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To były niecodzienne mi-
strzostwa. Liczyły się nie 
tylko szybkość w działaniu, 
ale również profesjonalizm  
i trzymanie na wodzy włas-
nych emocji. W Ustroniu 
odbyły się III Akademickie 
Mistrzostwa Polski Pierw-
szej Pomocy. 
             Więcej na str. 13
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

LIPOWSKA BIESIADA

(cd. na str. 6)

OSTROŻNY BUDŻET
Choinka już stoi, uroczyste rozświetlenie 8 grudnia.                                   Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 5)

Jeden z uczestników spot-
kania podsumował wystą-
pienie długoletniego re-
daktora naczelnego „Ga-
zety Ustrońskiej” słowa-
mi: „To była najbardziej 
jajcarska promocja”. 
                  Więcej na str. 8

Zmiana tempa była, po-
nieważ obaj prowadzący, 
ku zaskoczeniu nie tylko 
głównego bohatera wie-
czoru, ale także zgroma-
dzonych gości, postanowili 
jeden z wierszy zrapować.    

Więcej na str. 12

1 grudnia w zimny i wietrzny wieczór była okazja do rozgrzania się i spotkania  
z ciekawymi ludźmi. Wystarczyło przyjść do strażnicy OSP Lipowiec na biesiadę 
wieńczącą projekt pt. „Nasz Lipowiec – taki był, taki jest, a jaki będzie?”, rea-
lizowany przez Stowarzyszenie Lipowiec. Na cykl działań integrujących lokalną 
społeczność pozyskano grant z programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
a na terenie naszego powiatu koordynowanego przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej.

48/2018/3/R

W ramach projektu odbył się rajd pie-
szy na Lipowski Groń, rajd rowerowy, 
bezpłatne zajęcia taneczne z elementami 

gimnastyki i treningi nordic walking  
z instruktorem. Imprezą podsumowującą 
projekt było właśnie sobotnie spotkanie 

3 grudnia odbyła się pierwsza konferencja prasowa burmistrza wybranego  
4, a zaprzysiężonego 19 listopada. Przemysław Korcz piastuje urząd zaledwie 
od dwóch tygodni, ale już musiał odpowiadać na konkretne pytania dziennikarzy 
dotyczące konkretnych spraw, chociażby budżetu, budowy basenu czy obsadzenia 
stanowiska wiceburmistrza. Jednak najpierw P. Korcz przedstawił działania, jakie 
miasto prowadzi i będzie kontynuować w walce ze smogiem. W kontekście odby-
wającego się w Katowicach szczytu klimatycznego COP24, ochrona powietrza stała 
się tematem wiodącym spotkania z przedstawicielami mediów. 

Świąteczny numer Gaze-
ty Ustrońskiej w sklepach 
20 grudnia. Na reklamy 
i życzenia oczekujemy do 
12 grudnia.
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Młodzieżowe Drużyny Pożar-
nicze skupiające dziewczęta  
i chłopców w wieku szkol-
nym.

Ulica Przykopa, zwana cie-
szyńską Wenecją, należy do 
najbardziej malowniczych za-
kątków nadolziańskiego gro-
du. Kiedyś była to dzielnica 
tkaczy, sukienników, kowali 
i białoskórników. Obecnie, 
po gruntownej modernizacji, 
stanowi ulubione miejsce spa-
cerów.

Trwa dobra passa Piotra Żyła. 
Po udanym starcie w Kuusa-
mo (3 i 5 miejsce) wiślanin był 
drugi i trzeci podczas konkur-
sów, które w miniony week-
end, odbyły się w rosyjskim 
Niżnym Tagile.                  (nik)

norowanych byli min. folklo-
rysta Józef Broda z Istebnej  
i siostra Jadwiga Wyrozumska 
z Cieszyna – założycielka gru-
py teatralnej przy parafii św. 
Elzbiety w Cieszynie.

Burmistrz Cieszyna Gabrie-
la Staszkiewicz powołała 
dwóch sowich zastępców. Są 
to Krzysztof Kasztura  z Cie-
szyna (dotąd naczelnik Urzę-
du Celnego w Bielsku-Białej) 
i Przemysław Major z Chybia 
(politolog, doradca i konsul-
tant ds. samorządowych). 

W Cieszynie odbył się VI 
Kongres Kobiet Śląska Cie-
szyńskiego.  Z uwagi na bar-
dzo duże zainteresowanie, 
cały program realizowano  
w sali restauracyjnej Browa-

ru Zamkowego. Wcześniejn 
spotkania odbywały się w cie-
szyńskim Zamku.

Zakończono przebudowę uli-
cy Górny Bór w Skoczowie. 
Remont objął odcinek od 
skrzyżowania z ulicą Ciężaro-
wą w kierunku centrum miasta 
do skrzyżowania z ulicami 
Mickiewicza i Targową, gdzie 
powstało rondo „biszkopto-
we”. Koszt inwestycji sięgnął 
7,2 mln zł, z czego 5 mln zł  
z budżetu państwa.

W powiecie cieszyńskim jest 
ponad 60 Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które działają we 
wszystkich miastach i gmi-
nach. Strażaków ochotników 
jest ponad 2500, w tym ponad 
setka kobiet. Przy OSP istnieją 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *

Uzupełniono skład władz po-
wiatu cieszyńskiego. Trzecim 
członkiem zarządu wybrany 
został Christian Jaworski,  
a drugim wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu Cieszyń-
skiego Janusz Król.

Wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek, wręczył „Medale 
na 100-lecie Odzyskania Nie-
podległości”. W gronie uho-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *  

PROMOCJA 
PAMIĘTNIKA 

USTROŃSKIEGO
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz 

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego 
zapraszają na promocję 21 tomu „Pamięt-
nika Ustrońskiego”, która odbędzie się we 
wtorek 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00  
w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutni-
czej 3.

W programie:– słowo wstępne – Irene-
usz Szarzec, długoletni burmistrz Miasta 
Ustroń, – prezentacja 21 tomu „Pamiętni-
ka Ustrońskiego” – redaktor prowadzący 
wydawnictwa Bożena Kubień, – akcent 
muzyczny – występ Janusza Śliwki.

MALOWANIE 
BOMBEK CHOINKOWYCH
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza dzieci powyżej 10 lat oraz 

młodzież w sobotę 15 grudnia 2018 o godz. 10.00 na warsztaty 
świąteczne, które poprowadzi ustrońska malarka p. Gabriela 
Pająk. Opłata 15 zł/os. Ilość miejsc ograniczona! Zapisy przyj-
mujemy pod nr tel.: (33) 858 78 44, kom. 883 594 533 od wtorku 
do piątku w godz. 9-16. 

TAK, 
POMAGAM

Ogólnopolska Zbiórka Żywności to 
akcja prowadzona przez Caritas Polska  
i Caritas diecezjalne na terenie supermarke-
tów, sklepów i sieci handlowych. Jej celem 
jest pozyskanie artykułów z długim termi-
nem ważności do spożycia oraz łatwych  
w przechowaniu, takich jak: mąka, cukier, 
ryż, płatki, oleje słodycze itp. Zbiórka 
obejmuje także środki higieny i utrzyma-
nia czystości. W dniach 7-8 grudnia br.,  
w ramach akcji, wolontariusze Fundacji 
św. Antoniego będą prowadzić zbiórkę 
żywności i artykułów higieny na terenie 
Tesco w Ustroniu. Z uzbieranych produk-
tów przygotowane zostaną świąteczne 
paczki dla osób potrzebujących. 

*   *   *
MIŁOŚNICY BOWLINGA!
Korzystając z gościnności gospodarzy hotelu „Olympic” oraz 

zaangażowania członków naszego stowarzyszenia pragniemy za-
proponować mieszkańcom naszego miasta udział w turnieju w tej 
coraz bardziej popularnej dyscyplinie sportowej. Przewidujemy 
rozgrywki drużynowe (rodzinne) oraz indywidualne. Regulamin 
i więcej szczegółów podamy po zgłoszeniu drużyny (dwóch do-
rosłych + dziecko). Chęć udziału należy zgłaszać telefonicznie 
na nr 666 858 772 do 21 grudnia. Serdecznie zapraszamy. 

                                Stowarzyszenie Amatorska Liga Siatkówki
Te zwierzaki potrafią zostawiać po sobie ślady – oto efekt pracy 
bobrów, które buszują nad ustrońską Wisłą. 
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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

48/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zdzisław Musioł   lat 64     ul. Lipowska
Emil Gach   lat 87     ul. Tartaczna

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
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

26 XI 2018 r.
Interweniowano na ul. Dominikań-
skiej ws. bezpańsko biegającego 
psa. Zwierzę zostało przewiezione 
do schroniska w Cieszynie. 
26 XI 2018 r.
Odebrano zgłoszenie ws. zapad-
niętego chodnika na ul. Kuźniczej, 
stwarzającego zagrożenie dla pie-
szych. Sprawę przekazano osobom 
odpowiedzialnym.

*   *   *

NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Agnieszka Górniok z Ustronia i Kamil Kłósko z Kończyc W.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Ewa Haręża zd. Czyż lat 91 os. Manhatan
Elżbieta Krysta zd. Herman lat 91 ul. Lipowski Groń
Czesława Legierska zd. Szuster lat 80 ul. Skłodowskiej
Helena Lipowczan zd. Wacławik lat 95 ul. Grażyńskiego
Eugenia Mostowik zd. Rozmus lat 90 ul. Konopnickiej 
Stanisława Nawrat zd. Hudeczek lat 85 ul. Tartaczna
Irena Noszczyk zd. Pieczka lat 80 ul. Choinkowa
Michał Reterski  lat 80 ul. Konopnickiej
Bronisława Tomiczek lat 85 ul. Graniczna
Emilia Trzaskalik zd. Knaga lat 80 ul. Różana
Antoni Wawrzacz lat 80 ul. Komunalna
Karol Wądolny  lat 80 ul. Skowronków

*   *   *

48/2018/2/R

27 XI 2018 r.
Mandatem w wysokości 50 zł 
ukarano mieszkankę Bierunia za 
postój samochodem na miejskim 
zieleńcu. 
27 XI 2018 r.
Kontrolowano przydomowe pa-
leniska na prywatnych posesjach 
przy ul. J. Wantuły. 
27 XI 2018 r.
Interweniowano ws. posypania 
chodnika.
27 XI 2018 r.
Interweniowano ws. nietrzeźwej 
kobiety, która siedziała na kra-
wężniku chodnika na ul. Wcza-
sowej. Przewieziono ją pod adres 
zamieszkania. 
28 XI 2018 r.
Kontrolowano stan techniczny 
znaków drogowych na terenie mia-
sta. Wszelkie uwagi przekazano 
odpowiedzialnym służbom.
29 XI 2018 r.
Kontrolowano przydomowe pa-
leniska na prywatnych posesjach 
przy ul. H. Dąbrowskiego. 
29 XI 2018 r.
Interweniowano w skoczowskiej 
gazowni ws. zapadniętych pod-
łączy gazowych na ul. Góreckiej, 
gdzie utworzyły się dziury mogące 
zagrażać bezpieczeństwu pieszych 
oraz w ruchu samochodowym.
29 XI 2018 r.
Kontrolowano przydomowe pa-
leniska na prywatnych posesjach 
przy ul. J. Sztwiertni.
30 XI 2018 r.
Kontrolowano przydomowe pa-
leniska na prywatnych posesjach 
przy ul. Okólnej.
1-2 XII 2018 r.
Interweniowano na ul. Katowi-
ckiej ws. padniętej sarny. Zwierzę 
zostało przewiezione do utyliza-
cji.                                           (aj)
                            
 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapra-
sza 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 Be-
skidzkiego w Wiśle. 

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

*   *   *

KONKURS NA NAJLEPSZE CIASTECZKO
Rusza VIII Konkurs na Najlepsze Ciasteczko Cieszyńskiej 

Krainy, a do wzięcia udziału zaprasza Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. Swoje wypieki (25 sztuk) 
jednego rodzaju ciasteczka należy składać wraz z formularzem 
zgłoszeniowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.30 do biura LGD „Cieszyńska Kraina”(Skoczów ul. Mi-
ckiewicza 9) do 17 grudnia 2018 r. Gala Finałowa odbędzie się 
19 grudnia 2018r. o godzinie 16.00 w Zamku Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wiśle. Dla zwycięzców bardzo atrakcyjne 
nagrody o łącznej wartości 2000 zł.

*   *   *

Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza swych 
członków w dniu 10 grudnia br. o godzinie 10.00 na tradycyjne, 
okolicznościowe spotkanie świąteczno-noworoczne.

*   *   *

1 grudnia znaleziono owczarka niemieckiego. Nie ustalono właści-
ciela, pies trafił do cieszyńskiego schroniska.
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MÓJ TANIEC Z KOSSAKAMI TRWA 
OD 25 LAT

W środę, 28 listopada można było zachwycić się znakomitą opowieścią pisarki 
Joanny Jurgały-Jureczki na temat jej najnowszej książki pt. „Kossakowie. Biały 
mazur”, która przedstawia coraz to nowe wątki z meandrów życia rodu Kossaków, 
a promocja miała miejsce właśnie w czytelni MBP. Ta superintrygująca lektura 
zawiera trzy części. W pierwszej autorka opisała w formie zbeletryzowanej losy 
Zofii Kossak, natomiast dwie następne przedstawiają najnowsze i najbardziej 
sensacyjne wątki rodziny, jak romanse, skandale i wreszcie upadek Kossakówki, 
krakowskiego dworku. Możemy poznać nowo odkryte, zaskakujące epizody z sagi 
znanej rodziny artystycznej, która przez cztery pokolenia wyraziście odznaczała 
się w polskim malarstwie i pisarstwie.

– Dlaczego tytuł książki „Biały ma-
zur?”- rozpoczęła opowieść pisarka. - 
Otóż był on tańczony na balu ziemiań-
stwa nad ranem, gdy ten już się kończył,  
a zmęczeni zabawą uczestnicy byli  
w nienajlepszej kondycji. Panowie jednak 
musieli się poderwać, panie poprawić fry-
zury i toaletę, bo przed nimi ostatni taniec, 
a mazur był bardzo trudny i wymagający. 
Trzeba było się jeszcze poderwać i za-
tańczyć zanim skończy się bal. Tak sobie 
wyobraziłam mój taniec z Kossakami, 
który trwa od prawie 25 lat. Na początku 
byłam dziennikarką i przyjechałam do 
Górek, by przeprowadzić jeden wywiad, 
a korzystając z obecności córki pisarki, 
Anny, uczestniczyłam w porządkowaniu 
przez nią pamiątek matki. W tym roku 
mija 50 rocznica śmierci Zofii Kossak 
Szczuckiej-Szatkowskiej i mam wiele 
spotkań na jej temat. Najczęściej ściągam 
ją z piedestału. Ona nigdy nie była de-
wotką i dla niej nie było ważne siedzenie 
w pierwszej ławce w kościele z rękoma 
złożonymi do modlitwy. Nieraz na pla-
katach moje spotkanie o niej zapowiada 
się jako o głęboko wierzącej prawdziwej 
patriotce, co u wielu osób, zwłaszcza mło-
dych, rodzi bunt, że ktoś przyjdzie i będzie 
przynudzać. Więc od początku mówię, 
że to była bardzo ciekawa kobieta, pełna 
Kossakowych sprzeczności i namiętności. 

Przypomnę, że Juliusz Kossak był pro-
toplastą rodu i miał dwóch synów - bliź-
niaków. W dworku w Górkach osiedlił 

BUDYNEK SOCJALNY GOTOWY

Dokumentację techniczną wykonała 
firma AMAYA ARCHITEKCI Bartosz 
Majewski z Katowic. Na podstawie przed-
miotowej dokumentacji rozstrzygnięto 

przetarg na wykonawcę robót budowla-
nych, który wygrała firma MT EURO-
INVEST Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, Spółka Komandytowa 

W ramach zadania inwestycyjnego budowa budynku socjalnego przy ul. Dworco-
wej w latach 2016 – 2018 wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano 
nowy budynek socjalny.

z Żywca. Powiatowy Nadzór Budowlany 
decyzją z dnia 12 października 2018 r. 
zezwolił na użytkowanie budynku.

Inwestycja obejmowała wykonanie wol-
nostojącego budynku wielorodzinnego  
z  instalacjami wewnętrznymi, kotłownią 
centralną gazową, parkingiem, miejscem 
do gromadzenia odpadów, przyłączami, 
drogą do składu materiałów.

W budynku znajdują się 24 mieszkania, 
w tym 2 przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, przy czym 16 mieszkań 
to lokale jednopokojowe o powierzchni 
około 25 m2 , a 8 mieszkań to lokale 
dwupokojowe o powierzchni około 35 m2. 

Mieszkania jednopokojowe składają się 
z pokoju,  wraz z aneksem kuchennym, 
łazienki oraz przedpokoju. Mieszkania 
dwupokojowe posiadają dodatkowo sy-
pialnie. 

W łazienkach wbudowano brodzik 
prysznicowy, toaletę, umywalkę. W anek-
sach kuchennych zamontowano piec elek-
tryczny i zlew.  Na parterze zlokalizowano 
zespół 24 komórek lokatorskich oraz 
pomieszczenia techniczne.

Koszt  całego zadania wyniósł 
3.892.358,00 zł. Wystąpiono do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o wsparcie 
finansowe budowy budynku socjalne-
go i uzyskano bezzwrotne dofinanso-
wanie w wysokości ok. 1,3  mln zł.  
Dodatkowo wykonano nową sieć hy-
drantową zabezpieczającą przeciwpo-
żarowo budynki przy ul. Spółdzielczej 
i częściowo Kościelnej.                    (DF)

(dok. na str. 5)
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(cd. ze str. 1)

LIPOWSKA
BIESIADA

się Tadeusz, ojciec Zofii, a w Krakowie 
– Wojciech, ojciec Magdaleny Samo-
zwaniec i Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej oraz syna Jerzego, który był 
nazwany żałosnym smutnym typem.

 Na Zofię trzeba spojrzeć jako na piękną 
kobietę, mającą przyszłość ziemiańsko-
-dworkową. Porównałam jej życie do 
rzeki Wieprz płynącej za koźmińskim 
dworem, która jest pozornie spokojna, 
ale ma pełno zakrętów i jej życie też tak 

wyglądało. Ta rzeka wciągnęła i utopiła 
jej brata i to był początek wielkiego dra-
matu tych rodzin. 

Ta moja następna książka o Kossakach 
zrodziła się, bo odkryłam w archiwach 
krakowskich tak niespodziewane do-
kumenty, które pokazały mi tę rodzinę  
w zupełnie innym świetle. Znalazłam 
wiele sensacyjnych wątków w listach 
pisanych po polsku i francusku, które 
były szokujące. Zastanawiałam się dla-

czego upadła Kossakówka w Krakowie, 
bo każdy, kto zajmuje się tym rodem w 
pewnym momencie jest strażnikiem ruin.

Prelegentka znakomicie przedstawi-
ła pogmatwane losy rodziny – zawiłe 
relacje, animozje, tajemnicze śmierci, 
wróżki, duchy i romanse. Kto zapoznał się  
z tą wyjątkową lekturą w sam raz na dłu-
gie zimowe wieczory, zgodnie stwierdza, 
że czyta się ją jednym tchem, nie żałując 
nieprzespanej nocy.    Lidia Szkaradnik

W ramach projektu odbył się rajd pieszy, podczas którego uczestnicy przeszli prawie 16 km. 
Na szczycie Lipowskiego Gronia przy asyście przedstawiciela Nadleśnictwa Ustroń zasadzili 
kilkadziesiąt drzewek.                   Fot. SL

Delegacja ustrońskiego koła emerytów i rencistów.                                              Fot. M. Niemiec

Oglądano zdjęcia starego Lipowca.                                                               Fot. M. Niemiec

Podziwiano rękodzieło.      Fot. M. Niemiec

biesiadne pt. „Jak to downij w chałupie 
bywało”. 

Spotkanie otworzył Michał Zając wita-
jąc wszystkich przybyłych, w tym moc-
ną reprezentację Rady Miasta Ustroń. 
Obecni byli radni z Lipowca – Bożena 
Piwowar i Piotr Roman, który działa 
aktywnie w Stowarzyszeniu Lipowiec, 
ale również przewodniczący RM Marcin 
Janik, wiceprzewodnicząca RM Jolanta 
Hazuka oraz przewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Pa-
weł Sztefek. Wraz z reprezentacją Koła 
Emerytów i Rencistów przybył Wincenty 
Janus. Było gwarno i wesoło, śpiewano 
pieśniczki, słuchano wierszy gwarowych 
Jana Chmiela, Wiktor Pasterny recytował 
własne, podziwiano ozdoby świąteczne 
Marii Greń oraz stroje gości ze Strumienia 
i Zbytkowa i śmiano się z żartów Tadeusza 
Michalaka. Piotr Roman cały czas często-
wał rozgrzewającą warzonką – idealną, 
by rozświetlić grudniowy mrok w sercu. 
Babcia wzięła wnuczkę na kolana i tłuma-
czyła, jak działa kołowrotek, drewniany 
młynek skrzypiał, gdy mielono kawę,  
a mama z dziećmi oglądała stare lipow-
skie fotografie - tak wyglądała wielo-
pokoleniowa biesiada. Było też coś dla 
ciała. Można się było częstować koło-
czami, ciastami, kawą, herbatą z zielin,  
wszystkim smakował żurek i bogracz. 
Z zespołem góralskim śpiewali i bawili się 
do późnego wieczora mieszkańcy całego 
Ustronia, trochę dziwli się, że stosunkowo 
mało było lipowczan. Monika Niemiec 
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UCHWAŁA NR  114/ 18 / RN
Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w Ustroniu z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 

Ustroniu
 

Na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. pkt III, ust. 2

Rada Nadzorcza 
uchwala

§ 1
Ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu.
§ 2

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym 
stanowisku,

e) wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia 
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie 
zarządzania, prawa lub ochrony środowiska,

f) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym przez co 
najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania dodatkowe: pełnienie funkcji członka 
zarządu spółek komunalnych.

3. Predyspozycje osobowe:
a) rzetelność, sumienność, komunikatywność,
b) dobra organizacja pracy, punktualność,
c) wysoka kultura osobista,
d) umiejętność pracy pod presją czasu,

e) umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
f) umiejętność analitycznego myślenia.

§ 3
Wymagane dokumenty:
a) CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
b) koncepcje kierowania spółką,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształ-

cenie, uprawnienia i umiejętności,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

(świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
e) oświadczenia (własnoręcznie podpisane):
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-

bowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 
z 2016r., poz. 922),

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie zostałem/am 

skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

 - o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do 
podjęcia pracy na wyżej określonym stanowisku.

§ 4
Wymagane dokumenty należy składać do 10.12.2018 r., do 

godz. 1500, w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w Ustroniu. 

Informacji udziela Prezes – Alojzy Sikora, nr tel. 33 
854 35 00.

Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków 
zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

§ 5
Z kandydatami przeprowadzone będą rozmowy przez 

członków Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2018 r., w godzi-
nach: od 8.00 do 15.00.

48/2018/4/R

OSTROŻNY 
BUDŻET

Przemysław Korcz od razu poinformował, że w tym roku od-
notowaliśmy 35 dni z przekroczeniami norm czystości powietrza. 
Życzyłby sobie, żeby nie było ich wcale, ale obecnie sytuacja nie 
jest w Ustroniu zła. Poprawa jakości powietrza nie zależy tylko 
od włodarzy miasta, konieczne jest wprowadzenie norm jakości 
węgla i współpraca z sąsiednimi gminami. To, co leży w gestii 
miejskiego samorządu, ma być priorytetem w rozpoczynającej się 
kadencji. Ma ona być mocnym krokiem do przodu, jeśli chodzi 
o nowe rozwiązania technologiczne i proekologiczne.  

Według zapewnień Korcza Ustroń będzie wspierał Związek 
Gmin Uzdrowiskowych w rozmowach w ministerstwie na 
temat ponownego rozpatrzenia dopłat rządu do gazu dla gmin 
uzdrowiskowych. Burmistrz zamierza włączyć się osobiście 
w lobbowanie na rzecz korzystnej dla gmin i uzdrowisk polityki 
państwa. Podkreślił współpracę z innymi zaangażowanymi śro-
dowiskami, np. Ustrońskim Alarmem Smogowym. Wspomniał, 
że Józef Waszek, prezes Beskidzkiego Cechu Kominiarzy 
prowadzi rozmowy w Ministerstwie Ochrony Środowiska na 
temat kontroli kominiarskich palenisk domowych, które mia-
łyby być wsparciem w walce ze smogiem. Przemysław Korcz 
podkreślał, że Ustroń ma być liderem działalności ekologicznej  
w województwie śląskim. 

(cd. ze str. 1)

(cd. na str. 7)Burmistrz Korcz odpowiadał na pytania dziennikarzy.   Fot. M. Niemiec
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O G Ł O S Z E N I E 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie 

ul. Turystycznej i Wczasowej 
oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z uchwa-
łami nr XIX/213/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. 
oraz nr XXI/236/2016 Rady Miasta Ustroń  z dnia 29 września 2016 r. 
dot. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. 
Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu 

w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, 
Palenica Mała i Orłowa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
sporządzoną do tego projektu

w dniach pracy urzędu od 14 grudnia 2018 r. do 22 stycznia 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 
1, w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami 
(pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 
do 15.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w pro-
jekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej  
i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa, odbędzie 
się w dniu 22 stycznia 2019 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone 
są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu          w rejonie ul. Tury-
stycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa,

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do 
w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Ustroń w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 6 lutego 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Ustroń.

    Burmistrz Miasta
               Przemysław Korcz

                        48/2018/5/R

Już teraz Ustroń walczy z ubóstwem energetycznym w in-
nowacyjny sposób. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Projekt 
Ustroń, którego P. Korcz jest prezesem, w tym roku zaczął działać 
bank drewna prowadzony przez Fundację św. Antoniego przy 
ul. Kościelnej. Osoby, które chciałyby skorzystać z darmowego 
opału drewnianego, pochodzącego z wiatrołomów powinny się 
zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu. 
Szacuje się, że w naszym mieście mieszka około 100 rodzin, 
których nie tylko nie stać na uczestnictwo w programie wymiany 
pieców, ale także opał odpowiedniej jakości. Jednak jest wiele 
osób, które chcą skorzystać z programu wymiany pieców, więc 
w 2019 roku rozpisana będzie kolejna edycja programu niskiej 
emisji, ruszy program Słoneczny Ustroń, dający mieszkańcom 
dotacje na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, a to również 
ma przyczynić się do poprawy stanu powietrza na terenie gminy. 

Burmistrz dodał jednak, że miasto czekają mocne oszczędności 
w przyszłym roku. – Musieliśmy nieco zacisnąć pasa. Jest to 
wynikiem troski o finanse, ponieważ w ostatnich latach troszkę 
rozeszły się dochody bieżące i wydatki bieżące. Nadwyżka 
operacyjna jest niewielka i to przy cięciach, które udało się nam 
zagospodarować. Ona powinna nieco wzrosnąć w pierwszym 
kwartale, ale ten budżet trzeba było ostrożnie zaplanować. Nie 
wszystkie planowane wcześniej inwestycje zostaną zrealizowane 
– mówił burmistrz. 

Sytuację mocno komplikuje podwyżka cen energii elektrycz-
nej. – Zakładaliśmy bardzo ostrożnie wzrost kosztów o 25%, 
w piątek uzyskałem informacje, że wyniosą 51%. Poważnie to 
odczujemy zwłaszcza w kosztach utrzymania szkół i oświetlenia 
ulicznego – tłumaczył gospodarz miasta. 

Poruszany także był temat basenu ustrońskiego. Burmistrz 
zaznaczał, że nie krytykuje i nie krytykował samej idei tej inwe-
stycji, miał uwagi do kosztorysu i lokalizacji. Miejsce koło Szkoły 
Podstawowej nr 2 idealnie nadaje się na basen szkolny. Przemy-
sław Korcz przekonywał, że lepszym miejscem na komercyjny 
obiekt byłyby tereny Jaszowca i Polany. – Mamy tam już kolej 
linową, zaplecze do modernizacji przez właścicieli prywatnych, 
ale także częściowo już zmodernizowane zaplecze hotelarskie. 
Mamy też trochę terenów miejskich, ale są także prywatne i jest 
zainteresowanie podmiotów zewnętrznych inwestycjami na tym 
terenie. Są projekty budowy basenu w tamtym rejonie – zazna-
czał i dodawał, że spółka, która wybuduje basen ma zapewnione 
środki na funkcjonowanie w kolejnym roku i działa zgodnie  
z harmonogramem. 

Padło pytanie o osobę wiceburmistrza, ale dziennikarze niczego 
się nie dowiedzieli na ten temat. Sytuacja nie zmieni się do końca 
stycznia, do czasu, gdy nie wygaśnie umowa Jolanty Krajewskiej-
-Gojny.                                                            Monika Niemiec

O promocji Ustronia mówiła Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM.    Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 6)
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Jeden z uczestników spotkania podsu-
mował wystąpienie długoletniego redak-
tora naczelnego „Gazety Ustrońskiej” 
słowami: „To była najbardziej jajcarska 
promocja”. Bo też pan redaktor postano-
wił zbadać granice wyobraźni autorów 
kalendarzy na przestrzeni wieków. A w 
tej dziedzinie prawdziwe „Shengen” – nie 
uświadczysz rogatek, i w tym kontekście 
wydawca Kalendarza Ustrońskiego po-
winien się chyba bardziej otworzyć. Ot, 
choćby zamieścić kilka ważnych dat: 

30 kwietnia urodził się Judasz, 1 sierp-
nia Kain zabił Abla, 1 grudnia zapadła się 
Sodoma i Gomora, 6 grudnia – sodomici 
ukarani za grzechy.” (Kalendarz astro-
noma Akademii Zamojskiej Stanisława 
Niewieskiego – zm. 1743 r.).

Na samym początku Wojsław Suchta 
zwrócił uwagę na podstawową rzecz  
w wydawnictwie, czyli prawdziwy ka-
lendarz z datami, godzinami wschodów  
i zachodów słońca, fazami księżyca, imie-
ninami i jako bonus ciekawymi przysło-

wiami. W tej części kalendarzy jest mało 
miejsca na improwizację, ale w tej drugiej 
panuje wolna amerykanka. 

Ignacy Michałowski – syn złotnika, filo-
zof, matematyk, astronom, rajca krakow-
ski za zgodą akademii i aprobatą króla od 
1708 r. wydał 30 roczników kalendarzy, 
w których zamieszczał ciekawostki:

Na Węgrzech zasiane żyto zmienia się 
w pszenicę, Blisko morza rodzi się miód 
z bukszpanu, którego gdy kosztują, do 
szaleństwa przychodzą.

I porady: 
Kopyto z przednich nóg krowich zdjęte, 

spalone i na drobniutki proszek starte, na 
podpalonych wąglach położone myszy 
podkadzeniem zabija, albo gdzie indziej 
odpędza.

Oraz opisy charakteru według znaku 
Zodiaku, np. ryb: 

Kto się pod tym znakiem urodził będzie 
miernego wzrostu, krótkiej szyje, a cud-
nego oblicza, dobrej pamięci, wdzięczny, 
wierny, łaskawy, sprawny, śmieszny, towa-

PORADY Z KALENDARZY

rzyski, w znalezieniu skarbów szczęśliwy i 
dowcipny, serdeczny, gospodarz dobry, do 
urzędów i konwersacji z pany sposobny.

W kalendarzach szukano przepisów na 
najbardziej dokuczliwe przypadłości takie 
jak kołtun. W Kalendarzu Gospodarskim 
Grolla w 1798 r. czytamy o niezawodnym 
lekarstwie na kołtuny:

Primo: z wydry wyjęte wnętrzności usu-
szyć w ciepłym piecu i na proch je starłszy, 
w piwie codziennie pić, aż kołtun z głowy 
spadnie. Secundo: jeża ugotowawszy jeść 
albo tez go całkiem na popiół spalić i ług 
z tego zrobiwszy głowe kołtunowa myć. 
Tertio: sadłem bocianim albo też jeżowym 
głowę smarować pomocną jest.

Często zamieszczano w kalendarzach, 
delikatnie mówiąc, niesprawdzone infor-
macje, tak jak w Kalendarzu Niegowie-
ckiego z 1754 r.:

Na wyspie Florydzie ludzie takiej są 
szybkości, że w biegu jelenia przecho-
dzą. W Ameryce na wyspie Madagaskar 
znajduje się pewny rodzaj ptactwa takiej 
wielkości i mocy, że słonia w szpony po-
rwawszy na powietrze wynosi i rozbitego 
na ziemię pastwę sobie sprawuje.

Czy w Kalendarzu Gospodarskim 
z 1804 r.:

Małgorzata, żona hrabi Wierzbosława, 
jednym razem 36 synów powiła.

Jednak, jak udowodnił prelegent, nie-
którzy wydawcy kalendarzy zajmowali 
się bardziej publicystyką niż fantastyką 
i dowodem na to jest choćby Kalendarz 
Grodzieński z 1786 r., który wspomina 
o Cieszynie: Trzęsienia ziemi po róż-
nych państwach odzywały się w tym roku 
(1785). W Rzymie dnia 8 octobra, w Ślą-
sku Górnym i Cieszynie 26 lipca. 

Jako jedyny z polskich katastrofę Tita-
nica wspomniał Kalendarz Ewangelicki 
1913: 

W najnowszych czasach wyprawiały 
poszczególne towarzystwa okrętowe istne 
wyścigi po morzu i coraz większe okręty 
budowały, coraz szybszą jazdę urządzały, 
coraz większe i silniejsze maszyny parowe 
zaprowadzały. Widoczne było, że kiedyś 
jakaś klęska nadejdzie, która ludziom 
oczy otworzy i do upamiętania przywróci.

Obecny na prelekcji burmistrz słuchał 
z uwagą i śmiał się, gdy usłyszał, jakie 

Tradycyjnie na promocję przybyli autorzy, sponsorzy, czytelnicy oraz przedstawiciele samo-
rządu. W pierwszym rzędzie członkowie zarządu powiatu: Stanisław Malina i Christian Jawor-
ski, pomiędzy nimi burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, a następnie radny Paweł Sztefek 
i przewodniczący rady miasta Marcin Janik.                                                  Fot. M. Niemiec

Wystąpił zespół Kropki3, czyli Bogusia Kowalczyk, Karolina Kidoń i Justyna Cieślik. I can`t stop loving you...                         Fot. M. Niemiec

Nieskończona jest liczba tematów poruszanych w kalendarzach. Ostatecznie 
przekonał nas o tym redaktor Wojsław Suchta, który w sobotę 1 grudnia 
promował w Muzeum Ustrońskim kolejny rocznik Kalendarza Ustrońskiego. 
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z drugim człowiekiem, który dzieli się 
swoimi pasjami, swoją wiedzą, wraże-
niami i odkryciami. Lektura Kalendarza 
Ustrońskiego to rozmowa o tym, co dla 
nas ważne, co wzrusza, ciekawi, wzbudza 
emocje, intryguje.              Monika Niemiec

w 1761 r. Kalendarz Duńczewskiego, 
Doktora i Matematyki Profesora Jaśnie 
Oświeconego Trybunału Koronnego Geo-
metrę przysięgłego podawał przepisy: 

Łysą głowę włosami napełnić spaliw-
szy pszczół kilkanaście, zmieszać proch  
z gnojem myszy polnej i skropić różowym 
olejkiem; prędko włosy urosną, chociażby 
i na dłoni, smarując tym. Siwizny po-
zbyć się - utrzeć suchego gnoju kociego 
na proch jako najmielszy, przesiać go  
i z octem mocnym atemperować gęsto, 
czym namaściwszy włosy, opadną. A gdy 
już łysina stanie się, to czynić co głowę 
łysą włosami napełnia. 

Jeśli wziąć pod uwagę skłonność do 
przekory pana redaktora, trzeba stwier-
dzić, że wymieniał rzeczy, których 
w najnowszym Kalendarzu Ustrońskim 
nie ma. Czytelnik nie znajdzie tam rów-
nież sennika, na przykład takiego jak 
w Kalendarzu Cepów z roku 1910: 

Kozę doić mężczyźnie – od jednego do 
kilku dni aresztu; Krowę doić – areszt 
od 1 do kilku miesięcy; Kobyłę doić 
– Wiśnicz. Koguta widzieć – bijatyka 
w karczmie; Czarnego widzieć – będziesz 
miał oko podbite; Czerwonego – krew 
się poleje; Dziobającego – wybiją ci dwa 
zęby; Grzebiącego – będzie cię kopał 
kumoter. Kadryla tańcować – zapalenie 
płuc; Polkę galopkę tańczyć – bitka ze 
żoną. Adwokata widzieć – nieszczęście  
w rodzinie; Doktora widzieć – strzeż się, 
abyś się nie otruł grzybami; Czarownicę 
widzieć – kłótnia ze starą babą; Anioła 
widzieć – żona cię pocałuje i będzie się 
mile uśmiechać do ciebie trzy godziny. 
Prowadzić psa na łańcuchu – znajdziesz 
wiernego przyjaciela. Kota we worku 
– oszukasz się kupując prosię. Gazety 
czytać – zostaniesz wkrótce wójtem. Osła 
widzieć – będziesz miał kłopoty z wójtem. 

Gdy się śni, że ślub bierzesz – masz się 
spodziewać nieszczęścia na całe życie. 
W Krakowie być – obrabują cię z pie-
niędzy. Psa wyjącego słyszeć – wojna 
w parlamencie austryackim.

Słuchacze reagowali śmiechem na wiele 
tekstów z dawnych kalendarzy, przytoczo-
nych przez Wojsława Suchtę, ale przy tym 
cytacie kiwali z uznaniem głowami. Autor 
tekstu zamieszczonego w drukowanym 
w Cieszynie Powieściowym Kalendarzu 
Republiki Ludowej na rok 1920 wykazał 
się wizjonerstwem na miarę Juliusza Ver-
ne i tak napisał: 

Doświadczenia prowadzone w innych 
kierunkach pozwalają mieć nadzieję, że 
wkrótce wprowadzi się do codziennego 
użytku kieszonkowe aparaty telefonu bez 
drutu. Np. jakiś urzędnik, idący ulica w Lon-
dynie, usłyszy dzwonek w swojej kieszeni  
i przyłożywszy słuchawkę do ucha, będzie 
mógł rozmawiać ze swym zwierzchnikiem, 
który w tej samej chwili jedzie aeroplanem 
z szybkością 100 mil ang. do Warszawy.

Trudno będzie to przebić, choć nie-
zwykła różnorodność tematów i grono 
znakomitych autorów na pewno zachęcą 
do kupienia i czytania (oraz oglądania 
pięknych fotografii) Kalendarza Ustroń-
skiego na rok 2019. Będzie to spotkanie 

48/2018/6/R

Wojsław Suchta.                       Fot. M. Niemiec

Na promocji spotkali się czytelnicy i autorzy Kalendarza Ustrońskiego.               Fot. M. Niemiec
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Joanna Jurgała-Jureczka
„Kossakowie. 
Biały mazur”

Bohaterami nowej książki Jo-
anny Jurgały- Jureczki  tym ra-
zem są nie tylko kobiety z rodu 
Kossaków. To historia dwóch ro-
dzin braci bliźniaków: Tadeusza  
i Wojciecha. Rodzin tak bardzo 
różnych mimo zewnętrznego po-
dobieństwa braci. Autorka dotarła 
do wielu nieznanych dotąd do-
kumentów, ukazujących drama-
tyczne wydarzenia z dziejów tego 

wpływowego rodu. 

Michał Kędzierski 
„Akademia 

wychowania”

 Dowcipny poradnik dla rodzi-
ców dzieci nie do końca grzecz-
nych. Autor, psycholog  dziecięcy, 
udowadnia, że nawet niesforne 
pociechy tak naprawdę da się 
okiełznać. Prosto, praktycznie  
i z pełnym zrozumieniem dla 
wszystkich trudów rodzicielskie-
go życia. 

Sezon uprawy i zbioru 
warzyw już się niestety 
skończył, choć na niektó-
rych działkach są jeszcze 
ostatnie pory i pietruszka.  
Z obawy przed mrozami 
usunęłam i zamroziłam 
kalarepy, które uprawia-
łam w ten sposób, że 
podczas zbioru letnich 
egzemplarzy, pozosta-
wiałam w ziemi korzeń 
z kawałkiem zdrewniałej 
bulwy i po niedługim cza-
sie wyrosły nowe listki  
i kilka zgrubień. W ten 
sam sposób postępowa-
łam przy zbiorze wczes-
nych kapust, z których 
wyrywając główkę zo-
stawiłam korzeń i kilka 
zewnętrznych liści. Na 
wystającym nieco z zie-
mi korzeniu kapusty czy 
kalarepy wyrastają nowe 
warzywa – małe, lecz  
w większej ilości jak wi-
dać na zdjęciu. Nie wiem, 
czy warto wspominać  
o tym, że uprawiając bro-
kuły z jednej rośliny też 
można pozyskiwać ja-
dalne części wielokrotnie 
od lata do późnej jesieni, 
bo jest to chyba wiedza 
działkowcom powszech-
nie znana.             

           Lidia Szkaradnik

NOWE KALAREPY 
NA STARYM KORZENIU

KONSULTACJE I PRZETARGI 
28.11.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Zakup i dostawa 
tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń  -  termin składania ofert – 
do dnia 6.12.2018 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

48/2018/7/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Z uprawy Haliny Cieślar z Lipowca.

Kalarepa z uprawy autorki.

PROMOCJA 
ALBUMU „BACOWIE I WAŁASI”

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na pro-
mocję albumu „Bacowie i Wałasi”. Prezentacji książki dokonają : 
Józef Michałek, Małgorzata Kiereś i Anna Łęczyńska. W progra-
mie również: występ kapeli oraz promocja Szlaku Kultury Woło-
skiej. Spotkanie odbędzie się w środę 12 grudnia o godz. 17.00  
w Czytelni MBP. 
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USTRONIU

W 
dawnym

Moc krawalu skyrs Mikołaji
Hań downi dziecka boły sie Mikołaja jak szeł po dziedzinie 

z całóm gromadóm pumocników, że hruza kandy! Jak jyny 
diobeł zaszczyrkoł lańcuchym pod łoknym izby, to bajtle 
hónym chowały sie kansik po kóntach, abo cisły mamulce 
pod spodnice. Dziecka wystraszóne ziopały spod łoka na tóm 
wrzaskliwóm gromade, a miały strachu pełne galaty. Ponikiery 
mo co spóminać na stare roki, jako kiedysi trzóns portkami.

 Jednego roku po połedniu wszyscy dómownicy byli pospołu 
w kuchyni. Żodyn nie zabył ło Mikołaju i dziecka siedziały 
cicho jako mysz pod mietłóm. Jewka fórt sie dziwała do łokna, 
kaj już przeca zrobiło sie ganc cima.

W chałupie dycki była jakosik piloba. Stareczka ficowali 
potargane fusekle, a starzik dowali pozór na łogiyń pod 
blachóm i roz za czas łodewrzili dwiyrka do pieca i wsuli do 
łognia łopatke wónglo. Haniczka, ciotka, kiero była już takóm 
szumnóm frelkóm biglowała cychy.

Mamulka, tak jako dycki, na śćmiywku podojili krowiczki, 
łodbyli babucie, a jak prziszli naspadek do kuchyni, to łocedzili 
mlyko i zaniyśli w glinioku do piwnice. Już isto na godzinach 
pizła siódmo jak kole chałupy zrobił sie strasznucny krawal. 
Kusy przi budzie harwosił, a gdosi klupoł we dwiyrze i szczyr-
koł lańcuchami. Mamulka idóm ku dwiyrzóm, a tam w ty pyndy 
pieróm sie do postrzodka Mikołaj, diobeł i jakisi dwa umazane 
pumocniki. Pachołcy holofili, wrzeszczeli i robili krawal na ca-
łóm chałupe. A dyby to kiery widzioł, jako byli łobleczóni – dlo 
smiłowanio, tego nie lza łopisać. Kożdy mioł na gymbie larwe 
z papindekla, posztrajchowanóm na czyrwóno. Łobleczóni 
w jakisi mantle i kaboty po starzikach. Szróty były stargane 

i flekate, powiónzane szpagatami, a na nogach mieli łobute 
starucne charboły. Mikołaj dzierżoł dłógóm loske w gorści, 
a na plecach miyszek, taki na łobili. Diobeł był cały umazany 
sadzami z kumina i szczyrkoł lańcuchym łod krowy. Mikołaj 
to był nejwiynkszy heligón. Dziepro potym jak poszli, to żech 
sie skapła, że to przeca Jyndrys łod Cieślara. Tyn nejmiyń-
szy - pumocnik diobła, stoł tako ślómpeta w dłógim, modrym 
kabocie. Mioł strasznucnóm ryme i fórt smarkoł do rynkowa. 

Zakiyl chłapcy rozglóndali sie po kuchyni, Jewka z Juróm 
schowała sie kansik za łóżkym i spod zogłówków dziwali sie 
co to bydzie dali.  Dwo z nich to już byli tacy holcy, do ży-
niaczki zdrzali, tóż kryncili sie kole ciotki, co miała dewatnost 
roków. Jedyn targoł jóm za binkocz, drugi prugowoł łechtać. 
Tyn nejmiyńszy uwidzioł jak dziecka sie trzynsły schowane za 
strużokym. Jewka se ciepła na głowe heklowanóm deczke, co 
jóm ciotka po połedniu biglowali, coby ji nie było widać, nale 
nic to nie pumógło i wysmyczyli jich chłapczyska na postrzo-
dek kuchyni. Diobeł wreszczy i lańcuchami szczyrko, Mikołaj 
loskóm klupie ło deliny i koże rzykać. Nejprzód dziecka be-
czóm do potarganio, ale potym Jewka sie kapke łopamiyntała  
i zaczyła po cichu szeptać „Łojcze nasz ...”. Jura fórt beczoł, 
cały usmarkany i chowoł sie za maminóm spodnice. Tóż ma-
mulka zaczyli lutować sie nad nimi, kozali Mikołajowi dać 
jim hónym paczki, bo to sóm przeca szykowne dziecka. Jura 
dostoł drzewianego kóniczka i dite czekuladowych bónbónów, 
a Jewka zeszyt i kredki do malowanio i szumnóm fijołkowóm  
czopke, a w ni też były bómbóny, sztolwerki. Chłapcy radzi 
robili se błozna, nale mamulka przigrozili jim śmiatokym, tóż 
zaczyli sie zbiyrać ku dwiyrzom. Diobłu maska z gymby spadła 
i aji dziecka poznały pachołka łod sómsiada, co gospodarzóm 
hanej tam pod grapóm. Mamulka dwiyrze zawrzili. Mikołaj, 
diobeł i ich pumocniki szmatłali sie w śniegu ku inszej cha-
łupie, a Jewka z Juróm wycióngli z paczka bónbóny, co jim 
dycki były zocne, tóż cyckali sztolwerki i na kóniec radości  
a śmiychu było moc.                                      Lidia Szkaradnik

Zdjęcie jest jedną z ilustracji do artykułu Alicji Michałek pt.: 
„Urok dawnych pojazdów konnych, czyli o kolasach w zbiorach 
Muzeum Ustrońskiego”, który znaleźć można w najnowszym 
Kalendarzu Ustrońskim na rok 2019. Wydawnictwo można kupić 
w sklepach, w Centralnej Informacji Turystycznej, w Muzeum 
Ustrońskim za 21 zł, znajdziemy w nim wiele ciekawych artyku-
łów i fotografii dawnego i niedawnego Ustronia, w tym autorstwa 
Tadeusza Kopoczka i Jana Jakubca. 

Pod zamieszczonym obok zdjęciem znajdziemy w Kalendarzu 
podpis: Wesele Marii z d. Malec i Ludwika Lipowczana, 1934 r. 
Fotografię wykonano na podwórzu gospodarstwa Lipowczanów 
przy obecnej ul. Fabrycznej, w tle tył kamienicy patronackiej 
dla hutmistrzów Arcyksiążęcego Zakładu Budowy Maszyn, 
pochodzącej z 1854 r. Na kolasie Ludwik Lipowczan z woźnicą 
i gościem weselnym. W kawalkadzie ślubnej wyruszało tego 
dnia więcej kolas. Na pierwszym planie widoczna jest paradna 
mosiężna lampa na świecę. W takie same lampy wyposażony 
jest i nasz nowy pojazd.

                                                                    

Po naszymu...
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Spotkanie poprowadzili Szymon Pilch i Andrzej Drobik, według scenariusza przygotowanego 
przez Andrzeja Piechockiego.                                                                          Fot. A. Jarczyk

ANDRZEJE POETYCKO I... 
RAPOWO

Do Muzeum Ustrońskiego tłumnie przy-
byli ustroniacy i wiślanie, wśród których 
byli członkowie rodziny i przyjaciele An-
drzeja Piechockiego. On sam nie prowadził 
zorganizowanego przez siebie wieczoru 
andrzejkowego, zrobili to Andrzej Dro-
bik i Szymon Pilch. Zostali poproszeni  
o poprowadzenie imprezy i, jak stwierdzili, 
dostali od razu cały scenariusz, w związku 
z czym jedyną formą, nad którą mogli się 
zastanowić, był sposób interpretowania 
wierszy Piechockiego. I tutaj postanowili 
pójść na całość...

Zaczęło się dość niewinnie. Prowadzący 
przedstawili się, powiedzieli słów kilka 
o wydarzeniu, po czym zaprosili Maksa 
Deję, piosenkarza z Wisły, by oficjalnie 
rozpoczął spotkanie występem wokalnym. 
Następnie przeszli do omawiania wierszy  
i ich interpretowania. Oczywiście, niektóre 
wiersze przybliżali zgromadzonym przyja-
ciele Andrzeja Piechockiego, wspominając 
sytuacje opisane w rymach. Wszystko zaś 
w klimacie jednoczącym Ustroń i Wisłę.

– Te miasta niemal od zawsze były połą-
czone przez znakomitych ludzi. My chce-
my teraz opowiedzieć o innej znaczącej 
osobie, która w Wiśle mieszkała. To Bogu-
sław Heczko. Wielu ustroniaków i wiślan 
ma jego obrazy i akwarele. Andrzej opisał 
dzieje jego i jego rodziny – mówił Drobik 
zapraszając na środek Danutę Koenig, która 
odczytała wiersz, jaki Piechocki napisał  
z okazji 90. urodzin pana Bogusława.

– Zrobiło się tak rzewnie, to teraz, wyda-
je mi się, będzie zmiana tempa i zrobi się 
bardziej rubasznie – skomentował Andrzej 
Piechocki. I faktycznie, zmiana tempa była, 
ponieważ obaj prowadzący, ku zaskoczeniu 

nie tylko głównego bohatera wieczoru, ale 
także zgromadzonych gości, postanowili 
jeden z wierszy nt. Andrzeja Wojcieszka 
zrapować.    

– Może powiemy teraz o tym, jak to 
dobrze, że w Wiśle i Ustroniu są Andrzeje. 
4 lata temu spotkaliśmy się z Andrzejem 
Piechockim w Muzeum Marii Skalickiej 
i wtedy kilkunastu Andrzejów zostało 
uhonorowanych wierszami, część z nich 
chcemy dziś przypomnieć. Mamy tutaj 
wiersz o zbójniku, Andrzeju Wojcieszku, 
lekarzu, który mieszka w Ustroniu i jest  
w Gromadzie Górali na Śląsku Cieszyń-
skim – wyjaśniał przed występem Szymo-
na Pilcha Andrzej Drobik. – Może jeszcze 
takie didaskalium. My do prowadzenia 
tego spotkania zostaliśmy poproszeni 
przez Andrzeja kilka tygodni temu. Dość 
autorytarnie narzucił nam cały scenariusz 

tego popołudnia, zostawił nam tylko 
dowolność interpretacji. Postanowiliśmy 
zatem posunąć się do granic możliwości 
i spróbowaliśmy do wiersza Andrzeja 
Piechockiego napisać rap.

Szymon Pilch ubrał bluzę z kapturem, 
włączył muzykę i... zinterpretował wiersz 
Piechockiego rapując. Występ ten można 
zobaczyć na naszym gazetowym fanpage’u 
na facebooku. To wykonanie spowodowa-
ło niemałe poruszenie wśród obecnych,  
a Piechocki stwierdził: – Aż mnie zatkało.

Gdy emocje nieco opadły, Andrzej Pie-
chocki rozwinął wątek związany z tym, co 
łączy Ustroń i Wisłę. 

– Są młodzi ludzie, tacy jak Robert 
Heczko, Artur Szołdra, którzy są z Ustro-
nia, a wystawiają w Muzeum Magicznego 
Realizmu w Wiśle. Tak samo rzeźbiarze 
z Wisły - co roku uczestniczą w plenerze 
rzeźbiarskim. W naszym Parku Kuracyj-
nym stoi już mnóstwo dzieł, stworzonych 
także przez nich. Już nie mówię o tym, ile 
osób od nas chodziło do liceum w Wiśle, a 
ile wiślan chodziło do ustrońskiego tech-
nikum. Wątków jest mnóstwo – mówił. 

Szymon Pilch przeczytał kilka wierszy 
o ludziach, którzy przyczynili się do 
zacieśniania więzi między tymi dwoma 
miastami, po czym Andrzej Drobik po-
prosił Jerzego Kufę o komentarz, jak to 
właściwie jest z tymi stosunkami między 
ustroniakami a wiślanami. Okazało się, że 
kiedyś konkurowano ze sobą i prześcigano 
w wyliczaniu tego, co kto ma, a czego nie 
ma. Gdy w końcu nastąpiło porozumienie  
i myślano nad tym, czy by tych dwóch 
miejscowości nie połączyć w jedną, prob-
lem powstał przy nadaniu nazwy. Tak 
zatem Ustroń i Wisła do dziś są dwoma 
miastami. Nie przeszkadza to jednak  
w niczym, bo i tak więzów wspólnych 
jest dużo. Ot, sam pan Kufa jako wiśla-
nin przyjaźni się z ustrońskimi artystami 
„Brzimów”, które powstały w jego mie-
ście. A na spotkaniu przeczytał wiersz 
napisany przez Andrzeja Piechockiego  
z okazji 70-tki Zbigniewa Niemca. 

Wieczór poetycki, andrzejkowy, trwał 
ponad godzinę, choć tak naprawdę trwać 
mógłby i kilka godzin, a i tak wszystkich 
wierszy Piechockiego nie sposób by 
było przytoczyć. Co ciekawsi rozmawiali  
z autorem rymów w kuluarach, przy ka-
wie i ciasteczku.               

                               Agnieszka Jarczyk

Koniec listopada przynosi, z jednej strony, zapowiedź zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia, z drugiej – pewien wieczór, w którym następuje zjednoczenie 
Andrzejów. Wie o tym dobrze Andrzej Piechocki, który 29 listopada zorganizował 
popołudnie z wierszami i przybliżeniem sylwetek swoich imienników, choć nie tylko, 
z Ustronia i Wisły, coby pokazać więzi łączące te dwa sąsiadujące ze sobą miasta.

Muzeum Ustrońskie zapełnili tłumnie przybyli goście.                                   Fot. A. Jarczyk
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Jak zabezpieczyć rany oka? Jak udzie-
lać pierwszej pomocy osobie chorej na 
cukrzycę? Gdzie szukać defibrylatora  
w przestrzeni miejskiej? Jak opatrzyć 
ranę? 

Jak wykonać masaż serca i sztuczne 
oddychanie? W jaki sposób poprawnie 
powiadomić służby o zaistniałym zdarze-
niu? Na te i wiele innych pytań musieli 
znać odpowiedź i wykonać te czynno-
ści w praktyce uczestnicy III Akademi-
ckich Mistrzostw Polski, które odbyły się  
w Ustroniu. Wydarzenie przywiodło pod 
Równicę drużyny akademickie z całej 
Polski. 

Studenci uczelni medycznych i nieme-
dycznych zmagali się w kolejnych konku-
rencjach, w których liczyła się nie tylko 
wiedza, ale przede wszystkim umiejętno-
ści. Rywalizowali w Ustroniu Jaszowcu, 
nieopodal Hotelu Kolejarz, ale również na 
terenie Śląskiego Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełno-
sprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu. 
– Jestem pełen podziwu dla zaangażowa-
nia i zainteresowania tematyką pierwszej 
pomocy tych młodych ludzi. To budujące, 
że studenci mają tak fachową wiedzę  
i umiejętności. Podziwialiśmy ich zaanga-
żowanie w trakcie pierwszego wieczoru 
mistrzostw, podczas którego zorganizo-
wano konkurencje na terenie naszego 
szpitala.  Śląskie Centrum Reumatolo-
gii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepeł-
nosprawności po raz pierwszy wzięło 
udział w zawodach, jednak widząc poziom 
Mistrzostw i zaangażowanie studentów 

z chęcią weźmiemy udział w kolejnej 
edycji – mówi Cezary Tomiczek, prezes 
Zarządu Centrum Reumatologii Sp. z o.o. 
w Ustroniu.

Po dwudniowych zmaganiach przyszedł 
czas na podsumowanie zawodów. – Ta edy-
cja była na wyjątkowo wysokim poziomie. 
Prócz dobrej znajomości zasad udzielania 
pierwszej pomocy, zwracaliśmy szczegól-
ną uwagę na wykazanie się umiejętnoś-
ciami praktycznymi. Studenci musieli się 
odnaleźć w różnych sytuacjach, czasem 
zaskakujących i nieszablonowych. Jestem 
pełen podziwu dla ich profesjonalizmu 
– mówił Krzysztof Wilczek, komandor 
zawodów, członek zarządu Polskiej Rady 
Ratowników Medycznych.  

Generalnym zwycięzcą okazali się 
studenci Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Załoga w składzie: Grze-
gorz Piotrowski, Jagoda Jabłońska, Ro-
bert Krefta zdobyli najwięcej punktów 
we wszystkich konkurencjach. Drugie 
miejsce przypadło drużynie mistrzow-
skiej poprzedniej edycji mistrzostw  
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
w składzie: Patrycja Teter, Natalia Mod-
łoch, Daria Wiśniewska. Trzecie miejsce 
w III Akademickich Mistrzostwach Pol-
ski Pierwszej Pomocy przypadło drużynie 
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Opolu w składzie: Ar-
tur Studniczek, Stephanie Klaus, Karol 
Dąbrowski. Z kolei w konkurencji testu 
wiedzy najlepszą drużyną okazali się 
ponownie uczestnicy z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, drugie miejsce 

przypadło Państwowej Medycznej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Opolu, a trze-
cie Akademii Wyższej Szkoły Biznesu  
z Dąbrowy Górniczej. 

Przyznano również nagrodę specjalną  
Puchar Burmistrza Ustronia, która po-
wędrowała do uczestniczek, mających 
najlepszy wynik spośród studentów kie-
runków niemedycznych. Wyróżniono 
nim reprezentację Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie. 

W uroczystej dekoracji zwycięzców  
wziął udział burmistrz Ustronia Przemy-
sław Korcz. – To pierwsza uroczystość, 
w której uczestniczę jako burmistrz mia-
sta. Sam jestem absolwentem uczelni 
medycznej i jestem burmistrzem miasta 
związanego ze zdrowiem. Jest mi nie-
zmiernie miło, że to wydarzenie odbywa 
się właśnie w Ustroniu, mam nadzieję na 
koleje edycje tego wspaniałego przed-
sięwzięcia również w naszym Ustroniu 
– powiedział burmistrz podczas uro-
czystego zakończenia III Akademickich 
Mistrzostw Polski Pierwszej Pomocy. 

III Akademickie Mistrzostwa Polski 
Pierwszej Pomocy odbywały się pod 
Honorowym Patronatem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Go-
wina oraz Honorowym Patronatem Bur-
mistrza Ustronia Przemysława Korcza. 

Wydarzeniu patronowali również: Kon-
sultant Krajowy ds. Medycyny Ratun-
kowej, Dyrektor Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, Przewodniczący Polskiej 
Rady Ratowników Medycznych, JM Rek-
tor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 
oraz Dyrektor Pogotowia Ratunkowego  
w Bielsku-Białej. 

Ostatni dzień III Akademickich Mi-
strzostw Polski Pierwszej Pomocy pod-
sumowało sympozjum pt. „Współczesne 
spojrzenie na bezpieczeństwo. Wymiar 
lokalny”. Uroczystego otwarcia dokonał 
nadinsp. Krzysztof Justyński, komendant 
wojewódzki w Katowicach. W wydarze-
niu wzięli udział komendanci powiato-
wych jednostek policji, przedstawiciele 
straży granicznej, straży miejskiej oraz 
samorządu z Marią Cieślar, wicestaro-
stą Powiatu Cieszyńskiego na czele. – 
Prócz zawodów środowisko akademickie 
spotkało się również na merytorycznym 
podsumowaniu, dotyczącym lokalnego 
bezpieczeństwa. Tak jak ważna jest umie-
jętność pierwszej pomocy w ratowaniu 
ludzkiego życia i zdrowia, tak ogromne 
znaczenie ma dbałość o bezpieczeństwo 
lokalne w aspekcie szeroko rozumianego 
zapewnienia komfortu życia całego społe-
czeństwa. Podczas sympozjum mieliśmy 
okazję do poznania różnych punktów spoj-
rzenia na te aspekty, odkryliśmy szereg 
ciekawych porównań i możliwości, które 
można wykorzystać w zapewnieniu bez-
pieczeństwa w kwestii  terroryzmu, który 
jest wyzwaniem współczesnego świata, 
ale również w wyzwaniach związanych z 
ekologią, czy migracjami – podsumował 
prof. zw. dr hab. Robert Socha, dyrektor 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Transgranicznym w Cieszynie, działają-
cym przy AWSB, współorganizator III 
Akademickich Mistrzostw Polski Pierw-
szej Pomocy.

MISTRZOWIE PIERWSZEJ 
POMOCY 

To były niecodzienne mistrzostwa, w których liczyły się nie tylko szybkość w działa-
niu, ale również profesjonalizm i trzymanie na wodzy własnych emocji. W Ustroniu 
odbyły się III Akademickie Mistrzostwa Polski Pierwszej Pomocy. 
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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.

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

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.

MOUNTAIN-MED - profe-
s jonalny masaż  medyczny,  
taping, fizykoterapia, stacjonarnie  
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystycz-
na 6. 535-387-898.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów.
Tanio! 666-989-914.

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

Mieszkanie na wynajem. 515-
286-714.

Tani wywóz szamba, usługi becz-
kowozem. Ustroń, Goleszów, 
Wisła. 516-233-242, 511-482-407. 

Dorywcza pomoc domowa dla 
osoby starszej. Dobre warunki. 
(33) 854-34-29.

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

Sprzedaż choinek świątecznych 
od 10 grudnia, sosna, jodła,świerk. 
Ustroń, Polańska 32. 33 854-33-02

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl
6.12. 17.30 Mikołajek na lodzie, Ustrońskie Lodowisko, 
  korty tenisowe 
7.12. 18.00 Program kabaretowy „Łowcy.B”,  MDK „Pra- 
  żakówka” (bilet 35 i 40 zł)
8.12. 15.00 Spotkanie z Sylwią Hazboun (zd. Cieślar)  
  i jej mężem Yousefem na temat „Jak wygląda 
  życie rodzinne w Ziemi Świętej – tradycja  
  a współczesność”, Czytelnia Katolicka 
8.12. 16.20 Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek
8.12-23.12. Ustroński Jarmark Świąteczny, więcej na str.10 
9.12. 11.00 Weekend z Mikołajem na Czantorii, Kolej 
  Linowa Czantoria
11.12. 17.00 Spotkanie choinkowe Uniwersytetu Trzeciego 
  Wieku, MDK „Prażakówka” 
14.12. 12.00 Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszą 
   Bombkę Choinkową,  MDK „Prażakówka”
15.12. 8.00 Ustrońskie Targi Staroci,  MDK „Prażakówka”

Poczytajmy razem.                                                  Fot.  M. Niemiec

PREZENTACJA 
Prezentacja najnowszego „Kalendarza Ustrońskiego”, odbywa-

jąca się przeważnie pod koniec listopada, jest wydarzeniem waż-
nym i oczekiwanym. Potwierdza to liczba przybyłych do Muzeum 
w sobotę 22 listopada: wśród nich zaproszeni goście, autorzy 
tekstów zamieszczonych w tegorocznej edycji, sponsorzy, przedsta-
wiciele władz miasta, a także czytelnicy i sympatycy wydawnictwa. 
Na ogół promocji dokonuje jeden ze współautorów najnowszego 
„Kalendarza”. W tym roku redaktorzy poprosili o to Marię Nowak, 
znaną w miejscowym środowisku z racji długoletniej pracy na 
stanowisku głównej księgowej w Urzędzie Miasta, zamieszczającej 
swoje teksty poetyckie i prozatorskie zarówno w „Kalendarzu”, 
jak i w „Gazecie Ustrońskiej”. Jej zadaniem było zapoznanie się 
z treścią edycji na rok 2009. „Kalendarz” w formie gotowej książki 
przywieziono z drukarni dopiero na dzień przed promocją. Aby 
przeprowadzić promocję, pani Maria zapoznawała się jedynie ze 
wstępnymi wydrukami; mimo to podczas wystąpienia udało jej się 
wyczerpująco określić zawartość wydania, nie pomijając żadnego 
z licznych tekstów i autorów.

TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE 
W RUCHU DROGOWYM 

14 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu odbył się 
Miejski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 
Do rywalizacji stanęły drużyny reprezentujące szkoły podstawowe  
i gimnazja: SP-1 M. Pękała , P. Tracz , J. Kaczmarek / opiekun Jerzy 
Wrzecionko /; SP-2 Ł. Stoszek, R. Wojdyła , R. Troszok / opiekun 
Agnieszka Adamiec /; SP-3 T. Mizera, R. Szarzec, S. Warzecha / 
opiekun Marek Walica /; SP-5 A. Andrzejak, P. Stupak, Sz. Ho-
leksa / opiekun Marcin Puczok /; SP-6 A. Bednarczyk, J. Hutyna, 
K. Nowak / opiekun Helena Panasiuk /. Zawodnicy rozwiązywali 
testy, w których zawarte były pytania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie musieli 
także wykazać się umiejętnością jazdy po torze przeszkód.

RZUTY I SKOKI
Rozwija się sekcja lekkoatletyczna Międzyszkolnego Klubu Spor-

towego w Ustroniu. Od kilku lat lekkoatleci z Ustronia z sukcesami, 
to byli prawie wyłącznie podopieczni trenera Marka Konowoła 
startujący w skoku o tyczce. Tyczkarze trenują nadal w Lipowcu, 
a w Nierodzimiu działa też sekcja lekkiej atletyki MKS. Pod okiem 
trenera Rajmunda Raszyka kilkunastu uczniów trenuje rzuty i skok 
wzwyż. Trenujący mają od 10 do 15 lat i jest to kilkanaście osób. 

                Wybrała:(lsz)

10 lat temu - 27.11.2008 r.

*  *  *

 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
11-12.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
13-14.12  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
15-16.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK

*  *  *KARP I INNE RYBY - SPRZEDAŻ
codziennie od 10 - 24 grudnia  w godz. 8.00 -16.00

GOSPODARSTWO RYBNE 
                                                      Nierodzim, ul. Żwirowa 4, 

                           tel. 504 940 503, tel. 504 468 293

48/2018/8/R
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

48/2018/1/O

Białe dają mata w dwóch posunięciach. 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) pierwszy miesiąc wiosny, 8) zależny 
od ZUS-u, 9) wieś koło Zakopanego, 10) termin astro-
logiczny, 12) rezerwa kadrowa, 14) spodnie gwarowo,  
15) wzorek-napis na koszulce, 16) nierób, 19) dom strażaka,  
22) baśniowy chłopiec z drewna, 23) najdłuższy lewy 
dopływ Wisły, 24) tytuł w kościelnej hierarchii.
PIONOWO: 2) na kopercie, 3) imię męskie, 4) na towa-
rze, 5) nienawiść siana w Internecie, 6) hodowanie ryb 
w stawach, 7) pierwsze danie (wspak), 11) na drobniaki,  
13) rodzaj wyższej uczelni, 17) litera w rosyjskim alfabecie,  
18) pełen ziaren, 20) święty ptak Egipcjan, 21) na ból 
głowy. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 14 grudnia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 46

PIERWSZA SESJA

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Michał Reter-
ski z Ustronia, ul. Konopnickiej. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

SZACHOWE  HISTORIE 
NA WESOŁO

Pewnego dnia na dworcu kolejowym w Nowym Jorku jakiś 
mężczyzna podszedł do Capablanki (José Raúl Capablanca  
y Graupera – kubański szachista, trzeci mistrz świata w szachach), 
który czekał z kawą, gazetą, drożdżówką i kompletem szachów. 
Wskazując na szachy, mężczyzna spytał, czy Capa zagrałby partię. 
Zawsze chętny do gry, Capablanka natychmiast ustawił szachy,  
a następnie usunął hetmana, żeby wyrównać grę. Oburzony męż-
czyzna spytał: „Dlaczego pan to zrobił? Pan mnie nie zna, mogę 
z panem wygrać!” Niewzruszony Capablanka odpowiedział: 
„Proszę pana, gdyby pan mógł ze mną wygrać, znałbym pana.” 

Nie taki dawny Ustroń, 2009 r. 
Zdjęcie pochodzi z Kalendarza Ustrońskiego na rok 2019 i jest jedną 
z ilustracji artykułu Ireneusza Szarca pt. „Spełnione i niespełnione 
marzenia samorządowca”. W wydawnictwie, które można kupić  
w sklepach, w Centralnej Informacji Turystycznej, w Muzeum Ustroń-
skim za 21 zł, znajdziemy wiele ciekawych artykułów i fotografii 
dawnego i niedawnego Ustronia, w tym autorstwa Tadeusza Kopoczka 
i Jana Jakubca.

* 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.
 

48/2018/9/R
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LIGOWE ZMAGANIA
Czytając w ostatnim czasie na łamach 

„Gazety Ustrońskiej” o piłce ręcznej, moż-
na było dojść do wniosków, iż nasze miasto 
może pochwalić się tylko jednym zespołem 
młodzików. Nic bardziej mylnego, ponie-
waż MKS Ustroń to aż sześć zespołów 
(cztery męskie i dwa żeńskie), w których 
trenuje ponad 120 młodych adeptów piłki 
ręcznej. Oprócz młodzików ustroński klub 
ma też trzy zespoły chłopców, których rów-
nież prowadzi trener Piotr Bejnar. Pierwsza 
drużyna chłopców rozegrała do tej pory 
trzy ligowe kolejki, po których plasuje 
się tuż za plecami niepokonanego lidera  
z Zawiercia. Co ciekawe, to właśnie star-
ciem z Viretem ustrońscy szczypiorniści 
zainaugurowali ligowe zmagania. W pierw-
szej połowie spotkanie to było niezwykle 
wyrównane, ponieważ ustroniacy, schodząc 
na przerwę trzymali w garści jednobram-
kowe prowadzenie (11:10). Niestety, druga 
połowa należała już tylko do szczypiorni-

stów z Zawiercia, którzy stopniowo budo-
wali swą przewagę i ostatecznie wygrali 
21:14. W kolejce numer dwa podopieczni 
trenera Piotra Bejnara zmierzyli swe siły 
z Pogonią Zabrze, chcąc przy okazji prze-
łamać się po inauguracyjnej porażce. Już 
pierwsza połowa pokazała zabrzanom, że 
tego dnia o jakiekolwiek punkty może im 
być niezwykle ciężko, ponieważ ustroniacy 
prowadzili do przerwy 15:8. W drugiej po-
łowie ta przewaga jeszcze się powiększyła 
i ostatecznie MKS święcił triumf 26:16. 
W trzeciej serii spotkań ustrońscy szczy-
piorniści udali się do Chorzowa, gdzie w 
walce o kolejne ligowe punkty rywalizo-
wali z miejscowym Zrywem. Do przerwy 
spotkanie to było wyrównane (prowadzenie 
MKSu 10:8), jednak druga połowa to już 
popis tylko i wyłącznie jednej drużyny. 
Na szczęście drużyną tą był MKS, który 
po ostatniej syrenie cieszył się z wygranej 
27:16. Warto zaznaczyć, iż Łukasz Go-

1 Ruch Chorzów 5 15 192:77
2 Pietrowice Wielkie 5 12 151:107
3 Bystra 5 9 139:128
4 Ruda Śląska 4 8 106:77
5 Śląsk Świętochłowice 5 6 120:131
6 MKS Ustroń 4 3 74:104
7 Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 5 3 54:146
8 Sośnica Gliwice 5 1 63:129

 MŁODZICZKI MŁODSZE

gółka, który zdobył w dotychczasowych 
trzech spotkaniach trzydzieści bramek, jest 
aktualnie najlepszym strzelcem całej ligi! 
Drugi i trzeci zespół chłopców swe ligowe 
zmagania zainauguruje w grudniu. 

MKS Ustroń to nie tylko młodzicy  
i chłopcy, ale też młodziczki i dziewczęta. 
Młodziczki, prowadzone przez trenerkę 
Wiolettę Rakowską, rozegrały do tej pory 
cztery spotkania. W pierwszej kolejce, 
inaugurującej ligowe zmagania, podejmo-
wały one zawodniczki AH Ruchu Chorzów. 
Starcie to przebiegło pod dyktando tylko  
i wyłącznie jednej drużyny. Niestety druży-
ną tą był Ruch, który wygrał to starcie 40:9. 
W drugiej kolejce wynik już był bardziej 
wyrównany, jednak po raz kolejny gorycz 
porażki musiały przełknąć podopieczne 
trenerki Wioletty Rakowskiej. Za mocne 
dla naszych szczypiornistek okazały się być 
zawodniczki MUKS Skałki Świętochłowi-
ce, które triumfowały 25:19. Stara prawda 
mówi, iż do trzech razy sztuka. Śmiało 
można powiedzieć, że to powiedzenie ma 
też zastosowanie w sporcie. W swym trze-
cim spotkaniu ustrońskie szczypiornistki 
pokonały MUKS Zagłębie Sosnowiec 26:8. 
Niestety w kolejnym ligowym starciu nie 
doszło do przedłużenia zwycięskiej passy, 
ponieważ UKS Start Pietrowice Wielkie 
różnicą dziesięciu bramek (31:21) pokonał 
nasze ustrońskie szczypiornistki. Drużyna 
dziewcząt swoje pierwsze ligowe mecze 
rozegra dopiero w grudniu.

                                 Arkadiusz Czapek

1 Zawiercie 3 9 72:35
2 MKS Ustroń 3 6 67:53
3 Zryw Chorzów 3 6 53:49
3 Zabrze 3 3 73:49
4 Ruda Śląska 3 3 53:50
6 Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 3 0 15:97
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