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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Święta Bożego Narodzenia zbli-
żają się bardzo wielkimi kroka-
mi. Pomiędzy przedświątecz-
nymi porządkami warto już 
teraz pomyśleć o interesują-
cej lekturze. Redakcja naszej 
gazety proponuje specjalne 
jej wydanie, w skład której 
wejdzie także świąteczny ma-
gazyn, a w nim czekać będzie 
dołączony prezent w postaci 
kalendarzyka na magnes. Oczy-
wiście, gwarantujemy ciekawe, 
świąteczne historie i informa-
cje i już teraz zachęcamy do 
zakupu tej lektury. 20 grudnia, 
już od rana, będziecie mogli 
nabyć ją w sklepach.

JUŻ ŚWIECI!

(cd. na str. 4)

TO WSZYSTKO 
DA SIĘ ZROBIĆ

(cd. na str. 7)

Minął już ponad miesiąc od wyborczej batalii. Proszę powiedzieć, jakie ma pan 
wrażenia po tym gorącym okresie?
To była prawdziwa batalia. Moje wrażenia po kampanii wyborczej są bardzo negatyw-
ne, aczkolwiek z dzisiejszej perspektywy widzę, że ten kurz, ten pył i niesmak znika  
i zarówno my, jako radni, jak i burmistrz zapomnieliśmy już o tym, co działo się złego. 
Wydarzenia z kampanii absolutnie nie przeszkadzają nam w pracy, nie powodują prob-
lemów w kontaktach między radnymi, także te negatywne emocje, które towarzyszyły 
w trakcie kampanii nie mają przełożenia na dalszą współpracę, na pracę Rady. Zresztą, 
ci ludzie, którzy w trakcie kampanii byli najbardziej aktywni w tym znaczeniu nega-

GAZETA
świąteczna

Rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta Ustroń 
Marcinem Janikiem

PROMOCJA
18.12.2018
GODZ. 17.00

MUZEUM 
USTROŃSKIE

To już taki ustroński rytuał – na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia 
rozpoczyna się Ustroński Jarmark Świąteczny, na rynku ustawione budki z różnymi 
robótkami zachęcają do tego, aby podejść, pooglądać i coś kupić. Zewsząd schodzą 
się ludzie, rozmawiają i grzeją przy specjalnie ustawionych paleniskach, oczekując 
na to jedno wydarzenie wieczoru – rozświetlenie choinki. Ten kulminacyjny punkt 
całego programu zapowiadany jest już dużo wcześniej, więc nie dziwota, że na 
rynku pojawia się wtedy tłum ustroniaków i turystów. Nie inaczej było i w tym roku, 
a konkretnie w ostatnie, sobotnie popołudnie.

    Fot. A. Jarczyk
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trum monitoringu znajduje się  
w siedzibie Straży Miejskiej. 
Jest on systematycznie rozbu-
dowywany.

Prace 44 twórców wpłynęły na 
XVIII Ogólnopolski Konkurs 
Sztuki Nieprofesjonalnej im. 
Emilii Michalskiej. Nagrody 
przyznano w kategoriach: ma-
larstwo i grafika, rękodzieło 
artystyczne, poezja i fotografia. 
W gronie laureatów nie zabra-
kło twórców z naszego regionu.  

W Galerii Zmiennej Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie pre-
zentowane są prace, których 
autorami są Anna i Jerzy Brud-
ny, specjalizujący się w sztuce 
haftu gobelinowego. Można 
zobaczyć misternie wyhafto-
wane zwierzęta.               (nik)

car – dr nauk politycznych  
i prezes powiatowy strażaków-
-ochotników w jednej osobie.

W miniony weekend praktycz-
nie w całym powiecie cieszyń-
skim trwała akcja pod hasłem 
„Szlachetna paczka”. W po-
moc, która trafiła do potrzebu-
jących rodzin, zaangażowało 
się wielu ludzi dobrej woli. 
Rodziny otrzymały odzież, 
obuwie, artykuły spożywcze, 
chemii gospodarczej oraz róż-
ny sprzęt agd. 

Niebawem, bo w styczniu 2019 
roku minie 20 lat, jak Starostwo 
Powiatowe „wprowadziło się” 
do dawnego budynku Cefany, 
przy ulicy Bobreckiej w Cie-
szynie. Urząd starosty cieszyń-
skiego piastowali w okresie 

dwóch dekad: Andrzej Georg, 
Witold Dzierżawski, Mirosław 
Kożdoń, Czesław Gluza, Je-
rzy Nogowczyk, Janusz Król. 
Gospodarzem powiatu numer 
7 od niespełna miesiąca jest 
Mieczysław Szczurek. 

Myśliwi z Koła Łowieckiego 
w Chybiu są gospodarzami 
leśnych obszarów na terenie 
tej wsi oraz w Zaborzu, Mni-
chu i Pierśćcu. Jest to jedno  
z najmniejszych kół w naszym 
regionie. 
    
Prawie 10 lat funkcjonuje  
w Cieszynie system miejskiego 
monitoringu. Obrotowe ka-
mery patrzą na rynek, Wzgó-
rze Zamkowe oraz na ulice 
Głęboką, Menniczą i Garncar-
ską. Są też na dworcu. Cen-

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *

W ubiegły czwartek po raz 
pierwszy odbyło się posiedze-
nie nowego Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego. W obradach 
prowadzonych przez starostę 
cieszyńskiego Mieczysława 
Szczurka uczestniczył prze-
wodniczący Rady Powiatu Sta-
nisław Kubicius. 

Zmiana na stanowisku zastępcy 
wójta gminy w Goleszowie. 4 
grudnia został nim Rafał Glaj-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *  

Oszuści szukają cały czas nowych pomysłów lub modyfikują 
dotychczas wykorzystywane, aby skutecznie wyłudzać pie-
niądze. Jedną z form takich oszustw jest przedstawianie się 
za policjanta. Fałszywy funkcjonariusz informuje o zagroże-
niu ze strony hakerów lub o wypadku drogowym, w którym 
uczestniczył ktoś z rodziny. Następnie nakłania do rozmowy 
z konsultantem banku, który z kolei prosi o podanie loginu  
i hasła do bankowości internetowej lub o wypłacenie pieniędzy 
i przekazanie „innemu funkcjonariuszowi”.

W ostatnim czasie w województwie śląskim pojawiła się nowa 
metoda dokonywania oszustw, dzięki której sprawca przejmuje 
dostęp do konta bankowego i środków na nim zgromadzonych. 
Oszuści dzwonią do osób i przedstawiają się jako funkcjona-
riusze policji informując o tym, że „ofiara” jest obserwowana 
przez hakerów. Taka sytuacja miała miejsce na terenie Cie-
szyna. Dzwoniący do pokrzywdzonej mężczyzna twierdził, że 
jej konto bankowe jest zagrożone przez grupę hakerów i dziś 
może ona stracić wszystkie oszczędności. „Policjant” zapewnił 
kobietę, że może się tego ustrzec przekazując konsultantowi  
w banku dane dotyczące logowania się na konto. Rozmówczyni 
poinformowała, że nie jest właścicielem konta, a jej pełnomocni-
kiem jest córka. Oszuści zadzwonili do córki i przekazali jej te same 
informacje zaznaczając dodatkowo, że jest śledzona. Na początku 
kontynuowała ona rozmowę z mężczyzną, ale zachowała się jak  
w takich przypadkach należy. W momencie, gdy została poproszona 
o hasła, odmówiła ich podania. Nawet jak rozmówca informował 
ją, że utrudnia śledztwo i jej środki na koncie zostaną zablokowane, 
nie uległa. Poinformowała o zdarzeniu cieszyńską komendę policji. 
Sprawą usiłowania oszustwa zajmą się teraz prawdziwi policjanci. 
To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Powyższy model jest obecnie najczęściej stosowanym przez 
oszustów w stosunku do swoich ofiar, ale nie jedynym. 

Przy podejmowaniu szybkich decyzji związanych z finansami 
należy zachować rozwagę. Nie przekazujmy pod żadnym pozo-
rem danych do kont bankowych, a także pieniędzy osobom ob-
cym. Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy ani haseł dostępowych 
do kont! Z kolei banki nie wymagają podawania loginu i pełnego 
hasła do bankowości. Dotyczy to również kodu sms. Nie proszą  
o zmianę, ani nie wysyłają nowych danych logowania. Nie 
wysyłają maili z prośbą o zalogowanie lub podanie danych pry-
watnych, np. nr telefonu do autoryzacji transakcji.

Pod żadnym pozorem nikomu nie przekazujmy haseł dostępo-
wych do naszych rachunków bankowych, gdyż może skutkować 
to pozbawieniem nas całych oszczędności. O wszystkich pró-
bach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, 
korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy 
się, że alarm może okazać się fałszywy! Nie dajmy się oszukać!

Innymi metodami podobnych oszustw jest sposób na wnuczka, 
członka rodziny czy policjanta.

Schemat jest zwykle podobny. Oszust dzwoni do starszej oso-
by w imieniu rzekomego wnuczka lub innego członka rodziny 
i prosi o szybką pożyczkę. Jeśli ofiara nie będzie dopytywać to 
przestępca umawia się na odbiór pieniędzy. Bywa też tak, że 
najpierw jest telefon od rzekomego wnuczka, który opowiada  
o swoich problemach. Później dzwoni oszust udający policjanta, 
który nakazuje wypłacenie i przekazanie fałszywemu wnuczkowi 
gotówki, bo to umożliwi policji jego zatrzymanie na gorącym 
uczynku. Innym razem oszust udaje policjanta, który przekonuje, 
że dzięki wpłaceniu kaucji krewny uniknie aresztu lub więzienia 
za rzekomo spowodowany wypadek.

Przestępcy przedstawiający się jako funkcjonariusze podają 
wymyślone nazwiska, numery odznaki. W rozmowie kładą 
wielki nacisk na czas postępowania, tak żeby pokrzywdzony 
nie miał czasu do namysłu. Często informują o sankcjach kar-
nych za brak współpracy. Prawdziwa policja tak nie postępuje, 
funkcjonariusze policji nigdy nie informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie, tym bardziej działaniach 
operacyjnych. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy 
nieznanej osobie.

Oszuści podają się też za pracowników różnych firm usługo-
wych, organizacji społecznych czy też pracowników administra-
cji, ośrodka pomocy społecznej, NFZ, ZUS itp. Pamiętajmy, że 
wszystkie wizyty przedstawicieli administracji zawsze są zapo-
wiadane. Podczas tych wizyt prawdziwi przedstawiciele nie żąda-
ją pieniędzy. Jeśli nie jesteśmy pewni, dzwońmy do administracji 
i pytajmy, czy kogoś do nas wysyłali. Żądajmy okazania dowodu 
osobistego i legitymacji pracownika. Nie przekazujmy gotówki  
i żadnych innych rzeczy osobom nieznanym. Nie ufajmy osobom 
obcym i kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania. Nie wpusz-
czajmy do domu nieznanych osób, a jeżeli się na to decydujemy to 
w obecności innej zaufanej osoby. Nie przekazujmy przez telefon 
żadnych informacji dotyczących naszego mieszkania, oszczęd-
ności, miejsca pracy, godzin, które spędzamy poza domem itp.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

49/2018/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Kujawa  lat 70   os. Manhatan
Bożena Kukla   lat 56     ul. Wiśniowa
Marian Pietrzak  lat 83     os. Manhatan

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

3 XII 2018 r.
Mandatem w wysokości 100 zł 
ukarano kierowcę, który zabloko-

*   *   *

Szachy rozwiązanie z GU nr 48:  1. W:e7+  K g6, 2. G e8x

*   *   *
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wał chodnik przy ul. Szpitalnej.
3 XII 2018 r.
Interweniowano przy ul. 3 Maja  
w pobliżu torów kolejowych  
w sprawie spalania gałęzi. Pracow-
nikom firmy udzielono pouczenia, 
a ogień został ugaszony.
5 XII 2018 r.
Interweniowano w sprawie za-
brudzenia gliną ul. Cieszyńskiej. 
Droga w krótkim czasie została 
uprzątnięta. Podobna interwencja 
nastąpiła tego samego dnia na ul. 
Źródlanej, gdzie drogę zanieczysz-
czono błotem. W krótkim czasie ją 
uprzątnięto.
5 XII 2018 r.
Skontrolowano przydomową kot-
łownię w jednej z firm przy ul. 
Katowickiej. Nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości.
6 XII 2018 r.
Interweniowano na ul. A. Brody, 
powyżej ul. Katowickiej, gdzie 
droga została zabrudzona błotem. 
W niedługim czasie ją uprzątnięto. 
6 XII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe-
niowano w rejonie ul. Sanatoryjnej 
i ul. Skalica w sprawie odwróco-
nych tarcz znaków drogowych. 
Strażnicy miejscy właściwie je 
ustawili. 
8 XII 2018 r.
Sporządzono wykaz uszkodzo-
nych znaków drogowych na te-
renie miasta, który przekazano 
odpowiednim służbom.           (aj)
                            
 

*   *   *

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. 
Mickiewicza 9) do 17 grudnia 2018 r. Gala Finałowa odbędzie 
się 19 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00 w Zamku Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle. Dla zwycięzców bardzo 
atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 2000 zł.

1. miejsce - bon zakupowy o wartości 500 zł brutto
2. miejsce - bon zakupowy o wartości 400 zł brutto
3. miejsce - bon zakupowy o wartości 300 zł brutto
4. miejsce - bon zakupowy o wartości 200 zł brutto
5.-10. miejsce - bon zakupowy o wartości 100 zł brutto

*   *   *

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 
o godz. 17.00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

W programie: – słowo wstępne – Ireneusz Szarzec, długoletni 
burmistrz Miasta Ustroń, – prezentacja 21. tomu „Pamiętnika 
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. 

*   *   *

*   *   *

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

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. 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 
Zapraszamy na wspólne kolędowanie z zespołem „Równica” 

na wigilijce w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu w sobotę, 15 grudnia 
o godz. 17.00.                          Estrada Regionalna „Równica”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły 
informuje o zmianach godzin otwarcia placówki 

w okresie świąteczno-noworocznym:
22.12 i 29.12 (soboty) nieczynne
24.12 (wigilia) nieczynne
31.12 (Sylwester) czynne w godz. 8.00 – 14.00

*   *   *
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Fundacja „FAScynujący Świat Dziecka” przygotowała świąteczne warsztaty dla dzieci. Ręcznie 
robione ozdoby trafią na kiermasze.                                              Fot. A. Jarczyk

Już od godziny 11.00 otwarte zostały 
budki z przeróżnymi wyrobami świątecz-
nymi i nie tylko, ponieważ można było 
zakupić także produkty pszczele, zakoszto-
wać potraw oraz odpowiedniego na tę porę 
roku grzańca, choć 8 grudnia był dniem 
słonecznym, niezbyt zimnym, sprzyjają-
cym do wyjścia z domu i sprawdzenia, co 
w mieście piszczy. A działo się naprawdę 
sporo, zwłaszcza dla najmniejszych gości.

Jedną z atrakcji były warsztaty artystycz-
ne, w trakcie których dzieci mogły wykonać 
kartki świąteczne, wszelakie ozdoby, a na-
wet zdobione świece. Zajęcia przygotowała 
Fundacja „FAScynujący Świat Dziecka”.

– Fundacja „FAScynujący Świat Dzie-
cka” została założona po to, aby pomagać 
dzieciom z zespołem Aspergera, autyzmem, 
a zwłaszcza z FAS, ponieważ dzieci te 
nie otrzymują od państwa żadnej pomo-
cy, więc stwierdziliśmy, że na tym polu 
jest wiele pracy i zaczęliśmy pomagać. 
Fundator, pan Janusz Morawiec, czło-
wiek o naprawdę wielkim sercu, sam wy-
chowuje adoptowanych synów z FASem.  
A to z kolei zmobilizowało go do tego, aby 
rozszerzyć opiekę i pomagać także innym 

dzieciom, które cierpią na ten zespół – 
wyjaśnia pani Sylwia Stokłosa, członek 
zarządu fundacji.

Wolontariusze fundacji zbierają przede 
wszystkim pieniądze, po to, aby umożliwić 
dzieciom cierpiącym na FAS, a pochodzą-
cym z najbiedniejszych rodzin, darmową 
diagnozę. Oprócz tego, fundacja otworzy-
ła ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny 
w Goleszowie, gdzie rodziny z dziećmi 
chorującymi na FAS mogą znaleźć po-
moc. – Oferujemy diagnozę i terapię od 
samego początku do samego końca. To nie 
jest tak, że dziecko przyjdzie, wystawimy 
diagnozę i na tym nasza pomoc się kończy. 
Takie dziecko przez kilka następnych lat 
jest u nas, także ta kompleksowa opieka 
jest zagwarantowana – mówi Stokłosa. – 
Pieniądze pozyskujemy w trakcie różnych 
jarmarków, kiermaszy sprzedając pluszaki, 
książki, ręcznie robione rzeczy, szukamy 
także sponsorów, firm, w których możemy 
przeprowadzać zbiórki. Ostatnio wymy-
śliliśmy taki nowy sposób na adopcję, tzn. 
jeśli ktoś byłby zainteresowany taką formą 
pomocy to może co miesiąc wpłacać okre-
śloną kwotę na konto fundacji na leczenie 

konkretnego dziecka. W ten sposób można 
włączyć się w realną pomoc, bo wiele ro-
dzin nie stać na to, aby ta terapia mogła być 
przeprowadzana. 

W trakcie Ustrońskiego Jarmarku Świą-
tecznego wolontariusze fundacji sprzeda-
wali, w formie cegiełek, maskotki, książki, 
ręcznie robione ozdoby świąteczne. 

– Przygotowaliśmy warsztaty dla dzieci, 
w trakcie których wykonywane są ozdoby. 
Prosimy dzieci, aby wykonały dwie - jedną 
mogą zabrać do domu, a drugą zostawiamy 
dla fundacji, będziemy ją później sprze-
dawać na kiermaszu. W ten sposób dzieci 
włączają się w ideę pomocy, a przy tym 
dobrze się bawią – ocenia pani Sylwia do-
dając, że 12 stycznia zaplanowany jest także 
Charytatywny Bal w Olympicu w Ustroniu,  
a zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na 
dalszą pomoc dzieciom cierpiącym na FAS.  

Idea pomagania towarzyszyła zebranym 
na rynku także w trakcie przygotowanego 
spektaklu dla najmłodszych pt.: „Grincz 
– a co z Mikołajem?”. Opowieść ta przed-
stawiała zielonego stworka, który niena-
widził świąt i za wszelką cenę nie chciał 
dopuścić, aby się odbyły. Mikołaj wraz 

ze swoją pomocnicą, przełożoną elfów, 
myśleli natomiast, w jaki sposób pomóc 
Grinczowi i sprawić, aby pokochał siebie 
i innych. Z pomocą przyszły dzieci, które 
wpierw śpiewały, wspólnie z Mikołajem  
i elfką, specjalnie dla zielonego stworka,  
a następnie komplementowały go. 

I w końcu nadszedł ten wyczekiwany 
moment – rozświetlenie ustrońskiej cho-
inki. Mikołaj przekazał w tym momencie 
pałeczkę przewodniczącemu Rady Miasta 
Marcinowi Janikowi, który wraz z obec-
nymi na rynku ludźmi odliczał 10 sekund, 
które dzieliły od momentu rozbłyśnięcia 
świątecznego drzewka. Po tej doniosłej 
chwili Mikołaj, już przy choince, spotykał 
się z dziećmi, brał je na kolana i rozmawiał, 
a rodzice uwieczniali te momenty robiąc 
zdjęcia. Na scenie zaś pojawił się zespół 
„Chwila”, który swoim świątecznym, ko-
lędowym repertuarem, rozgrzewał słucha-
czy i przenosił powoli w atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia.   Agnieszka Jarczyk

Dzieci z chęcią pomogły Mikołajowi i komplementowały Grincza...               Fot. A. Jarczyk

...który pod ich wpływem zaczął się zmie-
niać.                                   Fot. A. Jarczyk

JUŻ ŚWIECI!
(cd. ze str. 1)
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10 grudnia na parkingu Lidla palił się samochód.                                                 Fot. M. Niemiec

Drugi tydzień w rowie na Skalicy.                                                                    Fot. W. Herda

W analogicznym okresie w 2017 roku 
odnotowanych było 16 wypadków, tak 
więc o 9 mniej. Tyle samo mniej było też 
osób poszkodowanych w zdarzeniach. 
W 2017 roku, tak jak i w obecnym, jeden 
z wypadków był wypadkiem śmiertelnym.  

Nie sposób jednoznacznie określić, 
co wpłynęło na poprawę statystyk. Fak-
tem natomiast jest to, że kierowcy i inni 
uczestnicy ruchu drogowego zmieniają 
swoje zachowania na drodze, prowadzo-
ny jest również działań profilaktycznych 
zwiększających świadomość uczestników 
ruchu drogowego w celu poprawy bezpie-
czeństwa. Porównując dalej analizowane 
miesiące, trzeba pokreślić, że wzrosła 
liczba kolizji - w 2017 roku to 144 takie 
zdarzenia, natomiast w 2018 już o 20 wię-
cej, bo 164. Policjanci w listopadzie tego 
roku zatrzymali za przekroczenie prędko-
ści w terenie zabudowanym o ponad 50 
km/h dwóch kierujących, którym odebrano 
prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

Powód wypadków nie zmienia się od 
lat, to najczęściej nadmierna prędkość, 
jazda zbyt blisko drugiego uczestnika ru-
chu, śliska jezdnia, a w dalszej kolejności 
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu 
i nieprawidłowo wykonywane manewry, 
m.in. nieprawidłowe wyprzedzanie, nie-
udzielanie pierwszeństwa pieszemu.

Od 0,5 do nawet ponad 3 promili alko-
holu w organizmie mieli kierujący zatrzy-
mani przez policję na drogach naszego 
powiatu w miesiącu listopadzie. Wśród 
nich nie brakowało również takich, którzy 
posiadali zakaz prowadzenia pojazdów.

Podczas minionego miesiąca policjanci 
z cieszyńskiego garnizonu udaremnili dal-
szą jazdę aż 36 nietrzeźwym kierującym. 
24 spośród nich kierowało pojazdami 
mechanicznymi, a pozostałych 12 było 
kierowcami innych pojazdów. Alkomat 
podczas kontroli wykazywał - od 0,6 do 
ponad 3 promili alkoholu w organizmie! 
Policjanci zatrzymali ponadto 4  kierują-
cych pojazdami mechanicznymi, którzy 
byli w stanie po użyciu alkoholu i tyle 
samo osób, które kierowało w takim stanie 
innymi pojazdami. Policjanci odnotowali 
również 7 kolizji z udziałem osób będą-
cych pod wpływem alkoholu.                                               

Zatrzymani nietrzeźwi to na ogół męż-
czyźni, ale były wśród nich również dwie 
kobiety. Wśród tej grupy przestępców 
drogowych zróżnicowanie wiekowe jest 
spore - najmłodszy z zatrzymanych miał 
23 lata, natomiast najstarszy 60 lat. Czte-
rech kierujących miało ponad 3 promile 
alkoholu.       Komenda Powiatowa Policji 

w Cieszynie

6 grudnia kolizja na Gojach.                                                                           Fot. W. Herda

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH 
PODSUMOWANIE LISTOPADA

W minionym miesiącu na drogach po-
wiatu cieszyńskiego doszło w sumie do 
7 wypadków, w których zostało rannych 
6 osób, a jedna osoba zginęła. Ten tra-
giczny wypadek miał miejsce 7 listopada 
w Strumieniu, gdzie na ul. Brodeckiego 
kierujący samochodem osobowym po-
trącił pieszą. 69-letnia kobieta zginęła 
na miejscu. Policjanci w listopadzie 
zatrzymali 44 kierowców, którzy prowa-
dzili auta, będąc pod wpływem alkoholu.
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ZARZĄD
W KOMPLECIE

Po wyborach radni Ruchu dla Ziemi Cieszyńskiej, Porozumienia 
dla Samorządów i Młodych dla Powiatu Cieszyńskiego zawiązali 
koalicję rządzącą, a tym samym PiS utracił władzę w powiecie. 
Konsekwencją porozumień koalicyjnych stał się wybór Stanisława 
Kubiciusa na przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego, 
Mieczysława Szczurka na urząd starosty powiatu, Janiny Żagan 
na stanowisko wicestarosty, Marcina Ślęka  i Stanisława Malinę 
na członków Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Wskutek pod-
pisanej umowy koalicyjnej członkiem Zarządu Powiatu został 
również Christian Jaworski  – lider i założyciel KWW Młodzi dla 
Powiatu Cieszyńskiego, mieszkaniec Ustronia i prezes Instytutu 
Śląska Cieszyńskiego. Startował on w wyborach do Rady Powiatu 
w okręgu nr 6 Ustroń–Brenna, lecz mimo bardzo dobrego wyniku 
wyborczego, młody polityk nie został radnym. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami członkowie Zarządu Powiatu nie muszą 
być radnymi i mogą zostać wybrani również spoza składu rady. 

O wypowiedź poprosiliśmy nowo wybranego członka Zarządu 
Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Malinę: 

– 28 lat w ustrońskim samorządzie wiele mnie nauczyło, a teraz 
chciałbym poszerzyć swoją wiedzę o działalność w powiecie. 
Na pewno jest to dla mnie wyzwanie, jednak po zapoznaniu się 
z materiałami mogę stwierdzić, że nic mnie nie zaskoczyło. Struk-
tura budżetu, wieloletnia prognoza finansowa, zakres działania 
poszczególnych komisji czy wydziałów są mi znane, zgłębiam 
kompetencje, zakres zadań powiatu, a że lubię trudne wyzwania, 
cieszy mnie ta nowa praca. Chcę zaznaczyć, że nie jest to praca 
w sensie zawodowym, bo nie zostałem etatowym członkiem 
zarządu. Przez ostatnie 4 lata słyszałem zarzuty, że jestem już 
za długo radnym, więc postanowiłem sprawdzić, jak oceniają 
mnie wyborcy. Poddawałem się ich ocenie 7 razy i odważyłem 
się na kolejną weryfikację. Z wyniku jestem niezwykle dumny, 
bo zawsze najważniejsza była dla mnie opinia mieszkańców, 
a nie innych radnych czy oponentów. Fakt, że zostałem członkiem 
zarządu, jako organu wykonawczy w samorządzie nie jest mi 
obcy. W latach 1990-2002 roku w mieście również funkcjonował 
zarząd, a ja byłem jego członkiem w latach 1994-98. Zdaję sobie 
sprawę, że czeka mnie ciężka praca, ale zadania, które zostaną mi 
przydzielone, będą determinować mnie do jeszcze większego wy-
siłku. Nie trudno przewidzieć, że do najważniejszych problemów 

Członkowie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego: Stanisław Malina 
i Christian Jaworski.                                   Fot. Starostwo Powiatowe

W październikowych wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 
KW Prawo i Sprawiedliwość zdobył największą liczbę manda-
tów – 12 (radny tego komitetu z Ustronia to Adam Kędzierski), 
nie wystarczyło to jednak do samodzielnego rządzenia, gdyż 
w radzie zasiada 29 osób. Drugie miejsce zajął KWW Ruch 
dla Ziemi Cieszyńskiej – 9 mandatów (radni z Ustronia – Sta-
nisław Malina i Ireneusz Szarzec), trzecie ugrupowanie KWW 
Porozumienie dla Samorządów uzyskało 6 mandatów (radna 
z Ustronia – Anna Suchanek). Po jednym radnym mają: KWW 
Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego i KWW Akcja Samorządowa. 

należeć będzie dalsze wprowadzanie w życie reformy oświaty, 
która właśnie w przyszłym roku szkolnym dotrze do szkół śred-
nich, zarządzanych przez powiat. Tak jak dla wszystkich szczebli 
samorządu, olbrzymim problemem finansowym będzie podwyżka 
cen energii. Przeglądając budżet skonstruowany jeszcze przez po-
przednią radę, już widać, że środki zabezpieczone na tę podwyżkę 
są niewystarczające. Niewątpliwie na dalsze działania  Rady Po-
wiatu i Zarządu będzie miała wpływ sytuacja finansowa Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. Jednak z natury jestem optymistą twardo 
stąpającym po ziemi, uważam, że z każdym można się dogadać, 
jeśli tylko prowadzi się rzeczową, a nie ideologiczną dyskusję, 
że praca, a nie piastowanie stanowiska dla samego stanowiska, 
przynosi efekty. Mam świadomość, że zostałem obdarzony dużym 
zaufaniem i spoczywa na mnie duża odpowiedzialność. 

Jeśli chodzi o Ustroń, to powinniśmy się cieszyć, że w radzie 
zasiada aż 4 radnych z naszego miasta. Oczywiste jest również, że 
Ustroń zawsze będzie najbliższy mojemu sercu i zrobię wszyst-
ko, żeby współpraca powiatu z Ustroniem dobrze się układała 
i owocowała konkretnymi inwestycjami. Muszę jednak zaznaczyć, 
że tak jak w radzie miasta nie dzieliłem Ustronia na dzielnice, tak  
teraz chcę patrzeć na powiat całościowo i podchodzić do zagadnień 
kompleksowo poprzez współpracę z wieloma gminami. Przykła-
dem może być droga wojewódzka DW 941, która przebiega przez 
kilka gmin i w każdej z nich stwarza problemy. Może w rozmo-
wach z Zarządem Dróg Wojewódzkich warto występować razem? 
Zawsze byłem zwolennikiem współpracy i żałuję, że podziały 
partyjne utrwalają się na coraz niższych szczeblach samorządu.

O wypowiedź poprosiliśmy nowo wybranego członka Zarządu 
Powiatu Cieszyńskiego Christiana Jaworskiego: 

– Na wstępie chciałbym jeszcze raz podziękować za 560 głosów 
oddanych na mnie w okręgu wyborczym Ustroń – Brenna. Kluczo-
we w mojej pracy będzie reprezentowanie całego powiatu, jednak 
szczególny nacisk będę kładł na współpracę z Ustroniem, jako że 
jestem mieszkańcem tego miasta. Na pewno będę wspierał wszel-
kie działania i inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania. 

Jako założyciel KWW Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego 
uważam, że nasze ugrupowanie zostało zauważone przez znaczną 
grupę wyborców i obdarzone dużym zaufaniem. Warto zważyć 
na fakt, iż ugrupowanie powstało zaledwie w niespełna trzy mie-
siące, gdyż wcześniej przebywałem w Berlinie, pełniąc funkcję 
przewodniczącego Polskiej Delegacji do Międzynarodowego 
Programu Stypendialnego Niemieckiego Bundestagu. W skali 
powiatu zdobyliśmy 7699 głosów, dzięki czemu przekroczyliśmy 
próg wyborczy i zdobyliśmy jeden mandat w Radzie Powiatu 
Cieszyńskiego, który obsadził mój serdeczny przyjaciel i szef 
sztabu komitetu, Janusz Hudziec. Pod względem ilości zdo-
bytych głosów zajęliśmy też 4 miejsce spośród wszystkich 5 
komitetów wystawiających listy kandydatów do Rady Powiatu 
(mniej głosów od nas otrzymała Akcja Samorządowa AS). Celem 
naszego ugrupowania w tej kadencji będzie powołanie Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Cieszyńskiego, która byłaby organem 
konsultacyjno-doradczym przy staroście i Radzie Powiatu oraz 
swoistą platformą działania i forum dyskusyjnym, gdzie młodzi 
mogliby uczyć się mechanizmów funkcjonowania samorządu 
terytorialnego i wymieniać się swoimi pomysłami. 

Komitety wyborcze rozwiązują się z mocy prawa w kilka mie-
sięcy po wyborach, po złożeniu sprawozdania finansowego. Tak 
stanie się również z komitetem Młodzi dla Powiatu Cieszyńskie-
go, który powstał w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Mogę 
już teraz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w miejsce 
założonego przeze mnie komitetu wyborczego powstanie stowa-
rzyszenie, które będzie kontynuowało działania na rzecz szeroko 
pojętej aktywizacji młodego pokolenia. Zależy mi na tym, by 
zmienić stereotypowe postrzeganie rady i zarządu powiatu jako 
organów, w których zasiadają tylko i wyłącznie byli burmistrzo-
wie, przewodniczący rad i inni wieloletni samorządowcy. To 
są takie same organy przedstawicielskie jak rady miast i gmin, 
tworzą je ludzie, którzy mają określoną misję do spełnienia. 
Bardzo cenię doświadczenie wieloletnich samorządowców zasia-
dających w radzie, ale potrzebny jest również powiew świeżości, 
energia i kreatywność młodszego pokolenia. Dbając o rozwój 
regionu, wspólnie z całym składem Zarządu Powiatu będziemy 
nie tylko pochylać się nad problemami młodych ludzi, ale także 
pracować rzetelnie i z godnością na rzecz Powiatu Cieszyńskiego 
i wszystkich jego mieszkańców.                          Monika Niemiec
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TO WSZYSTKO 
DA SIĘ ZROBIĆ

tywnym, nie są w Radzie, ale chcę w tym miejscu wspomnieć 
kandydatów, którzy okazali się ludźmi kulturalnymi, z klasą, 
prowadzącymi kampanię w cywilizowany sposób, chylę przed 
nimi czoła, wielu z nich jest w radzie, ale nie wszyscy. Mimo 
to mam nadzieję, że będę miał przyjemność w jakiś sposób 
z nimi współpracować. Przyznaję, że ja także przekroczyłem 
granicę dobrego kampanijnego smaku, ale dostałem od osoby, 
którą niezwykle cenię, reprymendę i przypomnienie prostych, 
naprawdę ważnych słów, że agresja budzi agresję – chcę o tym 
zawsze pamiętać.
Dobrze, zatem zostawmy już to, co było i idźmy naprzód. 
Co pan czuł w trakcie tej pierwszej, uroczystej sesji, kiedy 
składał pan ślubowanie na radnego?
Nie ukrywam, że wielką dumę i zadowolenie z tego, że udało 
się osiągnąć cel. Ale czułem także wielką odpowiedzialność, 
która spoczywa zresztą na każdym radnym. Sporym przeżyciem 
było także przyjęcie ślubowania od burmistrza Miasta. Bycie 
radnym to nie jest tylko udział w posiedzeniach czy sesjach, ale 
to wszystkie decyzje, jakie się podejmuje, to kontakt z miesz-
kańcami. Decyzje radnych rzutują przecież na wiele kolejnych 
lat funkcjonowania miasta. A ta troska o przyszłość Ustronia 
powinna nam jako radnym towarzyszyć nieustannie i przypo-
minać, jakie cele sobie postawiliśmy. 
W czasie kampanii wyborczej pan, podczas zebrania na Za-
wodziu, przedstawił cele, jakie pragnie realizować w swojej 
dzielnicy. Czy te cele, z dzisiejszej perspektywy, widzi pan 
jako realne do zrealizowania w tej kadencji?
Te cele, które były ujęte w moim programie wyborczym, są realne 
do zrealizowania. Oczywiście nie w pierwszym czy w drugim 
roku, ale w przeciągu całej kadencji. 
A cele odnoszące się do rozwoju całego miasta? Pan jako 
przewodniczący Rady Miasta musi mieć całościowy ogląd na 
postulaty, jakie były wygłaszane w trakcie kampanii.
Z dzisiejszej perspektywy muszę powiedzieć, że jestem bardzo 
pozytywnie nastawiony do realizacji celów, jakie stawialiśmy 
jako kandydaci na radnych. Są one do osiągnięcia. Nie widzę 
w naszym programie spraw, które na ten moment bym już wy-
kreślił, bo zauważam, że są nie do spełnienia. Wręcz odwrotnie 
– widzę, że to wszystko da się zrobić, jednak to bardzo trudne  
i wymagające zadanie.
Funkcja przewodniczącego jest trudna, łatwa? Jak by ją 
pan określił?
Jest trudna, ponieważ wymaga sporego zaangażowania, poświę-
cenia czasu, dyspozycyjności, opanowania wielu przepisów  
i procedur, które nie zawsze bywają czytelne czy jednoznaczne. 
Aczkolwiek ufam, że dam sobie radę. To nie jest funkcja, która 

miałaby mi sparaliżować życie. To kolejne doświadczenie, do 
którego podchodzę z wielką pokorą. Nie ulega wątpliwości, że 
pojawią się trudności – mam nadzieję, że będę się mógł wtedy 
posiłkować wiedzą i doświadczeniem pana Stanisława Maliny 
czy pana Artura Kluza. 
A czy pełnienie funkcji przewodniczącego Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Ekumenicznego w jakiś sposób pomogło we 
wdrożeniu się w nową rolę – przewodniczącego Rady?
Wartości pochodne ekumenizmu, takie jak wzajemny szacunek, 
zrozumienie, gotowość do dialogu będą nam, radnym, towarzy-
szyć w trakcie kadencji. Jeśli zaś chodzi o te dwie funkcje to 
uważam, że to są różne tematy. Na pewno mam już pewne obycie 
w obiegu dokumentów, w przepisach, opracowywaniu projektów, 
sprawozdań, ale żeby to było bardzo pomocne to raczej nie.
A pod względem życia publicznego?
To na pewno. Generalnie wszyscy radni już w życiu publicznym 
zaistnieli i funkcjonują, co jest dobre.
Myśli pan, że z ludźmi, którzy zasiedli w Radzie, będzie się 
dobrze pracowało, patrząc przez pryzmat całej kadencji?
Myślę, że tak. Co prawda mamy za sobą dopiero miesiąc współ-
pracy, ale jestem przekonany, że z tymi ludźmi da się pracować, 
są porządni, pracowici, z poczuciem humoru, mam do wszystkich 
zaufanie i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Wiadomo, że może 
być różnie, ale na dzień dzisiejszy jestem pod wrażeniem tych 
osób i cieszę się, że wybory wyłoniły taki skład Rady. Jestem 
przekonany, że ci ludzie myślą poważnie o przyszłości miasta. 
To bardzo optymistycznie. 
Tak, ale to wynika z pewnych moich obserwacji. Jestem pod 
wrażeniem, bo to, jak wspomniałem wcześniej, fajni ludzie, 
którym gratuluję wygranej w wyborach i życzę sił, zdrowia  
i cierpliwości – do przewodniczącego oczywiście. 
Czy z dzisiejszej perspektywy jest pan w stanie powiedzieć, 
jakie trudności mogą wystąpić w trakcie realizowania zało-
żonego przez Radę planu?
Na pewno finansowe. Temat budżetu jest ciężki, ten pierwszy 
rok kadencji będzie na pewno trudny pod tym względem, co 
zresztą wspominał już w wystąpieniach pan burmistrz. Jednak 
jeśli będziemy do wydatków podchodzić racjonalnie i w taki 
sposób działać, to wiele rzeczy da się zrobić. 
Obserwuję także, że sporą trudnością mogą się okazać relacje 
mieszkańców z urzędnikami – minął zaledwie miesiąc, a miałem 
już sporo sygnałów o niekompetencji i arogancji niektórych, na 
szczęście to ludzie będący w zdecydowanej mniejszości, nie 
spodziewałem się również, że w pierwszych dniach kadencji 
radni musieli rozpatrywać skargę na kierownika jednostki or-
ganizacyjnej.
To faktycznie tych trudności się napiętrzyło. Z jednej strony 
relacje z ludźmi, z drugiej finanse, które pewnie wiążą się  
z zaciskaniem pasa…
Zdecydowanie tak. Dyscyplina finansowa nakłada pewne ob-
ostrzenia. Na pewno będziemy musieli na wszystko zwracać 
uwagę i każdą złotówkę mądrze wydać, aby przeznaczona była 
na właściwe cele.
A jakie cele są teraz takimi najpilniejszymi do zrealizowania?
Na razie musimy zrealizować te cele i zadania, które już są  
w toku i były wcześniej zaplanowane. 
Przymierzacie się już powoli do nowych wyzwań, większych 
inwestycji?
Oczywiście, w przygotowaniu są koncepcje i strategie, które 
wymagają mniej lub bardziej szerszych konsultacji, opinii. 
Niestety w kilku obszarach zastany stan faktyczny jest dla nas 
zaskoczeniem i wymaga trudnych i zdecydowanych kroków.
O współpracę z burmistrzem nie będę pytać.
Wywodzę się z tego samego ugrupowania, wspólnie przygoto-
waliśmy program i pragnę, abyśmy go wspólnie zrealizowali.
Czego można panu życzyć jako przewodniczącemu Rady 
Miasta?
Przede wszystkim dobrej współpracy z radnymi, z urzędnikami, 
z organizacjami pozarządowymi, z radami osiedla, ze wszystkimi 
mieszkańcami, przedsiębiorcami, inwestorami – bo to jest naj-
ważniejsze. Oczywiście zdrowia, siły w wykonywaniu obowiąz-
ków. Ja natomiast pragnę wszystkim czytelnikom życzyć dobrego 
czasu w przygotowaniach do świąt i zapraszam wszystkich do 
udziału w licznych atrakcjach dziejących się w mieście. 
Dziękuję za rozmowę.           Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk

    Fot. A. Jarczyk
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MYŚLEĆ POZYTYWNIE

W liście premiera Morawieckiego do 
członkiń KGW więcej jest martyrolo-
gii niż konkretów. W jego treści padają 
fałszywe założenia, a co za tym idzie 
wnioski. Efekt jest taki, że dofinansowa-
nie jednorazowe w wys. 5 tys. zł otrzy-
mają tylko te koła, które działają na wsi 
i nie są związane z kółkami rolniczymi. 
Ustrońskie koła są zatem poza oficjalnym 
obiegiem i poza państwowym dofinanso-
waniem. Mówiła o tym przewodnicząca 
KGW Olga Kisiała, dodając, że panie są 
oburzone. Wspominają, że kiedy powsta-
wało koło, Lipowiec był wioską i nie one 
odpowiadają za zmiany administracyjne. 
Chcą kontynuować pracę swoich po-
przedniczek, ale nawet gdyby chciały, 
nie mogłyby zgłosić swojego koła do 
Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rol-

nictwa, która ma mieć monopol na KGW. 
Najtrudniej pogodzić się z całkowitym 
brakiem poszanowania dla środowisk 
związanych z kołami gospodyń wiejskich, 
który objawił się w tym, że nie przepro-
wadzono żadnych konsultacji społecz-
nych. Nieprzemyślany akt prawny uderzył  
w aktywne od dziesięcioleci kobiety  
i ich organizację działającą na ziemiach 
polskich od 150 lat. Między innymi o tym 
mówiła w swoim wystąpieniu Danuta 
Kożusznik, prezes bielskiego Oddziału 
Polskiego Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych oraz radna sejmiku śląskiego 
poprzedniej kadencji. Gospodynie zrze-
szone w organizacji, którą reprezentuje D. 
Kożusznik, również nie mogą korzystać  
z pomocy państwa. 

Wszyscy wyrażali nadzieję, że będzie 

Minął kolejny rok działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Lipowcu.  
W strażnicy znów zebrały się koleżanki, sąsiadki, znajome, w śród nich matki, córki 
i wnuczki, by podsumować rok, zjeść coś dobrego, porozmawiać i miło spędzić 
czas. Sprawozdanie finansowe wykazywało plus na koncie, komisja rewizyjna nie 
miała uwag, więc popołudnie i wieczór w strażnicy OSP Lipowiec minął w ciepłej  
i serdecznej atmosferze. Tradycyjnie składano życzenia paniom, które obchodzi-
ły okrągłe urodziny, witano też nowe członkinie koła. Sielską atmosferę zepsuła 
dyskusja o nowej ustawie, która miała pomóc kołom gospodyń wiejskich, a wpro-
wadziła tylko niepotrzebne zamieszanie i rozgoryczenie części działających pań. 

jakaś nowelizacja tej ustawy, dyskutowa-
ły o niej również zaproszone na zebranie 
Elżbieta Pruszkowska z Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Cieszynie i Monika 
Maksymczak, naczelnik Wydziału Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń. 

Nie mając wpływu na to, co dzieje się 
na górze, panie postanowiły myśleć pozy-
tywnie, w czym pomogły im wspomnienia  
z minionego roku, na przykład przyno-
szące wiele radości pieczenie ciasteczek 
z przedszkolakami i uczniami, coroczna 
wigilijka seniorów, zabawa ostatkowa  
z Witoldem Pieńkowskim i uroczysty dzień 
kobiet w restauracji Beskid w Brennej. 
Przewodnicząca miło wspominała wspólne 
ze Stowarzyszeniem Lipowiec szkubaczki, 
choć podkreślała, że po przedyskutowaniu 
sprawy, panie będą działały samodzielnie. 
Nie zabrakło delegacji z Ustronia Lipowca 
na lipcowych mistrzostwach kosiarzy  
w Hajdunanas, która zdobyła srebrny me-
dal ani scenki KGW w korowodzie dożyn-
kowym. Panie upiekły i sprzedały kilka-
dziesiąt kilogramów kołoczy na dożynkach  
i odpuście. Pracy było dużo, ale i sporo 
chwil relaksu, choćby podczas wycieczki 
w Pieniny czy na spektaklu operetkowym 
w Bytomiu.

Na tegorocznym walnym zebraniu 
podano zupę pieczarkową z grzanka-
mi, pure ziemniaczane, kotlet schabowy 
nadziewany i sałatkę z buraków. Na 
deser kawę, herbatę i kruche babeczki  
z owocami. Wszystkim szczególnie sma-
kowała sałatka, więc po przepis udałam 
się do kuchni, gdzie część zarządu koła 
oraz inne członkinie przygotowywały 
uroczysty posiłek. Dowiedziałam się, że 
bazą są buraczki ugotowane i pokrojone 
w słupki (nadadzą się też gotowe buraczki 
– wiórki), ale szczególnego smaku nadają 
dodatki – ogórek konserwowy, cebula 
i jabłko. Sałatkę doprawiamy solą, cu-
krem, pieprzem, octem lub kwaskiem 
cytrynowym i delikatnie zaciągamy ma-
jonezem. Nie tak, żeby warzywa pływały 
w majonezie, ale na tyle, żeby nieco przy-
gasić intensywną czerwień buraczków. 
To bardzo prosty, ale smaczny pomysł na 
dodatek do obiadu.      Monika Niemiec 

Panie wysłuchały prelekcji na temat leczniczych właściwości aloesu.          Fot. M. Niemiec

Ktoś musi gotować, żeby jeść mógł ktoś.                 Fot. M. Niemiec List premiera Morawieckiego przyjęto z rezerwą.        Fot. M. Niemiec
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Panie sprzedawczynie ze sklepu mięsnego, znajdującego się na ustrońskim targowisku – Re-
nata Urbanowicz i Agnieszka Cholewa 6 grudnia witały klientów w mikołajkowych strojach, 
tworząc już świąteczną atmosferę.                                                                    Fot. W. Suchta

Pan Florian Lis z wierszowanymi życzeniami 
i słodkościami odwiedził naszą redakcję. To 
już tradycja, że 6 grudnia ubiera się w strój 
biskupi św. Mikołaja i wędruje po Ustroniu, 
wywołując uśmiech na twarzach napotka-
nych ludzi.                         Fot. M. Niemiec

CO ZNAJDZIEMY 
W KALENDARZU

49/2018/5/R

Lidia Szkaradnik – Z Nowym Rokiem; 
Ireneusz Szarzec – Spełnione i niespełnione 
marzenia samorządowca; Katarzyna Czyż-
-Kaźmierczak – Lepiej współpracować niż 
konkurować. Słów kilka o zacieśnieniu 
relacji z Wisłą; Lidia Szkaradnik – Pamiętny 
wrzesień 39 w zapisach kronikarskich – 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej; 
Alicja Michałek – Zakład Energetyczny nr 
2 w Ustroniu – Christinahűtte (Ciekawe 
wątki z dziejów Szmelcowni, Walcowni 
i Hamerni, część VII); Grażyna Kubica – 
Trudny żywot i męczeńska śmierć werkmi-
strza Józefa Kubicy (1888-1940), polskiego 
działacza niepodległościowego w Orłowej 
i Ustroniu; Alicja Michałek – Urok daw-
nych pojazdów konnych, czyli o kolasach 
w zbiorach Muzeum Ustrońskiego; Wiktor 
Pasterny – Meblowanie, U dochtora; Lidia 
Szkaradnik – Ty tu jeszcze jesteś?! czyli 
moje trudne przechodzenie na emeryturę; 
Jan Richert – Droga do sukcesu: Ustroń – 
Kraków – Ustroń; Julianna Fusek – Czy 
wiesz co to za zwierz?; Karol Brudny – 50 
lat Kuźni Skoczów w historycznej sztafe-
cie; Stanisław Lebiedzik – Patriota przez 
duże „P” – wspomnienie o ks. Leopoldzie 
Zielasko; Maria Nowak – In Memoriam ks. 
kanonika Leopolda Zielaski; Wojsław Su-
chta – Proboszcz, Henryk Słaby – Liczą się 
dokonania. Nietuzinkowy życiorys – szkic 
o generale Jerzym Ziętku; Leon Mijal, Mo-
nika Matl – Jerzy Kłoda 1943-2018; Lidia 
Szkaradnik – O Janie Jakubcu wspomnie-
nie; Wspomnienie o Tadeuszu Kopoczku; 
Ostatnie pożegnanie Bogusława Heczki; 
Maria Nowak – In Memoriam Bogusława 
Heczki; Alicja Michałek – „Industria jest 
kobietą”, czyli żeńskie oblicze Industriady 
w Ustroniu; Anna Łęczyńska – Ustroński 
Redyk; Roman Macura – Gambia – relacja 
z podroży; Patrycja Biernat – Klapki dla 
Gambii – czyli jak sprawić radość afrykań-
skim dzieciom; Barbara Staniek-Siekierka 
– Oazy i ogrody, place i pałace; Sylwia Mo-
krysz – Niekończąca się podroż po tajemnice 
świata; Kalendarz Ustroński 2019; Monika 
Niemiec – Baseny, bitwy i brzoskwinie, czyli 
subiektywny przewodnik po Hajdunanas; 
Staro ustrónioczka – Czy wy wiycie co jy-
cie; Lidia Szkaradnik – Walka z otyłością,; 
Jerzy Marszałek – Legenda o Czantorii; 
Elżbieta Sikora – Ustrońska poetka kończy 
95 lat; Jerzy Marszałek – Krotki przewod-
nik; Kamil Podżorski – Badania profesora 
Fraasa – okno w prehistoryczne dzieje 
cesarstwa Franciszka Jozefa; Katarzyna 
Szkaradnik – Jana Wantuły badanie obrzeży 
archiwum; Maria Nowak – Ojczyzna; Kamil 
Podżorski – Tajemnice inskrypcji na Hotelu 
„Kuracyjnym”; Wiktor Pasterny – Jak stary 
Mach oszukał utopca; Bogusław Binek – 30 
lat temu powstała Nauczycielska Estrada 
Ludowa; Hanka i jeszcze Gdosi – Spóminki 

szkolne; Aleksander Dorda – Chrząszczowe 
impresje; Ágnes Nagy – Twórcze działania 
młodych artystów; Agnieszka Jarczyk – 
Wystarczy chcieć; Lidia Szkaradnik, An-
drzej Nowiński – Polsko-czesko-słowacka 
współpraca rowerowa; Anna Łęczyńska 
– Barbarian Race 2018; Robert Neumann – 
Ustroń z lotu ptaka; Danuta Koenig – Moje 
Spotkanie z Mistrzem; Andrzej Piechocki 
– Wiersze dla Adama Makowicza; Barbara 
Niemczyk – Ikonografia Trinitas Dei; Halina 
Szotek – Młynówka Ustrońsko-Skoczowska; 
Elżbieta i Andrzej Georgowie – Spotkania 
Historyczne w Czytelni Katolickiej w Ustro-
niu; ks. Marian Fres – Kościół św. Anny 
w Nierodzimiu – w 250-lecie istnienia; 
Lidia Szkaradnik, Christian Jaworski – Sy-
nagoga w Ustroniu corocznie upamiętniana; 
Monika Niemiec – Zasiadałem w Bundes-
tagu; Monika Niemiec – Jak żyć, panie 
doktorze?; Teresa Chwastek – Ustrońskie 
hajku; Alozy Sikora – 1 maja 2019 r. – 20 
lat służby na rzecz Miasta Ustroń. Jubileusz 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w Ustroniu; Śląskie Centrum Reumatologii 
i Rehabilitacji; Uzdrowisko Ustroń po-
nownie zaskakuje!; Coraz więcej Mokate 
w ojczyźnie… kawy; Reklamy; Promocja 
Kalendarza Ustrońskiego na 2018 r. 

Tydzień temu w gazecie pojawiła się 
relacja z promocji Kalendarza Ustroń-
skiego 2019. Teraz zaś prezentujemy 
wszystkich jego autorów i artykuły, któ-
re znalazły się w najnowszym wydaniu 
tego rocznika.
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Tomasz Samojlik „Zguba zębiełków”
Bycie ryjówką przeznaczenia to nic 

przyjemnego! Wszędzie czyhają zagro-
żenia: zaczyna się spełniać starożytna 
przepowiednia o zagładzie, norki ame-
rykańskie dokonują inwazji na spokojną 
Dolinę Ryjówek, wreszcie pożar zagra-
ża życiu wszystkich mieszkańców lasu. 
O dziwo, Dobrzykowi udało się wyjść 
cało z dotychczasowych opresji, nie 
bez pomocy wiernej drużyny śmiałków. 
Co się jednak stanie, kiedy drużyna się 
rozpadnie? Czy Dobrzyk poradzi sobie 
z największym do tej pory wyzwa-
niem? Zima nadchodzi. I nie zna litości! 
Czwarty tom bestsellerowej opowieści 
z życia ryjówek, rzęsorków i zębiełków 

to mrożąca krew w żyłach przygoda oraz mnóstwo prawdziwych 
informacji o życiu tych fascynujących zwierząt.

Jordi Sierra i Fabra 
„Zabójcza zagadka 

matematyka”
Adela, Luc i Nico jako jedyni w klasie 

mają poważne problemy z matematyką. 
Nie mają głowy do cyfr i tyle! Gdy już 
wydaje się, że na pewno czeka ich po-
prawka, pojawia się szansa – mogą jesz-
cze raz przystąpić do egzaminu. Stawiają 
się w umówionym miejscu i... nagle widzą 
ciężko rannego nauczyciela! Mężczyzna 
przekazuje dzieciom pierwszą z kilku 
matematycznych wskazówek, które po-
zwolą znaleźć napastnika. Czy uda im się 
rozwikłać zabójczą zagadkę?

Środowe wieczory miłośnicy książek rezerwują sobie na 
spotkania autorskie w czytelni naszej biblioteki. Po Joannie 
Jurgale-Jureczce przyszła kolej na Tadeusza Dytkę rodem  
z Ustronia, znanego dziennikarza, autora kilkunastu publikacji 
biograficznych i sensacyjnych, wydawcę, organizatora corocz-
nej imprezy Military Festival w amfiteatrze, a zarazem laureata 

TRZY RAZY NAJ...

KONSULTACJE I PRZETARGI 
6.12.2018 r. zostały opublikowane następujące konkursy ofert:
1) Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na 
terenie Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 14.12.2018 do 
godziny 10:00.
2) Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych 
na terenie Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 14.12.2018 
do godziny 10:00. 
3) Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach re-
alizowanych przez Miasto Ustroń – termin składania ofert – do dnia 
14.12.2018 do godziny 10:00.
7.12.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Obsługa oraz utrzy-
manie toalet publicznych w Ustroniu – termin składania ofert – do dnia 
17.12.2018 do godziny 10:00.
11.12.2018 r. został opublikowany konkurs ofert: sukcesywny zakup 
paliwa na potrzeby Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 
19.12.2018 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

  

49/2018/7/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

konkursów literackich i fotograficznych. Ustroniacy kojarzą go 
przede wszystkim z powszechnie znanymi pozycjami o boha-
terze II wojny światowej, ustrońskim lotniku Janie Cholewie. 

Najnowsza sensacyjna książka nosi tajemniczy tytuł „Her-
mon. Ucieczka z góry szejka”. Autor jest znawcą problematyki 
wojskowej, bo kilkakrotnie brał udział jako reporter w misjach 
pokojowych na wzgórzach Golan, ale też w Bośni i Hercego-
winie. Na wstępie przedstawił swe ostatnie dzieło jako 3 razy 
naj, czyli najgrubsza pozycja z dotychczas wydanych (ponad 
500 stron), najciekawsza i najdłużej powstająca. Pomysł zro-
dził się w latach 90. i wówczas ta treść została napisana na 
maszynie „Mercedes” i odłożona na półkę. Później powstawały 
inne książki, które dotarły do czytelników i wreszcie przyszła 
kolej na powieść sensacyjną opartą na kanwie wojskowej, bo 
tę problematykę autor doskonale zna i czuje. 

–Podłoże jest autentyczne – snuje opowieść prozaik – nazwi-
ska oczywiście zmienione. Inspiracją były moje wyjazdy na 
misje ONZ, dwa razy po siedem miesięcy na wzgórza Golan. 
Tytułowy Hermon to szczyt góry, gdzie od 1974 r. znajduje się 
posterunek Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na granicy 
Syria – Izrael – Liban. Głównym bohaterem jest oficer – lekarz, 
który przez splot różnych okoliczności wyjeżdża z Krakowa 
na wzgórza Golan i tam umiejscowiona jest większość akcji. 

Promocji towarzyszyła prezentacja multimedialna unikal-
nych fotografii z opisywanych terenów, a rozmowy na temat 
problematyki Bliskiego Wschodu prowadzone były po części 
oficjalnej przy sutym poczęstunku, ufundowanym przez Ta-
deusza Dytkę. 

Zainteresowanych kierujemy do miejskiej biblioteki, skąd 
niebawem będzie można wypożyczyć prezentowaną przez 
autora książkę.                                             Lidia Szkaradnik

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

GOSPODARSTWO RYBNE 
                                                      Nierodzim, ul. Żwirowa 4, 

                           tel. 504 940 509, tel. 504 468 293

49/2018/6/R

Dyrektor biblioteki Krzysztof Krysta i Tadeusz Dytko.  Fot. L. Szkaradnik
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USTRONIUW dawnym

Przy ustrońskim stole

Ustroń 1955 r. – kładka w miejscu, gdzie dzisiaj istnieje most koło stacji benzynowej na 
Brzegach. Zdjęcie udostępniła nasza czytelniczka – Barbara Turoń, która jest na nim razem 
z bratem Jerzym. 

Jak przetrwać 
świąteczne tradycje 

kulinarne?
Coraz bliżej Święta Bożego Na-

rodzenia – oczekiwany i wyjątkowy 
czas. Spotkania w gronie rodzinnym 
zachęcają do przygotowań tradycyj-
nych potraw świątecznych, by zasiąść 
przy suto zastawionym stole. A prze-
cież na widok aromatycznych, pięk-
nie podanych dań dostają wilczego 
apetytu nawet amatorzy codziennego 
zdrowego odżywiania. Nie trzeba 
zmieniać tradycji, ale można nieco 
zmodyfikować świąteczny jadłospis, 
zmniejszyć zasoby potraw i ogra-
niczyć w nich: sól, cukier i tłuszcz. 
Dania świąteczne przygotowywane 
są najczęściej w tak dużej ilości, że 
starczą nie tylko na Wigilię i dwa dni 
świąt, lecz są zjadane przez kilka ko-
lejnych dni aż do Nowego Roku, kiedy 
zaczynają się postanowienia na temat 
diety i odchudzania… A najgorszy dla 
organizmu jest szok. Czyli najpierw 
objadanie się dużymi ilościami wyso-
kokalorycznego jedzenia, a następnie 
przechodzenie na głodówkę, żeby 
zmieścić się w sylwestrową kreację. 
Zdecydowanie lepszym pomysłem jest 
lekka dieta. Tak przed świętami, jak 
i tuż po nich. W razie przejedzenia 
warto pić kilkakrotnie ciepłe herbatki 
ziołowe z mięty, melisy, dziurawca, 
szałwi, czy rumianku, a także wodę 
z octem jabłkowym lub sokiem z cy-
tryny. Dobrym antidotum na prze-
jedzenie jest też tradycyjny kompot  
z suszu owocowego, którego nie po-
winno zabraknąć w wigilijny wieczór  
i w dalsze świąteczne dni. 

A może zamiast szukania sposobów 
na niestrawność warto ograniczyć 
porcje, albo nie jeść kilku kawałków 
ciasta czy mięsa tylko zakończyć na 
jednym lub dwóch? Tradycji nie ma 
co zmieniać, bo na barszcz z uszka-
mi, czy kapustę spożywaną w gronie 
najbliższych niektórzy czekają cały 
rok. Ale, aby Nowy Rok zacząć bez 
zgagi i moralnego kaca, nie trzeba 
sobie niczego podczas świąt odma-
wiać - wystarczy umiar w jedzeniu  
i piciu, który nie pozbawi przyjemnych 
doznań kulinarnych, a jednocześnie 
sprawi, że święta można spędzić zdro-
wo i w dobrym samopoczuciu. Jest to 
banalne stwierdzenie, lecz w obliczu 
tak licznych pokus wymaga doprawdy 
sporo samodyscypliny, by tę zasadę 
wprowadzić w życie. Zamiast sku-
piania się na kulinariach, warto po-
starać się, by Boże Narodzenie niosło 
za sobą autentyczną radość, miłość  
i nadzieję na dobry 2019 rok.                   

                          Lidia Szkaradnik
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Tytuł Fabryka Roku, przyznawany przez 
redakcję magazynu Inżynieria i Utrzymanie 
Ruchu i Control Engineering Polska, stano-
wi wyraz uznania dla zakładów przemysło-
wych, które osiągają bardzo dobre wyniki 
operacyjne dzięki doskonałej organizacji 
działań w obszarze utrzymania ruchu, 
automatyzacji produkcji, wdrożonych sy-
stemów IT wspomagających produkcję, 
„Przemysł 4.0” oraz w działalności pro-
ekologicznej. Konkurs Fabryka Roku ma 
na celu:
• wyłonienie zakładów, które osiągnęły naj-
wyższy poziom doskonałości operacyjnej,
• ukazanie efektywności zakładu produk-
cyjnego,

• określenie najlepszych praktyk w za-
rządzaniu.

Mokate to znakomite zaplecze labo-
ratoryjne, produkcyjne i logistyczne. To 
zakłady produkcyjne w Żorach, Ustroniu 
i czeskich Voticach. Szczególnym po-
wodem do dumy jest oddany do użytku  
w ubiegłym roku nowy zakład produkcyj-
ny w Żorach oraz Centrum Logistyczno-
-Magazynowe, które działa od jesieni 
tego roku.

Fabryka Mokate posiada autonomiczną 
infrastrukturę, zasilanie, kotłownię wodną 
i parową, sprężarkownię, ładownię wóz-
ków widłowych oraz stację uzdatniającą 
wodę. Sam zakład to ponad 8 500 m2 

powierzchni – o tysiąc więcej niż boisko 
piłkarskie, 150 ton stali nierdzewnej  
i przeszło 100 km samych kabli. Impo-
nująca jest kubatura nowej inwestycji – 
aż 79 tysięcy m3, która byłaby w stanie 
pomieścić aż 35 basenów olimpijskich!

Częścią składową nowej inwestycji 
jest wieża produkcyjna,zaprojektowana 
zgodnie z najnowocześniejszą technolo-
gią na świecie – FILTERMAT. Techno-
logia ta pozwala na rozpyłowe osuszanie 
produktów spożywczych z wysoką za-
wartością węglowodanów, protein czy 
substancji tłuszczowych.

Zautomatyzowana fabryka pozwala na 
usprawnienie samego procesu produkcji, 
pakowania, a nawet systemu paletyzacji. 
Mieszalnia sucha wyposażona została  
w automatyczny system mieszania kilku 
produktów sypkich w jednym czasie – 
produkty zaraz po wymieszaniu zostają 
spakowane, a sam mieszalnik, wykonany 
w standardzie farmaceutycznym, posiada 
funkcję automatycznego mycia!

Nowoczesna technologia użyta została 
nawet w magazynie wyrobów gotowych, 
gdzie układanie big bagów czy worków  
z produktami dla maszyn nie jest żadnym 
problemem, a pozwala odciążyć pracow-
ników zatrudnionych w fabryce.

Ten jeden z najnowocześniejszych 
zakładów na świecie pozwolił na zwięk-
szenie wolumenu produkcyjnego o ponad 
30%, usprawnił i skrócił czas realizacji 
samych zamówień. Zapewnia pracę po-
nad 40 osobom w samej strefie produk-
cyjnej i laboratoryjnej.

Zakład został stworzony również z my-
ślą o nowych powierzchniach biurowych 
i laboratoryjnych. Został wyposażony  
w maszyny pozwalające na przygo-
towanie mieszanek do produkcji bitej 
śmietany, wyjątkowych lodowych top-
pingów, baz do ciast czy też produktów 
instant, takich jak zup w proszku czy 
nawet lodów.

Prestiżowy tytuł Fabryka Roku w ka-
tegorii „Branża spożywcza” to potwier-
dzenie skuteczności prowadzonych przez 
Mokate działań i impuls do dalszej wy-
tężonej pracy.

 

Nie ma większego zaszczytu dla lidera biznesu niż uznanie wyrażone przez innych 
liderów. Podczas jednego wyjątkowego wieczoru ponad trzysta osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach produkcyjnych wzięło udział w cere-
monii uhonorowania osób, które wykazały się szczególnymi zasługami, zapewnia-
jąc podległym sobie organizacjom największe osiągnięcia – tymi słowami opisany 
jest prestiżowy konkurs, w którym wyróżnione są najlepsze fabryki. Podczas gali  
w Warszawie, przedstawiciele Mokate odebrali tytuł Fabryka Roku 2018 w kategorii 
„Branża spożywcza”.

49/2018/4/R

MOKATE 
NAJLEPSZĄ FABRYKĄ ROKU

Fot: materiały organizatora, www.fabrykaroku.pl
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TRENING I ZABAWA

- Rozegraliśmy dzisiaj Ustroń Cup, czyli Turniej Mikołajko-
wy dla najmłodszych zawodników naszego klubu. Były to też 
pierwsze rozgrywki w ramach współpracy z gminą Suszec, gdzie 
niedawno zawiązała się szkółka tenisowa - wyjaśnia Aleksander 
Panfil, organizator turnieju, prezes UKS „Beskidy” i trener 
w jednej osobie. 

W sobotę w hali tenisowej przy ul. Sportowej rywalizowało 
12 dzieci, znających już wprawdzie podstawowe zasady i me-
todę liczenia punktów, ale potrzebujących jeszcze wskazówek. 

W tle przygotowań do drużynowych Mistrzostw Polski, które 
odbędą się w Bytomiu w dniach 20-22 grudnia, trenerzy Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „Beskidy” Ustroń zorganizowali 
turniej mikołajkowy. Nie brakowało emocji i dobrej zabawy. 

Pizzę podawał sam Łukasz Kozielski.                       Fot. M. Niemiec

- Pojechałem z zawodni-
kiem z klubu i stwierdziłem, 
że skoro już tam jestem, to 
zagram. Niewiele gemów stra-
ciłem i tak się złożyło, że wy-
grałem. Potraktowałem udział 
w turnieju jako przygotowanie 
do zbliżających się mistrzostw 
Polski (20-22.12). Dobrym 
treningiem był też start w By-
tomiu - podsumował Grzegorz 
Panfil. 

W prestiżowym Ogólno-
polskim Halowym Turnieju 
Tenisa Ziemnego Seniorów 
„Puchar Polski” w Bytomiu 
(1-3.12) zawodnik UKS-u 
również nie miał problemu 
z pokonaniem rywali, w finale 
wygrał z Igorem Bujdo (KS 
Górnik Bytom)  6:1, 6:0.  5-8. 

Grzegorz Panfil odnosi 
sukcesy również jako trener. 
W turniejach wystartowa-
li jego wychowankowie. 
W pierwszym Michał Czech 
zajął 14. m., w drugim Łukasz 
Kozielski miejsce 5-8.    (mn)

TAK SIĘ ZŁOŻYŁO
ŻE WYGRAŁEM

Tak skwitował pytanie o zwycięstwo w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Ziemnego Seniorów w Sobocie pod Poznaniem  
Grzegorz Panfil, utytułowany polski tenisista, występujący 
w barwach UKS „Beskidy” Ustroń.  

Dlatego też sędziowie pomagali zawodnikom ustalać punktację 
i podpowiadali, gdzie mają się ustawiać. 

- Postaraliśmy się, by każde dziecko, bez względu na wynik 
otrzymało dyplom, czterem najlepszym wręczyliśmy puchary, 
wszyscy otrzymali zestawy słodyczy od firmy Milka, a w przerwie 
zaserwowaliśmy pizzę z Tete-A-Tete. Celem turnieju było propa-
gowanie gry w tenisa i zachęcanie do uprawiania tej dyscypliny 
sportu - podsumował turniej Aleksander Panfil, a poproszony 
o garść informacji na temat zbliżających się mistrzostw powie-
dział:

- Jesteśmy uznawani za faworytów, ale w ubiegłym roku też 
tak było, a zdobyliśmy brązowy medal, więc bez względu na 
rankingi musimy ciężko trenować. Podstawową drużynę mamy 
bardzo mocno, a tworzą ją: Paweł Ciaś, Grzegorz Panfil, Mateusz 
Kowalczyk i wypożyczony z Czech Jarosław Pospiszyl. Zagramy 
w nowej bytomskiej hali i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, 
żeby przywieźć do Ustronia złoto.                                         (mn)

Uczestnicy turnieju poznawali też reguły gry.               Fot. M. Niemiec

BEZKONKURENCYJNY
    Fot. Rafał Meszka

Mateusz Malina z Ustronia zdominował IX Barbórkowy 
Puchar Śląska we Freedivingu, który odbył się w weekend 
w Rybniku. Zawody miały status Basenowych Mistrzostw Polski, 
a najlepszy polski freediver wygrał wszystkie trzy konkurencje 
i triumfował w klasyfikacji generalnej. Co więcej, w konkuren-
cji STA Malina rezultatem 9 minut i 5 sekund ustanowił nowy 
rekord kraju. 

Wyniki Mateusza Maliny: DYN (pływanie dynamiczne w płe-
twach na jednym oddechu) - 250 m, STA (statyczne wstrzymanie 
oddechu) - 9,05 min., DNF (pływanie dynamiczne bez płetw na 
jednym oddechu - 197 m.                                                      (mn)    Grzegorz Panfil



14   Gazeta Ustrońska                                                                                           13 grudnia 2018 r.

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.

Mieszkanie na wynajem. 515-
286-714.

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

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

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

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

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

Sprzedaż choinek świątecznych 
sosna, jodła,świerk. Ustroń, Po-
lańska 32. 33 854 3302

Sprzedam garaż blaszak os. Cen-
trum, 3,3x4,5, 605-993-954.

Firma produkcyjna z Ustronia 
zatrudni pracownika - mężczyznę. 
33 854 4490.

Serdeczne podziękowanie za po-
moc panu Kapołce. MJ

MOUNTAIN-MED - profesjo-
nalny masaż medyczny, taping, 
fizykoterapia, stacjonarnie i u 
pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 
6. 535-387-898.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

14.12. 12.00 Rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszą 
   Bombkę Choinkową,  MDK „Prażakówka”
15.12. 8.00 Ustrońskie Targi Staroci,  MDK „Prażakówka”
15.12. 17.00 Wspólne kolędowanie z zespołem „Równica” 
  na wigilijce, Gimnazjum nr 1
18.12. 16.30 Koncert Świąteczny Towarzystwa Kształcenia 
  Artystycznego,  MDK „Prażakówka”
18.12. 17.00 Promocja Pamiętnika Ustrońskiego, Muzeum 
  Ustrońskie 
31.12. 18.00 Bal sylwestrowy dla dzieci od lat 7 w Akademii  
  Esprit
31.12. 22.30 Sylwester na Ustrońskim Rynku

Obiad tylko dla grzecznych?                                         Fot.  M. Niemiec

ROZMOWA Z ALEKSANDRĄ ŁUCKOŚ, 
NACZELNIKIEM 

WYDZIAŁU FINANSOWEGO UM
O ile wzrosną podatki lokalne w 2009 roku? Podatek od nieru-

chomości wzrośnie średnio o 4%, przy czym dla podmiotów gospo-
darczych wzrost wyniesie 2,9%. Podkreślić należy, że stawki nie 
były podnoszone przez ostatnie 2 lata, a w niektórych przypadkach 
nawet dłużej. Górne stawki określone przez Ministerstwo Finansów 
wzrosły średnio o 4,3%. Sporo mówi się o nadchodzącym kryzysie. 
Czy Rada Miasta moce zmienić stawki podatków w ciągu roku? 
Może, natomiast jest to rzadka praktyka w skali kraju i dotyczy 
obniżenia podatków, czyli wyłącznie na korzyść podatników. 

PEŁNOPRAWNE UZDROWISKO
27 listopada odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 

przewodniczący RM Stanisław Malina. Na wstępie burmistrz 
wnioskował o usunięcie z porządku obrad uchwały dotyczącej 
taryfy za wodę. Jak tłumaczył prezes spółki Wodociągi Ziemi 
Cieszyńskiej Jan Kubień, 25 listopada poinformowali zostali 
przez dostawcę energii elektrycznej, że od 1 stycznia 2009 r. cena 
dla przedsiębiorstw wzrasta o 45%. Jest to znacząca podwyżka  
i nieuwzględnienie jej przy uchwalaniu taryfy przyniosłoby spółce 
straty. Ceny energii zostały uwolnione 14 maja 2008 r. z wyłącze-
niem gospodarstw domowych. (…) Burmistrz Ireneusz Szarzec 
stwierdził, że uchwalenie statutu uzdrowiska jest ostatnim krokiem 
dostosowującym obowiązujące w uzdrowisku prawo lokalne do 
znowelizowanej ustawy uzdrowiskowej z 2005 r. Wcześniej Mi-
nister Zdrowia zatwierdził operat uzdrowiskowy potwierdzający 
możliwość lecznictwa uzdrowiskowego w Ustroniu. Teraz zgodnie z 
ustawą przyjmuje się statut uzdrowiska z wyszczególnieniem szcze-
gółowym stref uzdrowiskowych, surowców leczniczych i kierunków 
leczenia. Strefy są zgodne ze studium więc nie ma konieczności 
wprowadzania zmian. Tym samym Ustroń jest uzdrowiskiem zgod-
nie z obowiązującym prawem.

PAMIĘCI POLEGŁYCH
W niedzielę 30 listopada o godzinie 12.00 obok tablicy pamiąt-

kowej przy dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”, zebrała się 
grupa osób; wśród nich burmistrz Ireneusz Szarzec, przewodni-
czący Rady Miasta Stanisław Malina, przedstawiciele Urzędu 
Miasta, przedstawiciele organizacji kombatanckich, zaproszeni 
goście. Pod tablicą zapalono znicze i złocono kwiaty; w ten sposób 
uczczono 65 rocznicę śmierci w bunkrze na stoku góry Czantoria 
6 partyzantów, żołnierzy oddziału Armii Krajowej „Czantoria”. 

                Wybrała:(lsz)

10 lat temu - 4.12.2008 r.

*  *  *

 13-14.12  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
15-16.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
17-18.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
19-20.08  Pod Najadą     ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
21-22.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
23-24.12  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
25-26.12  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
27-28.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
29-30.12  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
31.12      Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-23.00. 

DYŻURY APTEK
*  *  *
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) bardzo pracowity owad, 8) dokładka do 
obiadu, 9) letnia kanikuła, 10) broń sieczna, 12) dmu-
chawa w aucie, 14) strojniś, 15) rozrabiają na podwórku, 
16) rodzaj kaszy, 19) podkasany taniec, 22) domowe lub 
harcerskie, 23) walczy w ringu, 24) turecka stolica.
PIONOWO: 2) część marynarki, 3) turystyczna wypra-
wa, 4) grecki bóg wojny, 5) drukarskie tło, 6) decha do 
zagniatania ciasta, 7) imię carów, 11) stronnik – sympatyk,  
13) czynił awanse damie, 17) obibok, 18) marszowy dudni 
na bruku, 20) trafia na kamień, 21) mieszkanko lisa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 21 grudnia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 47

LASY NA CZANTORII

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Lidia Tomiczek 
z Ustronia, ul. Olchowa. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r. 

* 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.
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SPARINGOWY TEST

W barwach pierwszoligowego Pod-
beskidzia zagrało w tym spotkaniu aż 
sześciu testowanych zawodników, wśród 
których znalazł się środkowy obrońca 
Kuźni Konrad Pala. 24-letni defensor jest 
pewniakiem w drużynie prowadzonej 
przez trenera Mateusza Żebrowskiego, 
a najdobitniej świadczy o tym fakt, iż  
w aktualnie trwającym sezonie zagrał on 
we wszystkich ligowych spotkaniach nie 
opuszczając nawet minuty! W tych spot-
kaniach stoper Kuźni raz mógł się cieszyć 
ze zdobycia bramki, kiedy to w spotkaniu 
z MKP Odrą Centrum Wodzisław Ślą-
ski skutecznie wykorzystał rzut karny.  
W środowym sparingu Konrad Pala dostał Konrad Pala.          

Ostatniej niedzieli listopada szczypiorniści z Ustronia mieli 
możliwość zaprezentowania swych nieprzeciętnych umie-
jętności na arenie międzynaro-
dowej, a wszystko to za sprawą 
Turnieju Trzech Miast. Pierwsza 
odsłona tych towarzyskich roz-
grywek miała miejsce w czeskiej 
Karvinie, gdzie młodzi adepci 
piłki ręcznej mieli okazję rywa-
lizować na sporej, ekstraligowej 
hali aktualnego mistrza Czech - 
HCB Karviny. Trzecim miastem, 
które wystawiło swoje drużyny 
do tego turnieju było Kysucke 
Nove Mesto ze Słowacji. Każde  
z miast wystawiło po dwa zespoły: 
chłopców i młodzików. Dla naszej 
drużyny chłopców (rocznik 2006 
i młodsi) było to dopiero jedno  
z pierwszych kontaktów z rywa-
lizacją na arenie międzypaństwo-
wej. Niestety pomimo dobrej, am-
bitnej i zaciętej gry podopieczni 
trenera Piotra Bejnara dwukrotnie 
musieli przełknąć gorycz porażki. 
Na największe pochwały za wy-
stęp na tym turnieju zasłużyli Ma-
ciej Darowski i Łukasz Gogółka. 
Drużyna młodzików w rywalizacji 
międzynarodowej ma już spore 
doświadczenie i bezsprzecznie 
było to widoczne w poziomie ich 
gry. Jako pierwsza z kwitkiem, po 
starciu z podopiecznymi trenera 
Piotra Bejnara, została odprawiona drużyna gospodarzy, która 
przegrała 17:20. W drugim starciu nasi ustrońscy szczypiorniści 
pokonali Kysucke Nove Mesto 24:23. Druga część Turnieju 

TURNIEJ TRZECH MIAST
Trzech Miast zostanie rozegrana jeszcze w grudniu na Słowacji, 
a trzeci i jednocześnie ostatni etap tych międzynarodowych 

zmagań odbędzie się w Ustroniu 
już w przyszłym roku. Po rywa-
lizacji w Karvinie zespół młodzi-
ków nie mógł narzekać na nadmiar 
wolnego czasu, ponieważ już na 
drugi dzień rozgrywali oni mecz 
ligowy, którym zainaugurowali 
rundę rewanżową. W starciu z dru-
żyną z Siemianowic Śląskich nasi 
ustrońscy szczypiorniści od samego 
początku systematycznie powięk-
szali swoją przewagę, dzięki czemu 
po pierwszej połowie prowadzili 
20:10. W drugiej połowie prowa-
dzenie to jeszcze się powiększyło 
i ostatecznie MKS Ustroń wygrał 
36:21. Tydzień później podopiecz-
ni trenera Piotra Bejnara udali się 
do Sosnowca, gdzie rywalizowali 
w ramach dziewiątej kolejki Ligi 
Wojewódzkiej. Spotkanie to za-
kończyło się pewną i zdecydowaną 
wygraną MKSu 31:19. Na spore 
brawa i słowa uznania zasłużyli po 
tym spotkaniu: Piotr Browarczyk, 
który wielokrotnie skutecznie inter-
weniował w bramce oraz Aleksan-
der Bejnar – autor 14 trafień. Warto 
podkreślić, iż nasi szczypiorniści 
osiągali tak dobre wyniki grając  
w niepełnym zestawieniu, ponie-
waż z przyczyn zdrowotnych pau-

zowali skrzydłowi Patryk Siekierka i Aleksander Kowalczuk 
oraz rozgrywający Piotr Szturc. 

                                             Arkadiusz Czapek

45 minut na pokazanie swych umiejętno-
ści, ponieważ na boisku pojawił się wraz 
z początkiem drugiej połowy, a „jego” 
zespół w towarzyskich derbach Bielska 
zremisował 2:2. Drużyna Podbeskidzia 
prowadzona przez trenera Krzysztofa 
Brede po rundzie jesiennej zajmuje wy-
soką piątą pozycję i w rundzie wiosennej 
zamierza realnie włączyć się do walki  
o ekstraklasę, ponieważ o ile liderujący 
Raków Częstochowa uciekł swym rywa-
lom, to druga w tabeli Sandecja Nowy 
Sącz ma tylko sześć punktów przewagi 
nad popularnymi „Góralami” z Bielska-
-Białej.           

                               Arkadiusz Czapek

W środę piątego grudnia na stadionie w Ustroniu rozegrano mecz sparingowy, 
w którym III-ligowy Rekord Bielsko-Biała zmierzył swe siły z występującym na 
zapleczu ekstraklasy Podbeskidziem Bielsko-Biała. 

      Fot. K. Medwid


