jakiegoś bliższego lub
z fantazyjnie ułożoną fryzurą i włosami
dalszego krewnego słynnego Obcego,
ociekającymi brylantyną. A to przecież
z serii znanych i popularnych filmów
pluskwiak, ani bardziej elegancki, ani
w reżyserii Ridleya Scotta.
KOLCORÓG BIZONIAK
bardziej błyszczący niż wiele innych
W Polsce rodzimymi przedstawicieprzedstawicieli tej grupy owadów.
lami zgarbkowatych były jeszcze do
Z kolei opuchlak i puchlica brzmią
niedawna dwa gatunki: zgarb rogaty
niczym nazwy jednostek chorobowych,
i zgarb ostrożyca. Ale kilka zaledwie
objawiających się jeśli nie ogromną, to
lat temu dołączył do nich kolejny, który
z pewnością znaczącą i łatwo dostrzeszybko nadrabia „stracony” czas i kologalną opuchlizną tej lub owej części
nizuje kolejne regiony kraju. To właśnie
ludzkiego ciała. Tymczasem noszące
tytułowy kolcoróg bizoniak, który po
te nazwy ryjkowiec i pluskwiak ani
raz pierwszy został odnaleziony w Polmyślą na nas dybać, więc i żadnych
sce w 2007 r., w okolicach Warszawy
ludzkich chorób nie wywołują. A co
i Rzeszowa.
myśleć o takiej strojnicy? Wyobraźnia
Dorosłe kolcorogi są całe zielone
podpowiada, że może to być „nieco”
z niewielkimi brązowymi wstawkastarsza i „nieco” bardziej przesadzająca
mi, a hełm zdobią wyrosłe na „czole”
w nadążaniu za modą wersja „klasyczdwa małe różki. Szczerze mówiąc, to
nej” strojnisi. Jednak nie do końca,
patrząc z przodu na tego niewielkiego
bowiem to kolejny, aczkolwiek dość
owada raczej nie widzę w nim bizona,
kontrastowo i efektownie ubarwiony
ale „coś”, co nałożyło na głowę czapprzedstawiciel pluskwiaków. W zakę rogatywkę. Te intrygujące swym
sadzie nie powinniśmy się obawiać
wyglądem stworki można spotkać
dziubałka gajowego, gdyż nie jest to
w przeróżnych siedliskach: na ugorach
czyhająca po gajach i lasach odmiana
i w miejscach ruderalnych, na przytokomara łaknąca naszej krwi, ale plusrzach i przydrożach, w lasach łęgowych
kwiak polujący na mszyce, roztocza,
i podtapianych nadrzecznych łąkach,
muchówki i inne pluskwiaki. Chociaż
ale również w sadach i przydomowych
skorobieżek rzeczywiście szybko bieży tu i ówdzie, a podryj dę- ogrodach. Jest to gatunek roślinożerny, odżywiający się roślinnymi
bowy i wykarczak sosnowy zgodnie próbują pożreć stosowne do sokami, a uczenie określany mianem polifagicznego, czyli nie jest
swych nazw gatunki drzew, to koniecznie pamiętać należy, że nie przywiązany do jednej konkretnej rośliny, lecz z równym zaangażowarto chodzić do wybranki swego serca z wiechciem w konkury. waniem nakłuwa nawłocie, koniczyny, wierzby czy wiązy, a także
Zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest to nieco „przechodzony” i mało różne owoce, w tym na przykład jabłka i winogrona (łakomiąc się
starannie ułożony bukiet kwiecia, ale… noszący taką nazwę ko- na soki z tych jakby nie było uprawianych owoców, kolcoróg bizolejny gatunek pluskwiaka! Nazwa zbrojec brzmi groźnie, niczym niak naraża się na zarzut potraktowania jako szkodnika winorośli
jakaś odmiana ciężkozbrojnego rycerza, ale jakoś mniej poważnie i innych drzew owocowych!).
brzmi gatunkowy „dodatek” w nazwie, czyli dwuzębny – bowiem
Dorosłe kolcorogi mamy szansę zobaczyć w okresie ich najwiękczy szczerbaty żołdak (ale pluskwiak) może naprawdę kogoś swym szej aktywności, czyli od lipca do września, kiedy polatują sobie
wyglądem poważnie nastraszyć? Natomiast na dźwięk nazwy w poszukiwaniu nowych źródeł pożywienia. Lotnicy z nich całkiem
otrupek nie powinniśmy z obrzydzeniem „kręcić” nosem. Ten mały sprawni (mimo iż „bizoniowaty” i mocno korpulentny kształt ciała
chrząszcz nie jest bowiem zainteresowany w celach kulinarnych o takich umiejętnościach zdaje się nie świadczyć), aczkolwiek
lub mieszkaniowo-rozrodczych ścierwem lub zwłokami, gdyż specjalizujący w lotach na krótkie odległości. W okresie rozrododżywia się mchami, a jedynie zaniepokojony lub zagrożony po czym samce wabią samice za pomocą wibracji przenoszonych
prostu zamiera w bezruchu i udaje trupa.
przez podłoże, na którym siedzą (grunt, rośliny). Po zapłodnieniu
To zaledwie kilka pierwszych z brzegu przykładów polskich samice składają pod korę drzew i krzewów jaja, z których dopiero
nazw różnych gatunków owadów, a ileż dają możliwości zabawy wczesnym latem kolejnego roku wykluwają się młode kolcorogi,
słowami i w skojarzenia! Idąc więc dalej tym tropem, spróbujmy czy nimfy (formy młodociane). Wyglądają jeszcze bardziej dziteraz (nie patrząc na ilustrujące niniejszy tekst zdjęcia) wyobrazić wacznie od rodziców, zdają się składać z samych tylko kolców
sobie stworzenie noszące nazwę kolcoróg bizoniak. Jeśli komuś i rogów (zdjęcie górne autorstwa Marka Fiedora). Najpierw żerują
kojarzy się z czymś przerażającym i wielkim, mającym kształt na młodych pączkach krzewów i drzew (oczywiście uszkadzając
bizona lub żubra, skrzyżowanego z kłębowiskiem kolców i rogów, je), a po 6-9 miesiącach przechodzą przeobrażenie i przyjmują
to jest bardzo, bardzo blisko rzeczywistości. Tyle tylko, że pod tą postać dorosłą (czyli imago).
nazwą kryje się owad należący do rodziny zgarbkowatych, a więc
W Polsce obserwujemy od jakiegoś czasu ekspansję tego gatunstworzenie osiągające raptem 10 milimetrów długości ciała. Ale ku, który do Europy został zawleczony z Ameryki Północnej na
zarówno sam kolcoróg bizoniak, jak i cała owadzia rodzina, do przełomie XIX i XX wieku (pierwsze doniesienia o napotkanych
której przynależy, warta jest nieco bliższego poznania.
owadzich „kosmitach” pochodzą z północnej Serbii). Ja na „swoPowiedzieć o zgarbkowatych, że są to owady o jakże charak- jego” kolcoroga bizoniaka natknąłem się we własnym ogrodzie.
terystycznym i niecodziennym wyglądzie, to w zasadzie nic nie
Tekst i foto: Aleksander Dorda

BLIŻEJ
NATURY
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JUNIORZY –– grupa liczy 22 osoby, to rocznik 2000-2003. Juniorzy toczą
zmagania w Wojewódzkiej Lidze Juniorów (II liga – grupa III Bielsko-Biała).
Drużynę prowadzi od rundy jesiennej nie
kto inny jak Adrian Sikora. Po wynikach,
jakie osiągają, można śmiało stwierdzić,
że trafił swój na swego. Zespół zajmuje
VIII miejsce w tabeli, środek stawki to
w takim otoczeniu całkiem dobre osiągnięcie, a chłopaki mają o co walczyć na wiosnę.

W listopadzie dzieci i młodzież trenujące w KS Kuźnia otrzymały komplety treningowe,
w sumie ubrano 180 zawodników i zawodniczek. Na zdjęciu grupa młodzików w nowych strojach przed treningiem.
Fot. KS Kuźnia

MŁODZI SIŁĄ KUŹNI

Czas podsumować rundę jesienną, która dla naszych grup młodzieżowych była
bardzo udana. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych drużyn dzieci i młodzieży.
Najważniejszy dla nas jest rozwój młodych adeptów piłki nożnej, cieszymy się, że
chęć do treningów nie gaśnie, a sukcesy stają się dla nich motorem napędowym.

ŻAKI – rocznik 2010/11, występują
w Lidze Wojewódzkiej Żaków (Skoczów
– grupa I). Po ciężkich meczach zajmują
III miejsce w tabeli ze zdobytymi 15 punktami. Trenerami Żaków są Adrian Sikora
i Konrad Pala. Grupa liczy 45 osób.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lukam 2010 Skoczów
UKS APN Góral Istebna
KS Kuźnia Ustroń
LKS Pogórze
UKS Wisła
MKP Brenna-Górki
LKS Spójnia Górki Wielkie
LKS Sportkontakt Goleszów
KS Nierodzim

8
8
8
8
8
8
8
8
8

24
18
15
13
13
10
8
4
0

76:23
78:49
74:46
42:39
68:45
36:50
15:32
29:67
4:71

ORLIKI – rocznik 2008-2009, występują w Lidze Wojewódzkiej Orlików
(Skoczów – grupa B1). To grupa, która idzie jak burza, nie przestaje nas zadziwiać! Zajmują po rundzie jesiennej
I miejsce w tabeli, nie przegrali żadnego
meczu, imponujący stosunek bramek 129:9
jest ich znakiem rozpoznawczym. Grupa
liczy 55 osób i trenuje pod okiem: Adriana
Sikory, Konrada Pali i Konrada Kudera.
1
2
3
4
5
6
7
8

KS Kuźnia Ustroń
MKP Brenna-Górki
UKS APN Góral II Istebna
LKS Pogórze
UKS Wisła
LKS Zryw Bąków
UKKS Istebna
KS Nierodzim

7
7
7
7
7
7
7
7

21
15
15
15
9
6
3
0

124:9
92:38
61:46
51:34
33:45
35:54
16:78
1:109

TRAMKARZE – rocznik 2004-05 występują w Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy
(III liga – Skoczów) i po rundzie jesiennej
zajmują III miejsce w tabeli. Aspiracje na
wiosnę są dużo wyższe! Grupa trenuje pod
okiem Krystiana Szleszyńskiego i liczy
16 osób.
1
2
3
4
5
6
7

KP Beskid Skoczów
CKS Piast Cieszyn
KS Kuźnia Ustroń
RKS Cukrownik Chybie
MKS Promyk Golasowice
LKS Zryw Bąków
UKS Cieszyn

12
12
12
12
12
12
12

36
30
24
13
12
6
4

101:6
87:9
56:36
21:51
24:47
15:62
13:106

DRUŻYNA KOBIET – to ich debiutancka runda, dziewczyny dzielnie walczą
w IV lidze kobiet (Śląsk). Przed nimi jeszcze wiele pracy, ale najważniejsze są duch
i chęć walki, a trener Konrad Kuder ciężko
pracuje, by z 20 naszych perełek wydobyć
wszystko, co najlepsze.
1
2
3
4
5

LKS Bory Pietrzykowice
BTS Rekord II Bielsko-Biała
GKS Rozbark Bytom
KS Kuźnia Ustroń
KKS Wisła Skoczów

8
8
8
8
8

21
16
13
4
4

43:8
38:13
14:16
7:25
7:47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TS Podbeskidzie II BB
RKS Cukrownik Chybie
KS Siódemka Tychy
TS Czarni-Góral Żywiec
LKS Czaniec
KP Beskid Skoczów
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Kuźnia Ustroń
LKS Pasjonat Dankowice
TS Koszarawa Żywiec
BKS Stal Bielsko-Biała
LKS Groń Bujaków
LKS Świt Cięcina
TS 1909 Piast Cieszyn
LKS Bestwina

14
14
13
14
14
13
14
14
13
14
13
14
14
14
14

39
30
28
27
25
25
24
20
20
20
12
10
10
10
0

59:21
38:19
36:20
40:34
40:27
35:11
47:28
46:34
40:35
29:33
20:39
22:53
18:54
29:34
13:70

Przy podsumowaniu rundy nie możemy
również zapomnieć o naszych najmłodszych adeptach piłki nożnej, czyli piłkarskim przedszkolu oraz skrzatach. Chociaż te
grupy nie mają swoich rozgrywek, nie przeszkadza im to w intensywnych treningach
i coraz to lepszych osiągnięciach. Z całą
pewnością, już niebawem będą godnymi
następcami swoich starszych kolegów. Na
zajęcia przedszkola piłkarskiego uczęszcza
12 osób, trenują pod okiem trenera Bernarda
Banota. Grupa Skrzatów liczy 31 osób,
trenują pod okiem Konrada Pali i Adriana
Sikory.
Przed nami okres wyczekiwania na rundę
wiosenną, ale tempa nie zwalniamy, trenujemy. Młodsze roczniki czeka kolejna, już
VI Liga Zimowa, która z całą pewnością
dostarczy wiele emocji, ale i sportowej
zabawy.
Przy okazji podsumowania chcielibyśmy serdecznie podziękować Rodzicom
i Opiekunom naszych piłkarzy za wsparcie,
za ogromy wkład, za motywowanie, chęć
pomocy, a przede wszystkim, że jesteście na
meczach, by dopingować, jesteście najwierniejszymi fanami. Dziękujemy szczególnie
za dobre słowa kierowane w naszą stronę,
że nasza praca jest przez Was doceniana.
Mateusz Żebrowski
47/2018/5/R

MŁODZICY – rocznik 2006-07 występują w Wojewódzkiej Lidze Młodzików (III liga – Skoczów). Zajmują
I miejsce w tabeli. Przyszło im walczyć
w barażach o wejście do II ligi wojewódzkiej. Grupa trenuje pod wodzą trenera
Michała Pszczółki i liczy 23 osoby.
1
2
3
4
5
6

KS Kuźnia Ustroń
KP Beskid Skoczów
CKS Piast Cieszyn
UKS APN Góral Istebna
LKS Sportkontakt Goleszów
UKS Wisła

29 listopada 2018 r.

10
10
10
10
10
10

28
25
18
8
4
3

29:4
33:7
28:15
9:30
6:25
3:27
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

29.11 17.00
		
30.11. 12.00

Eh, nie sądziłem, że muzyka...

Fot. A. Jarczyk

OGŁOSZENIA DROBNE

AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3.(33)444-60-40.
Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.
Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33)854-47-10.
MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping,
fizykoterapia, stacjonarnie i u
pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna
6. 535-387-898.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.

1.12. 15.00
		
1.12. 17.00
		
5.12.
17.00
			
7.12. 19.00
		
8.12. 16.20
8.12-23.12.
9.12. 11.00
		
12.12. 17.00
14.12. 12.00
			
15.12. 8.00
18.12. 16.30
			

Literackie Andrzejki – wiersze Andrzeja Piechockiego, Muzeum Ustrońskie
Dzień pamięci Oddziału AK „Czantoria”,
Kolej Linowa Czantoria
Promocja Kalendarza Ustrońskiego, Muzeum
Ustrońskie
Jak downi w chałupie bywało spotkanie
biesiadne, OSP Ustroń Lipowiec
Promocja książki Tadeusza Dytko pt. „Hermon.
Ucieczka z Góry Szejka”, czytelnia MBP
Program kabaretowy „Łowcy B”, MDK „Prażakówka” (bilet 35 i 40 zł)
Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek
Ustroński Jarmark Świąteczny
Weekend z Mikołajem na Czantorii, Kolej
Linowa Czantoria
Spotkanie choinkowe UTW, MDK „Prażakówka”
Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszą
Bombkę Choinkową, MDK „Prażakówka”
Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
Koncert Świąteczny Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego, MDK „Prażakówka”

Mieszkanie na wynajem. 515286-714.
Gabinet kosmetyczny, masaże,
makijaże, paznokcie, zmniejszanie
haluksów. Marzena Danel, Ogrodowa 6. 505-147-864.
Szukam małego mieszkania do
wynajęcia w Ustroniu. 531-756965.
Sprzedam garaż blaszak na Os.
Centrum, wym. 3,3x4,5, 10 tys.
605-993-954.
Dorywcza pomoc domowa dla
osoby starszej. Dobre warunki.
(33) 854-34-29.

DYŻURY APTEK
29-30.11		 Pod Najadą					 ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
1-2.12				 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
3-4.12				 Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 				tel. 854-14-73
5-6.12				 Rumiankowa					 ul. Skoczowska 76			tel. 300-30-40
7-8.12				 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
9-10.12			 Na Zawodziu					 ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

10 lat temu - 20.11.2008 r.
RÓŻNE FORTEPIANY
8 listopada po raz dziesiąty koncertował w Ustroniu pianista
jazzowy Adam Makowicz. Był to koncert odmienny od wcześniejszych, gdyż artysta grał z towarzyszeniem Bielskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Anny Mróz. Pierwszy koncert odbył się w 1999
r. w Sali Fundacji Życie i Misja na dość przeciętnym instrumencie.
Później już koncerty odbywały się w „Prażakówce”, początkowo
na fortepianie domu kultury, później już na wypożyczonym dobrym
instrumencie. Na jubileuszowy 10. koncert zabrakło biletów. (...)
W imieniu wszystkich wiernych uczestników koncertów A. Makowicza, dziękował burmistrz Ireneusz Szarzec:- Dziesięć lat to kawał
czasu. Muszę się tu przyznać, że i ja w ratuszu ustrońskim jestem
jedenaście lat, ale rosłem z tymi koncertami. Pan Adam wymuszał
na nas pewne działania. Mówił, że zagra, ale muszą być tego skutki.
I Szarzec wręczył A. Makowiczowi drugi tom monografii Ustronia
i drewnianą ławeczkę.

* * *

SPOTKANIE ROCZNICOWE
Na początku października br. Komisja Historii przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Katowicach
zorganizowała w Muzeum Ustrońskim spotkanie poświęcone
pamięci Karola Gruszczyka (1944-1998) rodem z Ustronia, w 10.
rocznicę śmierci. Przez 23 lata pełnił on funkcję Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej, a znany był i ceniony
w szerokich kręgach osób zainteresowanych ochroną zabytków
w Polsce.

* * *

... może tak zniewalać.

14 Gazeta Ustrońska

Fot. A. Jarczyk

HALLOWEEN W USTRONIU
W nocy z 31.10 / 01.11.2008 na terenie Ustronia odbywała się
terenowa gra fabularna LARP. 23 graczy miało okazję uczestniczyć
w zabawie. LARPy będące krzyżówką gry fabularnej z improwizowaną sztuką teatralną najczęściej polegają na odgrywaniu
przydzielonego sobie charakteru i osiągania jego celów - tak i było
tym razem. Tegoroczny LARP Halloween odbywał się w większości
na terenie Restauracji Wrzos i okolic, fabuła zaś rozpoczęła się
w momencie, w którym 23 gości pojawiło się na imprezie urządzonej przez anonimowego gospodarza.
Wybrała:(lsz)
29 listopada 2018 r.

Patryk Korszun

47/2018/6/R

47/2018/7/R

Nie taki dawny Ustroń, 2008 r.

Fot. W. Suchta

19 listopada rano wyszła z domu przy ul. Mickiewicza w Ustroniu.
Prosimy o kontakt: tel. 600-504-638 lub zgłoszenie do Muzeum
Ustrońskiego. Dla znalazcy NAGRODA PIENIĘŻNA. Za kotką tęskni
mała dziewczynka.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) dodatek do męskiej szyi, 8) zamyka
powieść, 9) facet za kramem, 10) umartwia się, 12) dawniej: powód, przyczyna, 14) wieloletnia roślina zielna,
15) okrągłe zakończenie budynku, 16) załoga w rosyjskim
samolocie, 19) nicpoń-urwis, 22) podnośnik samochodowy, 23) marka polskiego piwa, 24) dawniej: obraza.
PIONOWO: 2) jeden z rugbystów, 3) po przejściu wichury
w lesie, 4) do udowodnienia, 5) kaflowy do ogrzewania
domu, 6) tryska w parku Lazarów, 7) męski w bok, 11) garnek z wyższej półki, 13) kamienie rzeczne, 17) na dworcu
kolejowym, 18) popularne chrząszcze, 20) Amerykanka
z serialu „Ranczo”, 21) …. Mater.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 7 grudnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 45

LAUR CIESZYNIANKI
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Janina Bujok
z Ustronia, ul. Konopnickiej. Zapraszamy do redakcji.
* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych
jest Gazeta Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.

29 listopada 2018 r.
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Fot. Z. Lodko

BIEGOWY USTROŃ
Mimo że za oknem pochmurno i zimno, wielu miłośników górskich wrażeń staje
na starcie ekstremalnych biegów, by podjąć wyzwanie i walczyć z czasem, ale też
z własnymi słabościami. Mówi się, że rozpoczęcie przygody ze sportem to tylko
kwestia nastawienia – jeśli człowiek uzmysłowi sobie, jak wiele może, jego ciało
nie będzie znało pojęcia „ograniczenia”. O tym doskonale wiedzą górscy biegacze,
którzy pokazują, że faktycznie – dla nich nie ma zwrotu „nie potrafię”.

17 listopada odbył się bieg Piekło Czantorii. Uczestnicy mieli do wyboru trzy
trasy: na dystansie 21 km, 42 km lub 63
km. Ci, którzy chcieli pokonać tę najdłuższą, wyruszyli już w środku nocy. Nie
dziwota, że bieg otrzymał taką, a nie inną
nazwę – wysiłek, przewyższenia i zmęczenie dawały o sobie znać. Tym większa
była radość po dobiegnięciu do mety. Jak
zaznacza Katarzyna Czyż-Kaźmierczak,
naczelnik Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki UM Ustroń, impreza ta
była pod każdym względem rekordowa.
– Ilość uczestników była największa
z dotychczasowych. Na liście startowej
znalazło się aż 640 osób. Padły również
rekordowe czasy: na 21 km zwyciężył Kamil Grudzień, dobiegając do mety w czasie
2:30:18. Na 42 km najlepszymi byli Julia
i Szymon Nikiel, zdobywając odpowiednio
czas 6:51:02 i 5:20:50. Na 63 km najszybsi
okazali się Iwona Turosz i Wojciech Probst,
zamykając swoje biegi w czasach 9:53:48
i 7:59:07 – mówi Czyż-Kaźmierczak dodając, że podczas dekoracji wyróżniono
także najlepszych zawodników z Ustronia,
którymi byli Anna Sikora startująca na
dystansie 42 km i Tomasz Łukosz, który
przebiegł najdłuższy dystans 63 km.
Bieg zorganizowała Fundacja „Pro Vitae”.
W ostatnią sobotę natomiast odbyła się
kolejna edycja Eliminatora, czyli Górskiej
Masakry. Jak tłumaczy naczelnik Wydziału

Promocji, zawodnicy musieli czterokrotnie
pokonać trasę od dolnej do górnej stacji
kolei linowej na Czantorii. Dodatkowym
utrudnieniem była presja czasu, ponieważ
po każdej próbie 25% uczestników odpadała z dalszej rywalizacji. Choć czas liczony
był tylko podczas podbiegów, zawodnicy
nie mogli korzystać z wyciągu, by dostać

się na start kolejnej tury.
W klasyfikacji końcowej Górskiej Masakry na 1. miejscu uplasował się Krzysztof
Bodurka z Nielepic, uzyskując łączny czas
01:04:44.10. 2. miejsce zdobył Zbigniew
Jaworski z Kluszkowic osiągając czas
01:05:47.20. 3. miejsce zajął Bartosz Gorczyca ze Skołyszyna z czasem 01:06:42.60.
W biegu tym wzięło udział czterech
ustroniaków: Paweł Szafranek, Szymon
Miech, Remigiusz Ciupek i Bartosz Duleba. Pierwszy z nich zakwalifikował się do
wszystkich etapów i uplasował się ostatecznie na 32. miejscu z czasem 01:18:37.70.
Po zakończeniu zmagań podsumowano
cały sezon w trakcie uroczystej gali, na
której wręczano Złote Kozice najlepszym
biegaczom oraz organizatorom biegów
górskich. Ze strony Miasta Ustroń nagrody
wręczali przewodniczący RM Marcin Janik oraz przewodniczący Komisji Kultury
Sportu, Turystyki i Promocji Paweł Sztefek.
Obecny był również prezes Kolei Linowej
Czantoria Zbigniew Kufrej. Organizatorem
wydarzenia byli BiegiGórskie.pl i Fundacja
Bieg Rzeźnika, a partnerem, oprócz Miasta
Ustroń i Kolei Linowej Czantoria, było
również Uzdrowisko Ustroń.
– Bardzo nas cieszy, że bieg organizowany w sąsiedniej Brennej „O breńskie
kierpce” został wybrany przez środowisko
biegaczy najlepszym biegiem górskim
sezonu 2018 – mówi Czyż-Kaźmierczak.
– Podsumowując cały sezon mogę powiedzieć, że dzięki tak dużym wydarzeniom
nasze miasto może gościć najlepszych
z najlepszych - biegaczy, organizatorów
i osobistości ze świata biegowego. Jest
to także okazja, aby pokazać potencjał
i olbrzymie zaplecze do organizacji imprez
sportowych.
Agnieszka Jarczyk
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