
 1 lutego 2018 r.   Gazeta Ustrońska   1

 
Nr 5 (1356)   •  1 lutego 2018 r.  •  2 zł (w tym 5% Vat)   •   ISSN 1231-9651

TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nie można się nauczyć piłki 
ręcznej nie grając. I runda 
ligi się zakończyła, druga 
czeka nas w lutym, więc po-
stanowiliśmy zaprosić za-
przyjaźnione kluby, żeby 
powalczyć i przy okazji po-
trenować. Więcej na str. 13

25 stycznia odbył się Koncert dla Babci i Dziadka. Więcej na str. 8.                    Fot. A. Jarczyk

BEZPIECZNA NARTOSTRADA

Gdy włączony silnik na obsza-
rze zabudowanym powoduje 
nadmierną emisję spalin lub 
nadmierny hałas, jego właś-
ciciel może zostać ukarany 
grzywną w wysokości do 300 
zł.                    Więcej na str. 12 

(cd. na str. 2)

(cd. na str. 9)

Przewodniczący zebrania – 
jednogłośnie, sekretarz ze-
brania – jednogłośnie, skład 
komisji – jednogłośnie. Po-
dobnie wyglądały wybory 
nowych władz Koła Gospo-
dyń Wiejskich Ustroń Cen-
trum i Kółka Rolniczego w 
Ustroniu.       Więcej na str. 4

Choć za oknami zimy nie widać, na stokach odbywa się śnieżne szaleństwo. Tym 
bardziej, że ferie właśnie się rozpoczęły. W całej zabawie i wypoczynku chodzi 
także o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, o czym dowiadywały się dzieci 
podczas akcji „Bezpieczna zima na Czantorii”. 

Wyjątkowo silne wiatry wieją tej zimy, jakie szkody wyrządziły w mieście?
Od 10 do 12 grudnia 2017 roku przeszły nad Ustroniem wichury i to właśnie one wyrzą-
dziły najwięcej szkód. Kolejne wiatry, mimo że równie dokuczliwe, nie spowodowały już 
takich zniszczeń. Grudniowe szkody usuwamy właściwie do dziś, było ich wyjątkowo 
dużo nie tylko na terenach prywatnych, ale też na mieniu komunalnym. Zdecydowana 
większość to były wiatrołomy, nie tylko połamane gałęzie i drzewa, ale również wyrwane 
z korzeniami, które uszkodziły fragmenty ścieżek, dróg czy chodników. Duże straty, 
jeśli chodzi o drzewostan ponieśliśmy w parkach. Do tego trzeba dodać połamane znaki, 
tablice informacyjne i elementy oświetlenia. Jeśli chodzi o budynki, odnotowaliśmy 
uszkodzone kominy oraz niewielkie fragmenty dachu.

Podczas ostatniego weekendu na Czan-
torii odbyła się akcja uświadamiająca lu-
dzi, w jaki sposób bezpiecznie przebywać 
na stoku. Pod czujnym okiem policjantów 
oraz ratowników z GOPR przeprowa-
dzone zostały konkursy, w których brały 

Rozmowa z Alicją Żyłą, 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustroń

udział dzieci. W nagrodę najmłodsi otrzy-
mali kaski i gadżety ufundowane przez po-
licję. Nad całością czuwał Sznupek, czyli 
policyjna maskotka pomagająca dzie-
ciom poznać zasady dobrego korzystania  
z narciarskich dróg – nartostrad. 

DNIEM I NOCĄ

Jeszcze do wtorku 6 lutego można po-
dziwiać w cieszyńskim Muzeum Drukar-
stwa innowacyjne prace mieszkającego 
obecnie w Ustroniu Jerzego Pustelnika. 
Fotografik jest członkiem Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, pełnił 
funkcję jego prezesa w latach 90-tych. 
Jego motto artystyczne brzmi: „Pokazać 
to, co wszyscy widzą, aby zobaczyli”.

W Galerii „Przystanek Grafika” Jerzy 
Pustelnik daje się poznać od nowej strony, 
ubogacając swą fototekę o kolejny, inno-
wacyjny poziom. Powraca do pierwszych 
faz fotografii tradycyjnej – negatywu, na-
dając wycinkom swych zarejestrowanych 
ujęć formę graficzną.

J. Pustelnik z żoną podczas Narodowego 
Czytania w Ustroniu.             Fot. M. Niemiec

JAZZGRAFY 
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śląskiego. Pomoc ta wyniosła 
500 000 zł. Karetka stacjonuje  
w Strumieniu i służy pacjen-
tom z gmin Chybie i Strumień.

Na Śląsku Cieszyńskim wystę-
pują rudy żelaza zwane sfero-
syderytami.  Nie są jednak wy-
dobywane z powodu mocnego 
zanieczyszczenia.
     
Historia szkoły w Kisielowie 
sięga przełomu XIX i XX 
wieku. Jednym z pierwszych 
jej kierowników był Walen-
ty Krząszcz. Swoje przeżycia 
opisał w książce pt. „Szkoła 
na pustkowiu”, która wyszła  
w 1920 roku. Placówka za 
rok będzie świętowała swoje 
115-lecie.                 (nik) 

Paszporty z PKOl otrzymali: 
bracia Kamil Bury i Dominik 
Bury (MKS Istebna) - bie-
gi narciarskie, Adam Cieślar 
(Istebna) i Paweł Słowiok (Wi-
sła, obaj AZS AWF Katowice) 
- kombinacja norweska, Ma-
teusz Ligocki (Cieszyn, AZS 
AWF Kraków) - snowboard  
i Piotr Żyła (WSS Wisła) - sko-
ki narciarskie. Dla „Matysa” 
będzie to... czwarty z rzędu 
start olimpijski.

Podczas styczniowej sesji 
Rady Gminy Goleszów ślu-
bował nowy radny. Jest nim 
Henryk Nizio, który uzupeł-
nił skład po rezygnacji wi-
ceprzewodniczącego Rafała 
Glajcara. Jest reprezentantem 

Na cieszyńskim rynku mło-
dzież po raz piąty zatańczyła 
poloneza. Była to próba ge-
neralna przed studniówkami. 
Wypadła wspaniale, bowiem  
w tany poszło 516 par! To 
nowy, oficjalny rekord Polski.

Sześciu sportowców z regionu 
cieszyńskiego wybiera się na 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
do koreańskiego Pjongczang. 

sołectwa Puńców. Wyborów 
de facto nie przeprowadzo-
no, ponieważ był to jedyny 
kandydat.

Cisy - drzewa o czerwonej 
korze i gęstych gałązkach 
szpilkowych nie występu-
ją w cieszyńskim regionie  
w nadmiarze. Sporo rośnie 
ich w Cisownicy, gdzie każdy  
z gospodarzy zasadził cisa  
w ogrodzie. Program odnowy 
tego gatunku wdrożyło Nadleś-
nictwo Wisła.   

Cieszyńskie Pogotowie Ra-
tunkowe ma nowy ambulans. 
Pojazd zakupiono z dotacji 
Ministerstwa Zdrowia, prze-
kazanych przez wojewodę 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *
*  *  *  

*  *  *  

*  *  *

*  *  *

Szachy odpowiedź:  1. S d4:f5 + K e7:f8   / 2. H g6:g7 X

*  *  *  

Ile zapłacimy za usuwanie szkód i czy mamy na to pieniądze?
Gminy mają obowiązek co roku w budżecie umieścić tzw. re-
zerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Jest to minimum 0,5% 
dochodu miasta, odliczając pewne składniki, o czym dokładnie 
mówią przepisy. Na 2018 rok jest to kwota 250 tys. zł. Zazwy-
czaj nie wykorzystujemy tych pieniędzy w całości, ale wszystko 
zależy od pogody, a tej nie da się przewidzieć. Np. w 2010 
roku w czasie powodzi pieniędzy zabrakło i pozyskiwaliśmy 
dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego. Nie jest tak, że  
w razie poważniejszych klęsk musimy zabierać pieniądze np.  
z inwestycji, żeby usuwać szkody, tylko po wyczerpaniu zarezer-
wowanych środków zwracamy się o pieniądze do państwa. Jeśli 
w czasie klęski żywiołowej zostaniemy zakwalifikowani jako 
miasto poszkodowane, takie środki otrzymamy. Bywają też lata, 
gdy nie ma potrzeby wydawania dużych pieniędzy na usuwanie 
szkód klęsk, wtedy staramy się je wykorzystać profilaktycznie, 
bo takie przeznaczenie również przewiduje ustawa, a więc zaj-
mujemy się np. udrażnianiem rowów, czyszczeniem przepustów, 
żeby zapobiegać zatrzymywaniu się wody w razie ewentualnych 
intensywnych opadów. 
Bardzo dużo pracy podczas wichur mieli strażacy. Wzywana 
była zawodowa czy ochotnicza straż pożarna?

DNIEM I NOCĄ
(cd. ze str. 1)

Zgłoszenia przyjmowała jednostka Państwowej Straży Pożarnej 
pod numerem alarmowym 998 i tam decydowano, kto, gdzie i do 
jakich zadań zostaje przydzielony. Przez te trzy najgorętsze dni 
ustrońskie jednostki OSP pracowały dniem i nocą. Odnotowali-
śmy 140 wyjazdów w samym Ustroniu, w całym powiecie było 
ponad 360 zdarzeń. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że 
zadaniem straży jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, 
a nie usuwanie skutków wiatrów. Strażacy zawsze odpowiedzą 
na wezwanie, można liczyć, że usuną drzewa, konary z jezdni, 
żeby zapewnić bezpieczny przejazd, zajmą się drzewami, gdy 
istnieje ryzyko uszkodzenia linii energetycznej, budynku, będą 
interweniować, gdy drzewa zwalą się na samochody – były dwa 
takie przypadki w Ustroniu, ale po usunięciu zagrożenia odjadą, 
by zająć się kolejnymi zdarzeniami. Podkreślam to, bo słyszałam, 
że mieszkańcy się denerwowali mówiąc, że strażacy tylko odsu-
nęli gałęzie na pobocze. Oni nie są od sprzątania. Natomiast, gdy 
chodzi o ratowanie życia, zdrowia, mienia zawsze odpowiadają 
na wezwanie i to bez względu na to, czy zagrożenie występuje 
na terenie publicznym czy na prywatnej posesji. 
A kto zajmuje się uprzątnięciem terenu?
Usuwaniem szkód i sprzątaniem po wichurach zajmuje się miasto 
poprzez wynajęcie odpowiednich wykonawców. Ze względu 
na wyjątkową sytuację, gdzie wymagane jest natychmiastowe 
wykonanie zadania, możemy udzielić zamówienia bez procedury 
konkursowej. Firmy do usuwania skutków wichury zostały wy-
łonione na podstawie złożonych przez nich ofert cenowych. Jeśli 
chodzi o wiatrołomy, to prace są już niemal ukończone, zostały 
takie trudniejsze tereny, np. przy ul. Gościradowiec. Do tej chwili 
wydaliśmy około 60 tys. i te środki pochodziły z ubiegłorocznego 
budżetu. Szacuję, że jeszcze czeka nas wydatek rzędu 50 tys. 
zł, teraz głównie na usuwanie szkód na mieniu komunalnym, 
naprawę kominów, dachów itp. Te wydatki zostaną pokryte już  
z tegorocznej rezerwy. Można powiedzieć, że zimowe wiatry spo-
ro nas kosztowały. Wydawać by się mogło, że to tylko powalone 
drzewa, ale jednak skala szkód była duża. 
Dziękuję za rozmowę.                    Rozmawiała: Monika Niemiec

OSP Nierodzim  – 3 lutego, godz.16
OSP Polana   – 10 lutego, godz.16
OSP Lipowiec  – 17 lutego, godz.16
OSP Centrum  – 3 marca, godz.16

HARMONOGRAM 
ZEBRAŃ WALNYCH SPRAWOZDAWCZYCH 

JEDNOSTEK OSP W USTRONIU

A. Żyła jest członkinią OSP Lipowiec. Na zdjęciu strażacy tej jednostki 
podczas akcji na Lipowskim Groniu.                           Fot. OSP Lipowiec                                                                                
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NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
DLA JUBILATÓW

* * *

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

5/2018/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  
  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

5/2018/2/R

22 I 2018 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe oraz 
przydomowych palenisk przy ul. 
Akacjowej i Lipowczana.
22 I 2018 r.
Interwencja ws. niesprawnego 
oświetlenia przy ul. Wczasowej. 
Na miejsce wezwano pracowników 
grupy Tauron. 
23 I 2018 r.
Mandatem ukarano jednego z kie-
rowców za niedostosowanie się do 

*  *  *

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Krystyna Gala lat 75   ul. Miedziana
Andrzej Bujok lat 66   ul. Baranowa
Helena Martynek lat 79   ul. Stroma

5/2018/3/R

*  *  *

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na wykład dr. 
hab. Marka Rembierza nt.: O tym, co dobre i o tym, co prawdziwe. 
Temat  nawiązuje do esejów z książki prof. Leszka Kołakowskie-
go „Mini wykłady o maxi sprawach”. Spotkanie odbędzie się 
w sobotę 10 lutego 2018 o godz. 16.00. Wstęp wolny.

O TYM, CO DOBRE I O TYM, 
CO PRAWDZIWE

Miesięczne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia 
Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się 5 lutego br. o godzinie 
10:00  w Muzeum Ustrońskim. Tematem spotkania będzie jubile-
usz 230-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem.

znaku zakazującego zatrzymywanie 
się i postoju na ul. Traugutta.
23 I 2018 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe oraz 
przydomowych palenisk przy ul. 
Skoczowskiej. 
24 I 2018 r.
Potrąconego i padniętego dzika, 
znalezionego na ul. Katowickiej, 
przewieziono do utylizacji.
24 I 2018 r.
Na komendę przyprowadzono bez-
pańskiego psa, który został przewie-
ziony do schroniska. 
24 I 2018 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
oraz przydomowych palenisk przy 
ul. Akacjowej.
25 I 2018 r.
Strażnicy wspólnie z pracownika-
mi MOPS kontrolowali miejsca, 
w których mogą przebywać osoby 
bezdomne. 
25 I 2018 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
i przydomowych palenisk przy ul. 
Kuźniczej. W jednym przypadku 
stwierdzono palenie niedozwolo-
nym fl otem. Na miejsce wezwano 
patrol policji.
26 I 2018 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe oraz 
przydomowych palenisk przy ul. 
Okólnej i Partyzantów. 
27 I 2018 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe oraz 
przydomowych palenisk przy ul. 
Różanej i Tartacznej.
28 I 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe impre-
zy kulinarnej odbywającej się na 
rynku.                                      (aj)

SPOTKANIE 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI USTROŃ

*  *  *

Podczas gali podsumowującej Przegląd Filmów CITY FILM, 
który odbył się 24 stycznia w bocheńskiej kopalni soli Miasto 
Ustroń otrzymało wyróżnienie w konkursie „CITY FILM INDE-
PENDENT” za fi lm promocyjny „Wiosna i Lato kochają Ustroń”. 

WYRÓŻNIENIE DLA FILMU 
PROMOCYJNEGO

1 lutego o godzinie 17.00 rozpoczynamy bezpłatne treningi 
biegowe dla mieszkańców Ustronia i najbliższych okolic. 

Chcemy zachęcić mieszkańców do aktywności fi zycznej i pro-
mować zdrowy styl życia. Nasz trener podczas kolejnych 12 spot-
kań będzie doradzał, wspierał i pomagał osiągnąć wymarzony cel. 

Chcemy wspólnie pobiec 10. Cieszyński FORTUNA Bieg. 
                                                                   Uzdrowisko Ustroń

BEZPŁATNE 
TRENINGI BIEGOWE

Karol Cholewa   lat 80  ul. Brody
Tadeusz Cholewa  lat 90  ul. Spokojna
Piotr Ciemniak   lat 80  os. Cieszyńskie
Gertruda Cyba zd. Kania lat 80  ul. Skalica
Durczak Rozalia zd. Mider lat 92  ul. Partyzantów
Ewa Gomola zd. Pinkas  lat 80  ul. Orłowa
Ryszard Jarota   lat 80  ul. Lipowska
Bronisława Jaworska zd. Balcarek  lat 85  ul. Mokra
Anna Kamieniorz zd. Szlaur  lat 93  ul. Jelenica
Józef Kierat   lat 85  os. Manhatan
Janina Konopka zd. Michna lat 90  ul. Cieszyńska
Wanda Kosowska zd. Gałuszka lat 92  ul. Ogrodowa
Krystyna Łakoma zd. Matuszewska lat 90  ul. Spółdzielcza
Agnieszka Madzia zd. Kołder lat 85  ul. Lipowska
Józef Martynek    lat 80  os. Manhatan
Alfred Mendryla  lat 90  ul. Jaśminowa
Helena Pilch zd. Paszek  lat 94  ul. Cieszyńska
Janusz Szczuka   lat 85  ul. Dominikańska
Jerzy Torbus   lat 91  ul. Miedziana
Józef Urbaś   lat 80  ul. Słoneczna
Józef Wisełka   lat 90  ul. Ślepa
Anna Wojtas zd. Legierska lat 85  ul. Różana 
Adam Zawada   lat 90  ul. Wiśniowa
Anna Żarłok zd. Cichy   lat 93  ul. Brody

*  *  *
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5/2017/4/R

ZGODNE 
KOŁA

Żeby taka zgoda była w narodzie...                                                              Fot. M. Niemiec

Zgodność uczestników zebrania po-
dziwiali goście: Elżbieta Pruszkowska – 
przedstawicielka Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Cieszynie, naczelnik Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Ustroń Monika Maksymczak, sekretarz 

„Kogo najmocniej kochamy na świecie? To Babcia i Dziadek, 
przecież o tym wiecie…” – to słowa, które kryją się w sercu 
każdego dziecka. To właśnie oni mają zawsze czas dla swoich 
wnuków, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją,  
a przede wszystkim bezgranicznie kochają. W podzięce za 
ich wielkie serce, w dniach 16-19 stycznia 2018 r. odbyły się  
w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu uroczyste spotkania z Babciami  
i Dziadkami dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Zaproszeni 
goście mieli okazję obejrzeć piękne występy złożone z wierszy 

PRZEDSZKOLAKI Z SZÓSTKI DLA BABCI I DZIADKA
i piosenek, w których dzieci wyrażały swą miłość do nich oraz 
wspaniałych tańców. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażo-
waniem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem patrzyli 
na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. 
Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci wręczyły Babciom 
i Dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki oraz zapro-
siły ich na słodki poczęstunek. Mimo niskiej temperatury były 
to najcieplejsze dni w roku, które sprawiły wszystkim ogromną 
radość i wywołały uśmiechy na twarzach. 

Przewodniczący zebrania – jednogłoś-
nie, sekretarz zebrania – jednogłośnie, 
skład komisji skrutacyjnej oraz komisji 
uchwał i wniosków – jednogłośnie. 
Wyboru nowych władz Koła Gospodyń 
Wiejskich Ustroń Centrum i Kółka Rol-
niczego w Ustroniu również dokonano 
przez aklamację, poparto oklaskami  
i w ten sposób zarządy mijającej ka-
dencji będą pracować w niezmienionym 
składzie przez następne dwa lata. 

miasta Ireneusz Staniek i prezes jednostki 
OSP Ustroń Centrum Zenon Tarasz. Prezes 
Tarasz występował jednocześnie w roli 
gościa i gospodarza, gdyż zebrania KGW 
Centrum i KR odbywają się w remizie przy 
ul. Strażackiej, za co panie dziękowały 
strażakom, ci zaś za pośrednictwem szefa 
jednostki gratulowali bogatej działalno-
ści, wyrażali wdzięczność za współpracę  

i życzyli powodzenia w kolejnych przed-
sięwzięciach. 

Tych w mijającym roku nie brakowało,  
o czym w swoim sprawozdaniu informo-
wała przewodnicząca KGW Maria Jawor-
ska. Panie wzięły udział w tradycyjnych 
szkubaczkach w Brennej, wysłuchały 
wykładu o roślinach i ziołach leczniczych 

(dok. na str. 6)
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O domkach na rynku mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Staramy się, by na ustrońskim rynku  
z roku na rok przybywało atrakcji. Od trzech 
lat w czasie dużych imprez i w okresach 
świątecznych pojawiają się nowe, jednolite 
obiekty handlowe w postaci drewnianych 
domków. Domki zakupiło miasto, żeby po-
prawić estetykę rynku, mieć wpływ na jego 
aranżację, ale też żeby umożliwić prowa-
dzenie handlu w przyzwoitych warunkach. 

Na temat sposobu użytkowania obiek-
tów, okresów, kiedy będą na rynek przy-
wożone i innych szczegółów dotyczących 
ich wykorzystywania odbyło się wiele 
dyskusji. Od początku zakładaliśmy, że 
domki będzie można w zależności od po-
trzeb montować i demontować, przewozić 
i składować w wyznaczonym miejscu. Nie 
planowaliśmy montowania ich na stałe na 
płycie rynku i ta decyzja do dziś, mimo 
pewnych propozycji zwłaszcza ze strony 
handlujących, wydaje się słuszna. 

Pojawiają się głosy, by umożliwić han-
del na rynku przez jak najdłuższy czas, 
szczególnie w okresie wakacji letnich  
i zimowych, jednak radni podjęli decyzję, 
aby domki pojawiały się tylko w czasie 
trwania imprez, kiermaszy i jarmarków. 
Takie ustalenia wynikają z faktu, że rynek 
nie jest miejscem, gdzie można na stałe 
instalować obiekty handlowe. Nie powinny 
one stanowić konkurencji dla osób handlu-
jących na pobliskim targowisku czy dla 
prowadzących obiekty handlowe i lokale 
gastronomiczne w okolicy. Trzeba mieć 
na uwadze fakt, że właściciele sklepów, 
restauracji, kawiarni ponoszą duże koszty 
podatkowe, czynszowe i utrzymania przez 
cały rok, również w okresach, kiedy ruch 
turystyczny jest mniejszy, i nie byłoby  
w porządku odbierać im klientów akurat  
w najbardziej korzystnych okresach. 

Po drugie nasze domki mają specyficzny 
klimat, który chcielibyśmy, żeby kojarzył 
się odświętnie, wyjątkowo i były nieod-
łącznym elementem jarmarku bożonaro-
dzeniowego, majówki, otwarcia sezonu 
uzdrowiskowego czy wreszcie jarmarku 
dożynkowego. To są te imprezy, które przy-
ciągają największą liczbę odwiedzających 
i ma to być element aranżacji przestrzeni 
miejskiej na wyjątkowe okazje, uatrakcyj-
niający wydarzenia kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne, odbywające się w naszym 
mieście. 

Domkami handlowymi zajmuje się  
Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta. Do 
tego wydziału przed imprezami zgłaszają 
się osoby chętne na dzierżawę domków  
i przedstawiają swoją ofertę. Jeśli chodzi  
o kryteria wyboru osób handlujących, to 
nie kierujemy się tylko ekonomią, bo za-
leży nam przede wszystkim na produktach 
lokalnych. Pierwszeństwo mają miejscowi 
twórcy, rzemieślnicy, osoby oferujące 
regionalne potrawy.              Spisała: (mn)

Zdaniem 
BurmistrzaTo była niezwykła uroczystość – i z 

racji liczby na torcie i dzięki szczególnym 
staraniom zarządu oraz pracowników 
Sanatorium Uzdrowiskowego „Róża” na 
Zawodziu, a przede wszystkim ze względu 
na osobę jubilata, który swoim ciepłem, 
otwartością, pogodą ducha wszędzie zjed-
nuje sobie ludzi. 

Swoje setne urodziny obchodził pod 
Równicą Jaime Feliu, Hiszpan, a dokład-
niej Katalończyk z urodzenia, Ślązak  
z wyboru i wielki miłośnik naszego mia-
sta, a szczególnie jednej z piramid. Pan 
Jakub, bo takiego imienia używa na co 
dzień, lubi powtarzać, że znalazł w „Róży” 
swój drugi dom. Dom, do którego zaczął 
przyjeżdżać w latach 90. (w sumie 37 
pobytów) jeszcze z żoną, a gdy ta zmarła, 
tym bardziej ciągnie go do życzliwych 
pracowników sanatorium, którzy starają 
się, by jego pobyt był jak najprzyjemniej-
szy i żeby ich ulubiony kuracjusz nie czuł 
się samotny.

– To nie jest dla nas obowiązek, zadanie 
do wykonania, to przyjemność – mówi 

wiceprezes zarządu SU „Róża” Jadwiga 
Zagrajek. – Pan Jakub jest niezwykłym 
człowiekiem, traktujemy go jak człon-
ka rodziny. Jest pogodny, szczery, lubi 
rozmawiać z ludźmi i wszystkich zaraża 
optymizmem. Mimo że życie go nie 
oszczędzało, to nie ma w sobie żalu 
czy pretensji, lubi opowiadać o tym, 
co przeżył, a nasi goście miło spędzają  
z nim czas.

Życie śląskiego Hiszpana mogłoby 
posłużyć jako scenariusz do filmu, a że 
pan Jakub jest w doskonałej jak na swój 
wiek kondycji, dzieli się z innymi swoją 
historią i doświadczeniami. Podobnie było 
podczas uroczystego przyjęcia urodzino-
wego, wyprawionego przez pracowników 
sanatorium. Zjawili się na nim krewni 
jubilata, którzy na tę okazję przyjechali  
z Niemiec, był wystrzałowy tort, a razem 
z gośćmi „Dwieście lat” śpiewały solistki 
zespołu „Śląsk”. Po toaście szampanem, 
bohater wieczoru i jego goście wysłuchali 
mini koncertu piosenek regionalnych  
i biesiadnych.                  Monika Niemiec

Pan Jakub z solistkami zespołu „Śląsk”.                                                          Fot. M. Niemiec

DWIEŚCIE LAT W RÓŻY

IZRAEL W NOWYM ŚWIETLE 
O czym warto wiedzieć przed 

wyjazdem do Izraela.
„Z niepohamowaną ciekawością i sta-

łym niedosytem przez prawie siedem lat 
poznawałam ludzi i miejsca, aby w końcu 
zebrać te doświadczenia w jedną całość. 
Prowadząc rozmowy, popijając kawę, śmie-
jąc się i płacząc, poznawałam różnorod-
ność izraelskiego społeczeństwa. Izrael  
o ludzkiej twarzy okazał się zupełnie inny 
niż Izrael w serwisach informacyjnych  
i przewodnikach” – pisze Estera Wieja na 
okładce swojej nowej książki. 

Estera Wieja – dziennikarka, podróż-
niczka, założycielka Misji Polska-Izrael – 
przez siedem lat mieszkała w Jerozolimie,  
w Izraelu. Jest autorką książek „Fascynują-
cy Izrael” i „Ludzka twarz Izraela”, a swoi-
mi doświadczeniami i wrażeniami z pobytu 
w tym kraju podzieli się podczas spotkań  
w siedzibie Chrześcijańskiej Fundacji „Ży-
cie i Misja”, ul. 3 Maja 14. Wstęp wolny.

13 lutego (wtorek) – „Wspólne świę-
towanie 70-lecia współczesnego Izraela  

w Jerozolimie”,
27 lutego (wtorek) – „Podróż do Izraela 

– jak przygotować się na wyjazd do tego 
niezwykłego kraju”.

13 marca (wtorek) – „Od pustyni po 
Galileę – co warto zobaczyć i jak podró-
żować po 
Izraelu”.

27 mar-
ca (wto-
rek) – „Je-
r ozo l ima 
na  s t y lu 
starożytno-
ści i nowo-
czesności 
–  odkryj 
jej liczne 
barwy”.

Wszyst-
kie spotka-
nia rozpo-
czynają się 
o godz. 18.
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„Wie sąsiad i wie sąsiadka, że w styczniu jest Dzień Babci  
i Dziadka”. Wiedzą o tym również uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Ustroniu, którzy 24 stycznia, pod bacznym okiem swych 
nauczycieli, już trzeci rok z rzędu przygotowali piękny występ 
dla swoich kochanych babć i dziadków. 

W uroczysty nastrój zgromadzonych gości wprawił polonez  
w wykonaniu uczniów z klas trzecich. W chwilę później kon-
feransjer zaprosił na scenę „roztańczoną gąsienicę”, a tuż po 
niej kolejnych młodych artystów, którzy głośno wyśpiewali 
„czaczę” dla babci i dziadka. Piosenką podzielili się również  

STO LAT I DŁUŻEJ!

ROK 2017 W STRAŻY MIEJSKIEJ
Straż miejska funkcjonuje od 6 maja 1991 roku. Jest to jed-

nostka administracyjna, podlegająca Urzędowi Miasta. Została 
utworzona na podstawie rozporządzenia burmistrza. Komenda 
znajduje się przy ul. A. Brody 16. W straży zatrudnionych jest 
osiem osób na pełnym etacie: 1 komendant, 1 zastępca komen-
danta, 5 starszych strażników i 1 strażnik. Strażnicy pracują  
w godz. 7:00-19:00 przez 7 dni w tygodniu, z uwagi na podej-
mowane interwencje i działania godziny te mogą ulegać zmianie. 
Komenda straży wyposażona jest w telefon stacjonarny: 33 
854-34-83 i telefon komórkowy: 604-558-321. 

Strażnicy wyposażeni są w 6 kompletów kajdanek, 2 pałki 
służbowe, 8 chemicznych środków obezwładniających, 1 sa-
mochód i 4 rowery. 

W wyniku przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, strażnicy 
interweniowali: 65 razy ws. zakłócenia porządku publicznego 
i spokoju, 156 razy ws. zagrożeń w ruchu drogowym, 151 razy 
ws. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 4 razy ws. 
zagrożenia życia i zdrowia, 44 razy ws. awarii technicznych  
i 127 razy ws. zwierząt. 

Wraz z Policją strażnicy miejscy uczestniczyli w szkoleniach 
z ruchu drogowego, pierwszej pomocy, BHP, uchwały antysmo-
gowej. Wspólnie też przeprowadzali akcje: bezpieczne wakacje 
– 120, bezpieczna droga do szkoły – 30, bezpieczne ferie – 84, 
akcja znicz – 10, bezpieczne weekendy i święta – 80 oraz zabez-
pieczali imprezy kulturalne – 41, sportowe – 20 i kościelne – 1.

W ciągu ostatniego roku strażnicy miejscy interweniowali 
ws. zwierząt, w wyniku czego 32 psy, 8 kotów, 1 żółw i 1 sowa 
oddane zostały do schroniska. 10 saren, 2 koty, 1 sowa, 2 psy, 
1 łania, 1 pustówka i 1 sokół doznały obrażeń i potrzebna była 
pomoc weterynaryjna. 8 psów, 41 saren, 36 kotów, 2 lisy, 9 za-
jęcy, 3 dziki, 2 borsuki i 8 kun zostało zabranych do utylizacji. 

Interwencje dotyczyły także awarii sieci: kanalizacja – 3, 
telefoniczna – 11, wodociągowa – 4, energetyczna – 1, uszko-
dzone lampy – 27. Odbyło się także 9 wyjazdów z pracownikami 
MOPS w celu kontroli miejsc, gdzie mogły by przebywać osoby 
bezdomne. Wraz zaś z pracownikami UM odbyto 18 wyjazdów 
dot. ochrony środowiska, 10 wizji lokalnych z pracownikami 
wydziału IGG oraz 11 z pracownikami wydziału SOiZK. 

(na podstawie sprawozdania przygotowanego przez komendanta Jacka Tarnawieckiego)

z zaproszonymi gośćmi uczniowie z klasy 1b oraz z 4b. Roztań-
czone dziewczyny z 4a zawładnęły sceną wykonując „Taniec  
z pomponami”. Równie pięknie i kolorowo było na scenie, gdy 
pojawili się uczniowie z klasy Ia z piłkami, tańcząc do piosenki 
„Piłka Oli”. Cały program przeplatały recytacje z repertuaru Jana 
Brzechwy. Na zakończenie zdrowia naszym dostojnym gościom 
życzył uczeń z klasy V, fraszką Jana Kochanowskiego. 

Po pełnym wrażeń występie dziadkowie odwiedzili galerię por-
tretów wykonanych przez klasę IVb i klasy szóste. Był również 
czas na rozmowy przy kawie, herbacie i słodkościach przygoto-
wanych przez niezawodne mamy naszych uczniów. 

Miłe chwile szybko mijają. Szybko upłynął również czas naszej 
uroczystości. Drogie babcie i dziadkowie: Żyjcie nam sto lat  
i dużo dłużej!                                                             SP-6 Ustroń

Na prowadzącego zebranie wybrano Jana Drózda. Oczywiście jednogłośnie.     Fot. M. Niemiec

czy smażyły chrust z pierwszoklasistami ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Brały też udział 
w konkursie kulinarnym w ramach Spar-
takiady Dzielnic i wywalczyły I miejsce, 
które przyznano im za pieczone żeberka  
z kluskami fusatymi i sałatką z brukwi 
oraz naleśniki z sosem rabarbarowym  
i borówkami. Zofia Bojda brała też udział 
w konkursie historycznym w czasie spar-
takiady. Pracowity był początek maja, bo 

pieczono kołocze na odpust u dominikanów, 
a także sierpień, gdy z kolei trzeba było na-
piec kołoczy na Ustroński Torg. W zielone 
świątki panie pojechały na zielony kulig 
do Dobki i tam razem z członkami Kółka 
Rolniczego smażyły jajecznicę. Odbyła 
się też wycieczka w Bieszczady i biesiada 
w Barze pod Lasem. W grudniu znów 
spotkanie z uczniami SP-2, tym razem by 
upiec świąteczne ciasteczka. Panie piekły 
też ciasteczka na własne potrzeby i udało 

im się skomponować 33 rodzaje. 
Sprawozdanie z działalności Kółka Rol-

niczego przedstawił przewodniczący Jan 
Drózd, który podkreślił, że bardzo dobrze 
układa się współpraca z KGW i część 
inicjatyw podejmowana jest wspólnie. 
Oprócz tego członkowie kółka aktywnie 
biorą udział w organizacji Ustrońskich 
Dożynek, a przygotowania zaczynają się 
już w maju. J. Drózd poinformował, że 
wygaszona została działalność Spółdzielni 
Usług Rolniczych w Nierodzimiu.

Po wyborach nowych/starych władz po-
proszono gości o zabranie głosu. I. Staniek 
podziwiał zgodę, jaka panuje w organiza-
cjach, żałując, że nie ma takiej w całym 
mieście i narodzie. Życzył, by to się nie 
zmieniało. M. Maksymczak przekazała in-
formacje na temat kolejnej edycji wymiany 
pieców i akcji usuwania azbestu, a E. Prusz-
kowska tłumaczyła, jak będą w tym roku 
rozliczane dotacje dla rolników i zapraszała 
na swój dyżur do sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta w każdy piątek w godz. 8-10. 

Jak zawsze podano smaczny obiad,  
a szczególnie zachwyciła kapusta. Pytano 
o przepis, a M. Jaworska nie robiła z nie-
go tajemnicy. Zdradziła, że na kilogram 
kiszonej kapusty, którą trzeba gotować  
w małej ilości wody, bierzemy 1 kg piecza-
rek i 6 cebul, które podsmażamy na 1 kostce 
masła. Dodajemy do podgotowanej kapusty 
i dusimy.                         Monika Niemiec

ZGODNE KOŁA
(dok. ze str. 4)
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W KARNAWALE
CZAS NA BALE

Wie o tym dobrze Rada Rodziców SP-6 w Ustroniu i jak co 
roku zorganizowała wspaniałą zabawę taneczną. Wiedzą o tym 
również rodzice i nauczyciele związani z tą szkołą, którzy licznie 
stawili się 13.01. br. w gościnnych progach restauracji Baldi. 

Zanim jednak zabrzmiała muzyka i parkiet zapełnił się tańczą-
cymi parami, gości powitali dyrektor szkoły pan Roman Lang-
hammer oraz  przewodnicząca RR pani Róża Szczypka-Kuboszek. 
A potem rozpoczęła się zabawa taneczna, którą z wprawą pro-
wadzili DJ Janusz Gawlik i DJ Damian. Bawiono się zarówno 
przy hicie „Despacito”, jak również przy przebojach rodzimych 
gwiazd. W ramach urozmaicenia były też grane: polka-kowbojka, 
kankan, zorba i walc, gromadząc na parkiecie licznych tancerzy.

W przerwach gościom nie pozwoliła się nudzić szefowa RR, 
pani Róża, oferując dodatkowe atrakcje w postaci efektownie 
podanego tortu, loterii fantowej i kosza róż. Jednak prawdziwym 
hitem okazała się fotobudka, zapewniająca gościom wiele radości 
i oryginalne pamiątki z tegorocznego balu.

Zabawa trwała do godzin porannych, lecz sił nikomu nie za-
brakło dzięki szefowi kuchni i obsłudze restauracji Baldi, którzy 
serwowali wszystkim wspaniałe potrawy.

Tegoroczny bal z pewnością można zaliczyć do udanych, więc 
RR SP-6 z radością zaprasza do wspólnej zabawy już za rok. 

Szczególne podziękowania kierujemy do następujących firm, 
organizacji oraz osób prywatnych: Mokate Ustroń Nierodzim, 
Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl, Sala treningowa DG Cross 
Skoczów -Barbara i Łukasz Gabryś, Urząd Miasta Ustroń, Kubala 
Ustroń, Jubiler Kamdo Skoczów, Instal Fober Ustroń Nierodzim, 
Salon fryzjerski Lok-Ustroń, Salon fryzjerski Sylwia-Goleszów, 
Zakład fryzjerski „Ania”- Ustroń Nierodzim, Kwiaciarnia Beata 
Janosz –Ustroń, Ogrodnictwo Muszer-Ustroń Nierodzim, Willa 
„Donia”-Ustroń, Sklep odzieżowy „Olga”-Ustroń Hermanice, 
Kwiaciarnia „Zakręcone kwiatki”-Ustroń Hermanice, Stacja nar-
ciarska Soszów-Wisła Jawornik, Kolej linowa „Skolnity”-Wisła, 
Kolej linowa Czantoria-Ustroń.

Za wsparcie i włożony wysiłek w przygotowanie imprezy chce-
my podziękować wam, drodzy rodzice. Bez was nie byłoby tak 
pięknego balu!                                                            SP-6 Ustroń 

Kiedy przypominam sobie zabawę karnawałową, zorganizowa-
ną w tym roku przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2  
w Ustroniu, w mojej głowie pobrzmiewa tekst piosenki śpiewanej 
przez Jerzego Połomskiego: „Cała sala śpiewa z nami, tańcząc 
walca, walczyka parami/na tym balu nad balami, takim, co się 
pamięta latami”.

Myślę, że ten niezwykły i pełen klasy wieczór na długo pozo-
stanie w pamięci przybyłych. Bal ten był bowiem ucztą nie tylko 
dla ciała, ale również dla ducha. Trudno nie być zachwyconym 
jakością oprawy muzycznej, kiedy do tańca przygrywał dobrze 
znany wszystkim muzyk – Janusz Śliwka wraz ze swoim zespołem 
„Delta”. Natomiast kubki smakowe przybyłych gości rozpiesz-
czał do granic możliwości zespół kucharzy pod wodzą Krystiana 
Bukowczana oraz Renaty Lubińskiej. Myślę, że nawet wybredni 
smakosze wśród niebanalnych dań mogli znaleźć coś odpowied-
niego dla siebie.

Tego wieczoru każda dama mogła się poczuć wyróżniona, kie-
dy jej wybranek podarował jej różę. Co więcej, owe kwiaty były 
oznaczone numerkami biorącymi udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród. Zatem niektóre panie miały podwójne szczęście – otrzyma-
ły róże oraz stały się posiadaczkami wygranego podarunku. Dodat-
kowo dla przybyłych przygotowane były wykonane przez dzieci 
kotyliony. Ponadto, w trakcie balu można było zakupić fanty, które 
rozeszły się w mgnieniu oka i sprawiły wiele radości losującym.

O takich wydarzeniach trudno pisać, lepiej w nich uczestniczyć. 
Szkolne bale mają długą tradycję, a sympatyków takiej formy 
rozrywki nie brakuje, o czym świadczy coroczna frekwencja. Za-

dowolenie z tegorocznej zabawy najlepiej wyrażały uśmiechnięte 
twarze wirujących na parkiecie par. Bal trwał do rana, a przybyli 
goście żegnając się zapewniali, że w przyszłym roku zawitają 
ponownie. Zatem organizatorom nie wypada powiedzieć niczego 
więcej, jak: „Dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy za rok”.

Zanim to jednak nastąpi, w imieniu całej naszej społeczności 
szkolnej pragnę z całego serca podziękować tym, bez których 
ów bal nie mógłby się odbyć. Kochani sponsorzy, rodzice oraz 
pracownicy szkoły – ludzie o złotych sercach, to wasza zasługa, 
że nasi uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni 
językowej. Zatem słowa podziękowania i uznania kierujemy  
w stronę sponsorów: Leny Kubień, Villi „Ustronianka” Hajduszo-
boszlo, Hurtowni Smakosz, Firmy ColdGroup Arkadiusza Sobo-
lewskiego, Zakładu Produkcyjno-Handlowego Romana Pilcha, 
Firmy Ustronianka, Nadleśnictwa Ustroń, J. P. Pilch Sp. z o. o., 
Hotelu „ Jaskółka”, Restauracji Dolce Vita, Hurtowni Artchem, 
Hurtowni Minimax, Kolei Linowej Czantoria, Stacji Fitness, 
Salonu Fryzjerskiego Heleny Krysta, Cukierni Delicje, Akademii 
Esprit, Leśnego Parku Niespodzianek, Etno Chaty, Figli Migli, 
Sushi Samuraj, Zakładu elektromechaniki pojazdowej Stefana 
Macury, Med-Lab-Suchanek NZOZ Laboratorium analityczne, 
Mazowsze SPA, Serwisu Ogumienia Auto-Gum, Janusza Kubali, 
Foto Krzemień Tatiany Krzemień, Firmy MAR-KAR Auto części 
Urszula Żyła, Sklepu Zielarskiego „Oregano”, Salonu Fryzjerskie-
go Ewa, Karczmy Jaszowianka, Sklepu Rybnego Andrzeja Szeli, 
Salonu Fryzjerskiego „Pasja”, Butiku „Garderoba”, Turlututu.pl, 
firmie Laserwood Michała Habdasa, Zajazdu Na Kępie, Stacji 
paliw Kowalczyk-Petrol, Restauracji LOTOS, RM Gastro, Salonu 
Fryzjerskiego BELLISIMO, Stadniny Koni „Ochaby”, Galerii 
sztuki współczesnej Na Gojach - Heczko B.K.A., Roberta Heczko, 
Centrum Szkoleniowego Żanety Panfil, Zakładu mięsno - wędliniar-
skiego Mir-Max, Iglotexu Bielsko-Biała, firmy Iglomen Bielsko-
-Biała, Hurtowni Błażej Bielsko-Biała, Agaty Czudek - ZU i WORD 
Doradca Podatkowy, Magdaleny Kuczery, oraz Piotra Kieconia.

Dziękujemy również rodzicom oraz pracownikom szkoły, 
którzy wspierali organizację balu na miarę swoich możliwości,  
a przede wszystkim tym, którzy pracowali bezpośrednio przy jego 
organizacji: Arkadiuszowi Sobolewskiemu, Ewie Miler-Pinkas, 
Aleksandrze Lewickiej, Dorocie Kubik, Lucynie Macura, Grażynie 
Grzesiak, Małgorzacie Heczko, Agnieszce Szatkowskiej-Śledź, 
Ewie Kukuczka, Hannie Daszek, Monice Blacha, Barbarze Bur-
cek, Izabeli Małyjurek, Gabrieli Kasjan-Brańczyk, Małgorzacie 
Szcześniewskiej-Gawlas, Katarzynie Rembiesa, Magdalenie 
Oczkowskiej, Iwonie Musiał, Zbigniewowi Musiałowi, Iwonie 
Czarneckiej, Anecie Molek, Ewie Procner, Markowi Błahutowi, 
Tadeuszowi Kędzierskiemu, Marcinowi Krasowi, Michałowi Hab-
dasowi, Rafałowi Beniszowi, Dorocie Bujok, Renacie Lubińskiej, 
Krystianowi Bukowczanowi, Beacie Gluzie, Małgorzacie Gluzie, 
Jolancie Grzybek, Janowi Herzykowi, Andrzejowi Kaliszowi, Ma-
rii Kalisz, Lucynie Lach, Tomaszowi Mariankowi, Beacie Mider, 
Beacie Niemiec, Grażynie Wisełce, Róży Zabraniak, Grażynie 
Pilch, Krystynie Foltyn, Annie Depcie, Ewie Gruszczyk, Agnieszce 
Szonowskiej, Annie Pustówce, Kindze Żyła, Katarzynie Zloch, 
Marzenie Malinie oraz Joannie Słowickiej.           B. Kossakowska

BAL NAD BALAMI 

POD SIATKĄ 
PARAMI

Stowarzyszenie Amatorska Liga Siatkówki Ustroń wraz ze 
Szkołą Podstawową nr 1 i Urzędem Miasta Ustroń zaprasza na 
Turniej Walentynkowy, który odbędzie się 11 lutego (niedziela) 
w hali SP-1 przy ul. Partyzantów.

Udział w turnieju może wziąć  każdy, kto lubi grać w siatkówkę. 
W skład zespołu wchodzi pan i pani bez ograniczeń wiekowych, 
gra odbywa się na czas na boisku 4,5 x 6 m. Z osób zgłaszających 
się jako single pary będą dobierane losowo na cały czas trwania 
turnieju. Podczas przerw między meczami będą organizowane 
zabawy techniczne, w których wziąć może udział każdy chętny 
z zawodników i widzów. Wpisowe - 20 zł od pary, zgłoszenia do 
końca stycznia pod nr. tel. 666 858 772. 
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JEST ICH 
RAZEM 

CZWORO

Małe piosenkarki wykonały utwór Cud w szafie.                                             Fot. A. Jarczyk

Dziś okazja rzadka – mamy Dzień Bab-
ci oraz Dziadka! Jak wiecie, jest ich 
razem czworo, co można sprawdzić, gdy 
się zbiorą. Wciąż mówią wtedy o tych 
latach, gdy jeszcze dzieckiem był nasz 
tata, a nasza mama bez swych lalek do 
łóżka iść nie chciała wcale. A teraz ten 
czas wciąż leci, cieszą się dziećmi swoich 
dzieci i myślą, widząc tę gromadkę, że 
miło jest być babcią i dziadkiem. Dziś 
spróbujcie zapamiętać, kim są dla dziad-
ków ich wnuczęta i pięknej szansy nie 
przegapcie - kochajcie dziadków swych 
i babcie! – wraz z tymi słowy oficjalnie 
otwarto tegoroczny koncert z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Recytatorzy, tancerze  
i soliści przypominali o tych niezwykłych 
dniach w roku, kiedy w sposób szczegól-
ny pamiętamy o swoich dziadkach. Było 
też sporo humoru, dziecięcego wigoru  
i uśmiechu. Na scenie pojawili się wyko-
nawcy, wychowankowie MDK „Praża-
kówka”. Co niektórzy mieli lekką tremę, 
jednak w profesjonalny sposób umieli ją 
zakamuflować. To pojawiające się uczu-
cie nie jest niczym dziwnym, zwłaszcza 
gdy sala pęka w szwach. Publiczność nie 
zawiodła, rodzice, dziadkowie, krewni 
oraz zainteresowani licznie przybyli, aby 
wspólnie poświętować i dodać otuchy 
swoim pociechom. 

Tegoroczni wykonawcy: 
recytatorzy – Paulina, Weronika, Emi-

lia, Miriam, Nadia, Franek i Ola; zespół 
Rytm prowadzony przez Kingę Stasiuk, 
zespół Kolor, który prowadzi Katarzyna 
Rymanowska; Dynamity i Bibojsi prowa-
dzeni przez Wojciecha Twardzika; zespół 
Fantazja, którym opiekuje się Katarzyna 
Rymanowska; zespół Impuls, którego 
opiekunką jest Kinga Stasiuk; zespoły 
Echo i eMDeKa Kru prowadzone przez 
Wojciecha Twardzika; zespół Absurd 
prowadzony przez Kingę Stasiuk oraz ma-
żoretki Tęcza. Na scenie pojawiły się także 
solistki: Misia Majda, Tania Michalik  
i Ania Pilch, które wykonały piosenkę 
„Cud w szafie”, Patrycja Łukasik wystą-
piła z repertuarem filmowym „Nie bój się 
chcieć”, a Agnieszka Kubala zaśpiewała 
utwór „Hero”. Na koniec, aby tradycji 
stało się zadość, wszyscy wykonawcy 
zaśpiewali piosenkę finałową, tym razem 
z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, „Za 
Tobą pójdę jak na bal”. 

                Agnieszka Jarczyk 

Tego typu koncerty są zawsze rodzinne, 
emanujące miłością do swoich bliskich. 
Było to widać podczas wszystkich dzie-
cięcych występów. Każdy z wykonawców 
włożył całe swoje serce i umiejętności, 
co zgromadzona na widowni publiczność 
doceniła gromkimi brawami.

Rytm.                                                                                                             Fot. A. Jarczyk

Impuls.                                                                                                           Fot. A. Jarczyk

Piosenka finałowa.                                                                                                Fot. A. Jarczyk
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ten weekend miał odbyć się pokaz psich 
zaprzęgów. Z racji złych warunków atmo-
sferycznych byliśmy zmuszeni przesunąć 
go na inny termin. Wstępnie odbędzie 
się 10 lub 11 lutego, o ile pogoda nam 
dopisze. Co prawda był pomysł, aby te za-
przęgi były przymocowane do kół, jednak 
po konsultacjach doszliśmy do wniosku, 
że cała impreza straci ten niepowtarzalny 
urok. Nie pozostaje nic innego jak tylko 
czekać na zmianę pogody. 

Choć zima nie chce nadejść, narciarze 
udający się na ustrońską górę nie mają 
powodów do narzekań. Trasa czerwona 
oraz Stokłosica są czynne, chętni mogą 
zatem skorzystać z tych nartostrad. 

                                Agnieszka Jarczyk

WCALE NIE POŚWIĄTECZNA 
POTRAWA

Kominiarze zaznaczali, że nie istnieje 
żaden nie dymiący węgiel czy drewno. 
Cała sztuka polega na tym, w jaki sposób 
te paliwa są spalane. Spalanie od dołu do-
prowadza do powstania dymu, spalanie od 
góry zaś polega na tym, że żar powoli pod-
grzewa paliwo, lotne smoły czy substancje 
uwalniane są stopniowo, warstwa żaru daje 
wysoką temperaturę, w której wszystko 
dopala się do przejrzystych i mniej zanie-
czyszczających powietrze spalin. Na rynku 

prezentowano nowoczesne kotły, które 
jednak, ze względu na cenę, nie wszyscy 
mogą już teraz zakupić. Spalanie odgórne 
prezentowane było zatem w tradycyjnych 
kotłach węglowych. Kominiarze przypo-
minali, że duże znaczenie odgrywa spraw-
na instalacja grzewcza i komin. Czyszcze-
nie powinno się odbywać – w przypadku 
spalania węglem lub drewnem – cztery 
razy do roku, w przypadku zaś gazem  
i innymi substancjami lotnymi – raz do 

roku. Ludzie z ciekawością przyglądali się 
całemu procesowi, co niektórzy zaglądali 
do pieców i pytali, w jaki sposób należy 
dokładać paliwa, aby to górne spalanie 
mogło się z powodzeniem odbyć. 

W międzyczasie, na wielkim stanowi-
sku kucharskim, przyrządzany był bigos. 
Wcale nie poświąteczny, bo tworzony ze 
świeżych produktów. Kucharze robili go 
na bazie słodkiej i kwaśnej białej kapu-
sty kiszonej, boczku, kiełbasy, cebuli, 
dodali też babkę pieprzową, wędzone 
śliwki, koncentrat z pomidorów oraz 
wino, które dodawało smaczku. Jedna 
porcja kosztowała 10 zł, a dochód ze 
sprzedaży przeznaczony był na renowację 
sławnego bolida, skonstruowanego przez 
gimnazjalistów G-2.    Agnieszka Jarczyk 

Na rynku gotowano beskidzki bigos. Z gigantycznej patelni wydobywały się inten-
sywne, smakowite zapachy. Kucharze z dbałością przyrządzali danie obliczone na 
800 porcji. Nieopodal kulinarnego stanowiska odbywał się pokaz odgórnego spalania, 
który był przeprowadzany przez kominiarzy.

– Każda akcja jest specyficzna. Nie 
jest porównywalna do innej. Czy to idzie 
się po osobę, która zaginęła w górach, 
czy to jedzie się po osobę, która uległa 
wypadkowi na nartach. Zdarzało mi się 
parę razy iść po osobę, która zaginęła  
i w wyniku wychłodzenia zmarła. Taką 
osobę się wtedy zabezpiecza, przenosi 
do transportu. Goprowcy zawsze idą po 
taką osobę z myślą, że ona żyje. I tak 
jest akcja poszukiwawcza prowadzona. 
Do momentu, dopóki się takiej osoby nie 
znajdzie, uznaje się ją jako żywą – mówił 
nam jakiś czas temu Piotr Pokorny. – Na-
leżę do grupy beskidzkiej GOPR-u. Tutaj 
jest sekcja cieszyńska. Ten teren obejmuje 
Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisłę, Brenną. 
Najczęściej dyżury pełnimy w 5 stacjach 
całodobowych – w centrali w Szczyrku, 
na Klimczoku, na Hali Miziowej, na 
Markowych Szczawinach pod Babią Górą 
i na Leskowcu.

Podczas weekendowej akcji „Bezpiecz-
na zima na Czantorii” goprowcy przeka-

zali dzieciom podstawowe zasady dbania  
o siebie i innych oraz instrukcje na temat 
tego, co zrobić, gdy trzeba komuś pomóc. 
Dzieci zapamiętały także ważne numery 
telefonów do służb ratowniczych.

– Akcja była krótka z racji niesprzyjają-
cej pogody. Choć nie było tylu chętnych, 
to cieszymy się, że obecne dzieci mogły 
zapoznać się lub utrwalić informacje na 
temat zachowania środków ostrożności 
na stokach narciarskich. Obecne były 
także animatorki z Fabryki Radości, które 
zachęcały dzieci do zabawy. Nie mogło za-
braknąć muzyki. Podczas akcji czas umilał 
wszystkim występ Kapeli Góralskiej „Raj-
wach”. – mówiła Anna Wnętrzak, specja-
lista ds. marketingu KL „Czantoria”. – W 

(dok. ze str. 1)

BEZPIECZNA 
NARTOSTRADA
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Arlette Cousture 
„Dzieci stamtąd”

Saga o polskich uchodźcach  
w Kanadzie. Rodzeństwo Pa-
wulskich – Jerzy, Elżbieta i Jan 
uciekają przed II wojną światową 
za ocean. Tam, w obcym kraju, 
muszą się zmierzyć z tym, co 
przyniosą im nie zawsze łatwe 
koleje losu.

Suzana E. Flores 
 „Sfejsowani”

Dr Suzana Flores napisała książ-

kę o tym, jak media społecznoś-
ciowe wpływają na nasze życie, 
emocje i relacje z innymi. Au-
torka analizuje przede wszyst-
kim psychologiczne i społeczne 
skutki używania tych mediów 
(także uzależnienia od nich)  
i dochodzi do ciekawych, często 
niepokojących, wniosków.

Dr Suzana Flores jest psy-
chologiem klinicznym z wie-
loletnią praktyką, specjalistką 
od zachowań kompulsywnych 
i terapeutką uzależnień.

W 2018 roku na terenie miasta będzie realizowana inwestycja 
związana z zagospodarowaniem i odnową parków, skwerów  
i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach projektu pn.: 
„Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów 
zieleni w krajobrazie miejskim”.

W związku z powyższym będą prowadzone prace dotyczące 
wycinki drzew i krzewów w parkach oraz skwerach zieleni – koń-
cem ubiegłego roku została przeprowadzona częściowa wycinka 
drzew w Parku Lazarów, która będzie kontynuowana w I połowie 
2018 r. Zakres prac obejmował będzie usuwanie drzew i krzewów 
w ramach zabiegów pielęgnacyjnych oraz tych, które są chore, 
obumierające lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi oraz mieniu.

ODNOWA TERENÓW ZIELENI 
NA TERENIE 

MIASTA USTROŃ 

BEZPIECZNA ZIMA  
NA CZANTORII potrwa do 4 marca!

4 lutego
 – Zawody Narciarskie o Puchar SRS „CZANTORIA” – pierw-

sze eliminacje Pucharu Korony Czantorii
8 lutego 
– Tłusty czwartek z cukiernią „Słodki Zakątek” z Ustronia
10-11 lutego Aktywny weekend
10 lutego
9.00-16.00 Völkl Winter Tour #2018 – bezpłatne testy nart
11.00-13.00 – Koniec karnawału na stoku – dyskoteka dla 

dzieci pod okiem animatorów 
11 lutego
10.00 – Zawody Narciarskie „Ustroniaczek” o Maskotkę 

Ustronia
17.30 – Narciarski Romantyczny Zjazd Parami
18.00 – Ognisko z pieczeniem kiełbasek
18.00-20.00 – Występ kapeli góralskiej „Rajwach”
14 lutego – Walentynki na stoku – wyjątkowa cena karnetów 

dla par
4 marca – XIV Zawody Narciarskie o Puchar SRS „CZANTO-

RIA” – zakończenie serii zawodów o Puchar Korony Czantorii
Ponadto:
Konkurs Fotograficzny „Zrób zdjęcie na stoku i wygraj!”
Konkurs zakończy się wystawą zdjęć snowboardowych i nar-

ciarskich, która odbędzie się w poczekalni dolnej stacji. Konkurs 
trwa do 06.03, szczegóły na www.czantoria.net 

Przez całą zimę: 
– gorąca herbatka GRATIS dla karnetów 4-godzinnego i ca-

łodziennego, – strefa relaksu na leżakach, – CZANTORIA BUS 
– zamów busa i dojedź na Czantorię tylko za 7 zł/os. – rezerwacja 
indywidualna telefoniczna: 725 790 137.

Organizatorzy - Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oraz Ustroń-
ski Alarm Smogowy zapraszają w środę 7 lutego o godz. 17  
do Muzeum Ustrońskiego gdzie odbędzie się spotkanie ze spe-
cjalistami na temat:

Tereny te będą podlegać rewitalizacji, a usunięty drzewostan 
zostanie zastąpiony nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, roślin 
wieloletnich oraz bylin. 

W 2017 r. zostały już wykonane nowe nasadzenia na skwerze 
przy ul. Partyzantów.

Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest w roku 
bieżącym. 

Podczas prowadzenia przedmiotowych prac zwracamy się do 
mieszkańców Ustronia o zachowanie szczególnej ostrożności na 
terenach zielonych. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM

SMOG A ZDROWIE 
I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

17.00-17.20  lek. med. pediatra Jadwiga Dzielska - „Wpływ 
smogu na zdrowie ustrońskich dzieci”.

Zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie już od mo-
mentu poczęcia, a następnie przez cały okres dzięcięcy, powodując 
m.in. większą ilość zachorowań na astmę dziecięcą, nawracające 
choroby górnych i dolnych dróg oddechowych oraz wiele innych. 
O wpływie smogu na zdrowie dzieci oraz swoich obserwacjach 
z Ustronia opowie ustroński pediatra.

17.20-17.30 - dyskusja, przerwa
17.30-17.50 -  prof. dr hab. n. med. kardiolog Paweł Buszman 

- „Wpływ smogu na układ sercowo-naczyniowy”.
Od około 15 lat opublikowano już wiele badań na temat wpły-

wu zapylenia powietrza drobnymi cząsteczkami na powstawanie 
chorób układu krążenia, choroby wieńcowej, rozsianej miażdżycy, 
zawału serca i udarów. Okazało się, że im większe jest zapylenie, 
tym większe jest ryzyko wystąpienia ostrego incydentu sercowo-
-naczyniowego. O swoich obserwacjach z Ustronia opowie 
kardiolog z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

17.50-18.00 - dyskusja, przerwa
18.00-18.20 - Mistrz kominiarski Paweł Waszek - „Jak palić 

właściwie w domowych instalacjach grzewczych? Jak zadbać  
o bezpieczeństwo pożarowe w naszych domach?”.

Czy potrafimy dobrze rozpalać w piecu lub kotle? Jak ogra-
niczyć dymienie, a jak zwiększyć efektywność kotła i procesu 
spalania? Jaki wpływ na stan naszych przewodów kominowych 
ma spalanie śmieci i mułu opowie ustroński kominiarz.

18.20 - dyskusja 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu Oddział dla Dzieci 
zaprasza wszystkich chętnych na turniej planszówek, który 
odbędzie się w czytelni na 1 piętrze 30 stycznia, 1 oraz 8 lutego  
w godzinach 10.00 – 12.00.

TURNIEJ PLANSZÓWEK
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USTRONIU
Zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2018 

r. w Berlinie zmarła Bolesława Thϋring, na-
uczycielka kilku pokoleń ustroniaków. Była 
nauczycielem fizyki w Szkole Podstawowej 
nr 2, pracowała od 1 września 1957 roku do 21 
stycznia 1968 roku. Szybka decyzja o zakoń-
czeniu pracy w SP-2 wynikała z  zaostrzenia 
polityki wewnętrznej PRL wobec ludności 
żydowskiej. W 1968 roku wyjechała wraz  

Z naszego na polski

Lidia Szkaradnik
Milijóńsko utropa z tymi 

przebrzydłymi bajtlami (cz. 2)
Przigrzołach dzieckóm w gorczku kapke mlyka i prziniosłach jim 

ze szpajski po kónsku brutfanioka, co się dziwnym trafym łostoł 
łod niedziele. Tóż gamle pumału jedyn za drugim i na chwile nie 
dopalujóm mie.

Przeca był spokój, ale ni na długo. Do jasnego piernika! Michoł, 
tyn nejstarszy, co mo dziewiynć roków, a dociyrny je taki i ponikie-
dy zdo mi sie gupi jak bót z lewej nogi, rymplowoł po kuchyni w te  
i wewte i ściepoł blaszany lawór z pumyjami ze sztokerli. Jasny 
gwint! To ci utropa z tymi bisagami! Bier sie tu stela – prawiym 
zło jako diobli – cióng na pole, a dej psu jeść do kastrolka. A nie 
spuszczej go z łańcucha, bo jak kiery idzie, to doskakuje beskuryja 
do nóg.

Jónek dziubnył czymsikej Jewke, isto hornodlóm abo jeglicóm, 
co jóm wysmyczył z podstoła, tóż ta jujczy na łotomanie i uciyro 
gymbe do sznumtychli, kieróm naszła w moji taszczce. Pogłoska-
łach kapke dziywcze po głowiczce, bo mi ji przeca żol zabyło. Przy-
groziłach chłapcu, coby nie gajdowoł na dziywczyńciu i drym kar-
taczym deliny, a potym uciyróm zesandrzanóm hadróm. Nafajczy-
łach już pod blachom, kaj ciepłach pore karkoszek i pokrołach ke-
leruby, tóż ich bydym pomalutku dynstować i chabanina, coch jóm 
łacno kupiła, też już się warzi. Jewka przestała beczeć, handryczy 

sie z bratym ło jakiś ździorba i fórt forsko. Musiała sie isto wczora 
przeziómbić jak gónili pospołu boskym po miedzy, za zogónami,  
a przeca siómpiło. Jewka naszła jakiś bóbon w dicie kole strzybne-
go kastlika, co dycki stoi na krydynsce ze szpyndlikami i kneflami,  
i wadzóm sie z bratym ło niego.

Nie minyło pore minut, a Jónek przipod głowe, ukielznył  
i gruchnył jak długi na ty mokre deliny. No i Michoł prziszeł na 
spadek z pola w charbołach łod błota i naniós moc marasu do 
siyni, tóż mu przigroziłach, coby na werandzie sebuł, a nie ciepoł 
łobleczo byle kany. Doista utropa z tymi gizdami. Jewka naszła 
kansik na łotomanie w tym barłogu mały balón i dej se pozór! Nale 
ani żech sie nie łobezdziła, a ta gizdula ściepała fajansowóm mi-
seczke, co stoła kole żbónka na stole. Tak jyny brzinkło i szkorupy 
zostały na delinach. Wziyłach śmiatok i ukludziłach tyn bajzel. 

                                                     (Kalendarz Ustroński 2003)

brutfaniok – ciasto z pszennej mąki pieczone na brytfannie: 
Brutfaniok to nóm nejbarżyj szmakowoł. 

gamłać – żuć pokarm w ustach: Starzi ludzi, co ni majóm 
zymbów, to muszóm długo gamłać jedzyni. 

Dopalować – naprzykrzać się, dokuczać: Idź się bawić a nie 
dopaluj. Musisz tela doplować? Weź ksiónżke i czytej se.

hornodla, hornadla – 1. drut uformowany w kształcie litery 
„U” do spinania włosów w kok: Podej mi hornadle, bo chcym się 
zaplyść. 2. rodzaj iglicy do robienia koronek: Hornodlóm jednak 
sie nejlepi robi korónki. 

(na podstawie Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego)

Po naszymu...

z rodziną do Izraela, a później przeprowadzili 
się do Niemiec. W latach siedemdziesiątych 
kontynuowała pracę zawodową jako na-
uczycielka fizyki. Zmarła jako emerytowana 
nauczycielka w wieku 85 lat, jej  pogrzeb 
odbędzie się 10 lutego br. Na łamach GU 
prezentujemy uczniów SP-2, absolwentów  
z roku 1966. Na fotografii wśród nauczycieli 
jest również śp. Bolesława Thϋring. Pierwszy 
rząd, siedzą od lewej nauczyciele: Krystyna 
Chwastek, Anna  Kozioł, Helena Szewczyk, 
Wanda  Chlebik, Lidia Niemiec, kierownik 
SP-2 Jan Lasota, Eugenia  Karnas, Marceli  
Cholewa, Gustaw Sikora, Emilia Hławiczka, 
Danuta Lorek.

Rząd drugi: Michalina Mendrek, Bole-
sława Thüring, i uczniowie: Renata Plinta, 

Olga Kopycka, Danuta Sikora, Grażyna 
Kłapsia, Anna Białoń, Piotr Kozioł, Tadeusz 
Cholewa, Jerzy Sztyper, Andrzej Lipowczan, 
Jerzy Cieślar.

Rząd trzeci: Karol Pinkas, Bolesław Kral, 
Anna Broda, Edward Holeksa, Andrzej 
Sikora.

Rząd czwarty: Andrzej Ferfecki, Zosia 
Cicha, Łucja Kramarczyk, Wanda Zajda, 
Krystyna Brandys, Anna Czyż, Bogusława 
Franek, Wanda Wantuła, Andrzej Jaszowski, 
Dominik Dworak, Roman Kołder, Zbigniew 
Sztyper, Jan Broda.

Rząd ostatni: (?) Wilk, Halina Szarzec, 
Adela Wilczek, Anna Szteler, Róża Tomasz-
ko, Roman Niedoba, Andrzej Gluza, Edward 
Wilk, Jerzy Ciemała.               Danuta Koenig
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Rozpoczęła się zimowa edycja bezpłatnych wycieczek poznaw-
czych z przewodnikiem, organizowanych przez Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia. W ostatni weekend wędrowano 
po Goleszowie, a w Ustroniu przez Poniwiec i Jelenicę. Poniżej 
plan kolejnych wycieczek. 

3 lutego godz. 10 – rynek, przejazd autobusem do Polany, 
czerwonym szlakiem na szczyt Wielkiej Czantorii, Ścieżka 
Rycerska, Poniwiec, rynek – orientacyjny czas przejścia 3,5/4 
h, dystans ok. 10,6 km

4 lutego godz. 10 – rynek, bulwar nadrzeczny, Jaszowiec, 
Skalica, rynek – 2,5/3 h – 8,2 km;

10 lutego godz. 10 – rynek, amfiteatr, Zawodzie Górne, stoki 
Lipowskiego Gronia, Zawodzie Dolne, rynek – 3/3,5 h – 10,6 km;

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło po raz kolejny na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II z ul. A. Brody, czyli przy ustrońskiej 
Biedronce. Stało się to 24 stycznia po godz. 13, a do zderzenia doprowadziła kobieta spoza naszego powiatu, która kierowała samochodem 
audi A6. Stojąc pomiędzy pasami ruchu chciała przejechać w stronę marketu, ale nie zauważyła jadącej od strony Skoczowa alfy romeo 
z rejestracjami SCI, kierowanej przez 84-letniego mężczyznę. Zdaniem świadków ten drugi samochód jechał lewym pasem z dość dużą 
prędkością. Kobieta wjechała na drogę wojewódzką i nastąpiło zderzenie. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy, którzy usuwali skutki 
zdarzenia i kierowali ruchem, gdyż zablokowany był przejazd w stronę Wisły. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 4 osoby z obydwóch 
samochodów.                Fot. W. Herda

Nasz czytelnik przesłał zdjęcie samochodu, którego kierowca 
zajął część miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepeł-
nosprawnych przy Urzędzie Miasta. Mimo akcji uświadamiających, 
popularyzowania haseł w stylu „Nie chciałbyś być na jego miejscu”, 
takie postępowanie obserwujemy dość często. Nie wszystkich też 
odstraszają wysokie kary, ale trzeba się z nimi liczyć. Za parkowanie 
samochodu w miejscu dla niepełnosprawnych zapłacimy mandat w 
wys. 500 złotych oraz dostaniemy 5 punktów karnych. Dodatkowo 
samochód może zostać odholowany na parking policyjny, a będzie 
się to wiązało z opłatą za holowanie (pojazdy do 3,5 tony – 476 zł) i 
postój na parkingu policyjnym (39 zł za dobę).                                       

USTROŃ 
Z BUTA I NA KOLE

11 lutego godz. 10 – rynek, Zawodzie Górne, Równica, bulwar 
nadrzeczny, rynek – 3/3,5 h – 9,1 km

Uwagi ogólne:
– Zbiórka przed wszystkimi wycieczkami w Miejskiej Infor-

macji Turystycznej na rynku o godz. 9.50.
– Wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną 

odpowiedzialność.
– Organizator zapewnia bezpłatna opiekę przewodnika  

w czasie wycieczki.
– Koszty ewentualnych posiłków, transportu i inne uczestnicy 

wycieczki pokrywają we własnym zakresie.
– Ze względu na niskie temperatury i pokrywę śnieżną uczest-

nicy wycieczki powinni być odpowiednio przygotowani (ubiór 
buty, ewentualnie kijki trekkingowe).

– Przewodnik może się nie zgodzić na udział w wycieczce osób 
nieodpowiednio przygotowanych. 

– Dodatkowe informacje: Miejska Informacja Turystyczna, 
tel. 33 854 26 53.

GRZYWNA ZA ODMRAŻANIE
Do redakcji przyszła mieszkanka Ustronia z prośbą o zwrócenie 
uwagi kierowcom, którzy odśnieżają samochody przy włączonym 
silniku. Wprawdzie w tym roku odśnieżać nie ma co, ale wilgoć  
i ujemne mimo wszystko temperatury powodują zamarzanie 
szyb i konieczność zdrapywania lodu. Łatwiej jest to zrobić, 
gdy włączy się silnik, a nawiew powietrza ogrzeje szyby. Jest 
to jednak niezgodne z przepisami.

Odmrażania samochodu nie wolno lekceważyć, bo zgodnie 
z prawem o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu 
musi być tak utrzymany, żeby korzystanie z niego nie zagrażało 
bezpieczeństwu osób w nim jadących oraz innych uczestników 
ruchu na drodze. Oznacza to m.in., że kierowca musi zadbać  
o to, by podczas jazdy mieć zapewnione dostateczne pole 
widzenia przez szyby i lusterka, więc usuwanie z nich śniegu  
i lodu jest obowiązkowe. Gdy jednak robimy to przy włączonym 
silniku, grozi nam grzywna. Jeśli kierowca pozostawi pracujący 
silnik podczas postoju na obszarze zabudowanym, może zapłacić 
mandat w wysokości 100 zł. Po drugie, gdy włączony silnik na 
obszarze zabudowanym powoduje nadmierną emisję spalin lub 
nadmierny hałas, jego właściciel może zostać ukarany grzywną 
w wysokości do 300 zł. Mandat taki dostaje się tylko za jedno 
wykroczenie. Odmowa jego przyjęcia wiąże się ze sporządzeniem 
wniosku o ukaranie. Wtedy już kierowca jest zagrożony karą 
grzywny do 3 tys. zł lub karą nagany.                                  (mn)
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ZAWODNICY ZA STOŁEM

27 stycznia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 odbył się Ustroński 
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt, w któ-
rym wzięły udział 4 zespoły: KS Bystra, 
TJ TZ Třinec (Republika Czeska), UKS 
Start Pietrowice Wielkie oraz drużyna 
gospodarzy - MKS Ustroń. 

Dziewczęta grały bardzo ambitnie, mimo 
iż dopiero w tym roku rozpoczęły przygo-
dę z piłką ręczną. Wyniki spotkań: MKS 
Ustroń – TJ TZ Třinec 18:1, UKS Start 
Pietrowice Wielkie – KS Bystra 10:8, MKS 
Ustroń – KS Bystra 11:22, TJ TZ Třinec – 
UKS Start Pietrowice Wielkie 9:14, MKS 
Ustroń – UKS Start Pietrowice Wielkie 
7:16, KS Bystra – TJ TZ Třinec 26:8. 

Klasyfikacja końcowa: 1. Pietrowice 
Wielkie – 6 pkt. (40:24), 2. Bystra – 4 pkt. 
(56:29), 3. MKS Ustroń – 2 pkt. (36:39), 

4. Třinec - 0 p. (18:58).
Oprócz klasyfikacji drużynowej, wy-

różniono też najlepsze szczypiornistki za 
największą liczbę strzelonych bramek, 
najlepszą bramkarkę i najlepszą zawod-
niczkę. Turniej poprowadził sędzia Rafał 
Krawczyk, członek Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej w Katowicach. Turniej zor-
ganizowała trenerka MKS Ustroń Wioletta 
Rakowska oraz Leszek Szczypka – prezes 
zarządu MKS Ustroń, który powiedział:

- Powstała drużyna dziewcząt w naszym 
klubie i również dla nich chcemy przygo-
towywać jakieś rozgrywki. Nie można się 
nauczyć piłki ręcznej nie grając. I runda 
ligi się zakończyła, druga czeka nas dopie-
ro w lutym, więc postanowiliśmy zaprosić 
zaprzyjaźnione kluby, żeby powalczyć 
i przy okazji potrenować. Graliśmy sy-

stemem każdy z każdym, więc trochę 
dziewczyny pograły. Bardzo ważne przy 
tego rodzaju turniejach jest nawiązywanie 
kontaktów. Nasi chłopcy (rocznik 2004) 
biorą teraz udział w lidzie polsko-czesko-
-słowackiej i dzięki nim poznaliśmy m.in. 
szczypiornistów z Trzyńca. Mam nadzieję, 
że będziemy się spotykać podczas różnych 
wydarzeń sportowych, a naszą współpracę 
możemy też wykorzystać przy tworzeniu 
nowych projektów.          Monika Niemiec

MIĘDZYNARODOWO I AMBITNIE

W pierwszym dniu tradycyjnie rywa-
lizowały dzieci i młodzież, w drugim 
seniorki, seniorzy i weterani, a pingpon-
gistów gościła Szkoła Podstawowa nr 2. 
Zmagania młodszych z zainteresowaniem 
i wypiekami na twarzy obserwowali ro-
dzice i opiekunowie, nie brakowało też 
emocji wśród zawodników, choć wszystko 
mieściło się w dopuszczalnych ramach ry-
walizacji sportowej. Pilnowali tego sędzia 
główny Jerzy Hojnacki oraz sędziowie 
pomocniczy Andrzej Buchta i Sylwester 
Rucki. Wspierał ich też główny organiza-
tor turnieju Kazimierz Heczko. 

Klasyfikacja końcowa: dziewczęta nie-
zrzeszone – 1. Ewelina Pilch, 2. Natalia 
Skiba, 3. Julia Nogowczyk (wszystkie 
z ZSP-1 Wisła Głębce), 4. Julia Czapla 
(G-2 Ustroń), zrzeszone – 1. Celina Ru-
cka (Fundacja Talent Cieszyn), 2. Maria 
Toborek (UKS Halembianka 2001 Ruda 

Ustronianki (w pomarańczowych strojach) grały ambitnie…                                  Fot. M. Niemiec

W ostatnią niedzielę podczas zawodów 
Pucharu Świata w Zakopanem ustroniacy 
mieli okazję kibicować mieszkańcowi na-
szego miasta Pawłowi Wąskowi. 26 stycznia 
podczas kwalifikacji do turnieju zawodnik 
WSS Wisła zajął 42. miejsce, co dało mu 
możliwość startu, jednak w pierwszej serii 
skoczył zaledwie 106 metrów (68,4 pkt) 
i nie zakwalifikował się do drugiej serii. 
Paweł Wąsek (rocznik 1999) w roku 2018 
brał udział jeszcze w Pucharze Kontynen-
talnym w Niemczech, gdzie zajął 46. m., 
oraz dwukrotnie w zawodach fisowskich  
w Zakopanem zajmując 14. i 16. m. Nie ma 
jeszcze na swoim koncie punktów FIS, ale 
jego obecność w gronie polskich skoczków 
narciarskich jest zauważalna.               (mn)

…przeciwniczki atakowały bezwzględnie.  
    Fot. M. Niemiec

Prawdziwe święto tenisa stołowego odbywa się co roku w naszym mieście końcem 
stycznia. Wtedy to Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Siła” przy współudziale 
Urzędu Miasta Ustroń zaprasza na dwudniowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Miasta Ustronia. W ostatni weekend impreza odbyła się już po raz 24. 

(cd. na str. 16)W turnieju brało udział więcej dziewczynek 
niż chłopców.                           Fot. A. Nagy
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CO NAS CZEKA

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

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

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

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

Masaż medyczny i relaksacyjny. 
RAF-MEDIC ul. Partyzantów 
21 (obok szkoły nr. 1), tel. 785-
020-159.

Pokój do wynajęcia. 665-875-678.

Korepetycje z języka rosyjskiego. 
535-583-525.

Kuligi-Ustroń Dobka. 503-523-
656.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów i desek. Mocne 
lakiery. 666-989-914.

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

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

Szukam pokoju dla 2-ch osób, 
okolice centrum Ustronia na dłuż-
szy OKRES. 503-613-168.

Sprzedam Opel Corsę C, 2003, 5 
tys. zł. 660-875-851.

Budmax - wykończenie wnętrz 
od A do Z. Malowanie i aranżacja 
wnętrz. 502-385-023.

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 31.01.2008 r.

2.02 17.00 Koncert Charytatywny dla Małgorzaty Marcin-
  kowskiej, MDK „Prażakówka”
5.02 10.00 Spotkanie Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum 
  Ustrońskie
7.02 17.00 Spotkanie z ekspertami pt.: „Smog a zdrowie 
  i bezpieczeństwo pożarowe”, Muzeum Ustroń-
  skie
9.02 18.00 Koncert Karnawałowy, MDK „Prażakówka”.
  Cena biletu 35 zł
10.02 16.00 Wykład dr. hab. Marka Rembierza nt.: O tym, 
  co dobre i o tym, co prawdziwe, Muzeum Marii 
  Skalickiej
14.02 17.00 Spotkanie z alpinistką Anną Borecką pt.: „200 
  Szczytów Świata – jak zrealizować wielki 
  projekt małym kosztem”, Biblioteka Publiczna
17.02 8.00 Ustrońskie Targi Staroci, , MDK „Prażakówka”

 1.02    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
2-3.02  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
4-5.02  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
6-7.02  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
8-9.02  Rumiankowa    ul. Skoczowska 76  tel. 300-30-40
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

Nie ma to jak się odpowiednio...                                 Fot. A Jarczyk

www.ustron.pl

*  *  *

ODWOŁALI I WYBRALI
Stosunkiem głosów 24:4 Rada Powiatu odwołała starostę 

Mirosława Kożdonia i powołała na to stanowisko, stosunkiem 
głosów 18:10, Czesława Gluzę. Nowy starosta Czesław Gluza, 
choć mieszkaniec Wisły, jest bardzo dobrze znany ustroniakom, 
gdyż właśnie w Ustroniu przez ostatnich kilkanaście lat pracował 
w Urzędzie Miasta jako naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego. Odwołanie i wybór nastąpił na 
sesji 28 stycznia. Wniosek o odwołanie starosty złożono przed 
miesiącem na poprzedniej sesji Rady Powiatu. Wcześniej M. Koż-
doń utracił zaufanie swej partii, czyli Platformy Obywatelskiej. 
W wyborach do parlamentu zbyt energicznie wspierał kandydaturę 
Katarzyny Raszki-Sodzawiczny, co nie wszystkim się spodobało, 
przede wszystkim Tadeuszowi Kopciowi. On też, gdy został już 
posłem, wysuwał pod adresem M. Kożdonia wiele zarzutów.

GOŚCIE Z SYBERII
Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Bielsku-Białej 

podjęło się zorganizowania w Ustroniu pobytu Polaków zamiesz-
kałych na Zakaukaziu. W ramach programu „Święta w Ojczyźnie” 
przyjechali z różnych stron Syberii (Ułan – Ude, Omsk, Orenburg, 
Gornoałtajsk, Bijsko) potomkowie Polaków, którzy już języka 
polskiego prawie nie znają. Przyjechali do Polski wiedzeni cieka-
wością i realizowali marzenia swoich wiekowych i schorowanych 
rodziców. Na własnej skórze mogli doświadczyć gościnności 
i uroku, jaki niesie czas Bożego Narodzenia.         Wybrała: (aj)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza na prezentację multimedialną i spotkanie z Anną Bore-
cką pt.: „200 Szczytów Świata – jak zrealizować wielki projekt 
małym kosztem”.

Spotkanie odbędzie się w środę 14 lutego 2018 r. w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej o godz. 17.00. 

Anna Borecka to jedyna polska alpinistka, która realizuje pro-
jekt zdobycia najwyższych szczytów we wszystkich państwach 
na świecie, w dodatku podróżując samotnie autostopem. Dotąd 
zdobyła m.in.: Mont Blanc, Demawand, Aconcagua czy Jebel 
Toubkal.  Autorka książek „Alpinistka na autostopie I” i „Alpi-
nistka na autostopie II”.

200 SZCZYTÓW ŚWIATA
SPOTKANIE Z ANNĄ BORECKĄ

... podeprzeć.                                                             Fot. A Jarczyk

UZUPEŁNIENIE
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o obywatelskiej postawie mieszkań-

ców Nierodzimia, ale nie podaliśmy nazwiska Jolanty Hazuki, która 
za taką postawę dziękowała. Powtarzamy zatem wypowiedź radnej 
z Nierodzimia: – Już trzy razy miasto zmuszone było naprawiać 
uszkodzoną barierę energochłonną przy przepuście aż w końcu miesz-
kańcy powiedzieli dosyć. Udało się namierzyć kierowcę tira, który 
doprowadził do tych zniszczeń, a potem chciał po prostu odjechać. 
Teraz koszty naprawy szkód poniesie sprawca, a nie miasto, czyli my 
wszyscy. Jestem bardzo dumna z mieszkańców, że poczuwają się do 
odpowiedzialności za swoja małą ojczyznę.
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Szachy w Księdze Rekordów Guinessa
N a j w i ę k -

szy s ieciowy 
komputer gra-
jący w szachy 
u ruchomiono 
w 2004 roku. 
Arcymistrz duń-
ski Peter Heine 
Nielsen zagrał 
partię z kompu-
terem o nazwie 
C h e s s B r a i n 
(z ang. szacho-
wy mózg), zło-
żonym z 2070 
pojedynczych 
k o m p u t e r ó w 
p o ł ą c z o n y c h 
w sieć, zlokali-
zowanych w 56 
krajach. Partia 
po 34 posunię-

ciach zakończyła się remisem.
Największą liczbę autografów na książkach w czasie jednej 

sesji złożył były Mistrz Świata Anatolij Karpov podczas festiwalu 
szachowego w Meksyku w 2006 roku. Książkę pt.„Droga, której 
bym sobie życzył” podpisał 1951 razy.

Największą liczbę partii w pojedynczej symultanie, czyli w grze 
jednoczesnej rozegrał irański arcymistrz Ehsan Ghaem Maghami. 
W lutym 2011 roku w Teheranie stoczył 604 pojedynki, z których 
580 wygrał, 16 zremisował i 8 przegrał.

Na podstawie: https://programyszachowe.wordpress.
com/50-szachowych-rekordow/

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) karnawałowa hulanka, 8) efektowne zwy-
cięstwo, 9) szpital akademicki, 10) zaciskane przez kibi-
ców, 12) arabska jednostka terytorialna, 14) niedouczone 
osobniki, 15) zagroda dla owiec, 16) niszczy ziemniaki, 
19) praktykuje mistycyzm, 22) nieprzyjaciel-najeźdźca, 
23) „odczytuje” obraz, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) mocne, potrzebne oskarżonemu, 
3) w rodzinie krokodyli, 4) formacja piłkarska, 5) na-
miot indiański, 6) słodka pychotka, 7) kochanka Nerona, 
11) Mała i Wielka, 13) można tam włożyć kij, 17) wnęka 
w fasadzie, 18) stolica Ghany, 20) tysiąc kilo, 21) za 
zbrodnię.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 9 lutego.

 
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 3

FERIE ZIMOWE BLISKO
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę wydawnictwa 

Koinonia otrzymuje: Magda Pasterna z Ustronia, ul. 
Lipowska. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.                                   Fot. M. Niemiec

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

3/2018/1/O

Rozwiązania szukaj wewnątrz numeru.  
Białe dają mata w dwóch posunięciach.

W książce „Ludzka twarz Izraela” Estera Wieja opowiada o różnorodności społeczeństwa w Izraelu, o której nie przeczytamy w przewodnikach po tym 
kraju. Sfabularyzowane historie są wyjęte z życia – ze wszystkimi jego zagadkami, pytaniami i poszukiwaniami. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

PRZYGARNIJ TREKA
Ten 6-letni pies bardzo 

ceni sobie bliskość czło-
wieka. Szybko przysto-
sowuje się do warunków 
panujących w domu, lubi 
kontakt z dziećmi. Z inny-
mi psami żyje w zgodzie. 
W 2014 roku Trek trafił 
do schroniska. Co praw-
da został przygarnięty, ale 
w krótkim czasie powró-
cił do psiego azylu. Teraz 
oczekuje na nowy dom. 
Może akurat wśród czy-
telników gazety znajdzie 
się osoba, która zechce 
dać Trekowi dom. Wszel-
kie dodatkowe informacje 
możliwe są do uzyskania pod nr. tel.: 795 003 521.
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z gimnazjów – 1. Grzegorz Kobiela (G-1 
Ustroń), 2. Mateusz Skiba (G-1 Wisła), 3. 
Miłosz Majdak (Bielsko-Biała); zrzeszeni 
– 1. Jakub Wizner (SP-3 Jastrzębie-Zdrój), 
2. Kacper Czendlik (SP Kończyce Wiel-
kie), 3. Michał Wawrzesta (SP-1 Gliwice), 
4. Tymoteusz Greń (SP-1 Ustroń). 

Zawodnicy otrzymali puchary i statu-
etki oraz dyplomy, każdy mógł się posi-

Najlepsi zawodnicy z sędziami i przewodniczącym Rady Miasta Ustroń Arturem Kluzem, który otwierał turniej i wręczał nagrody.   Fot. A. Nagy

1. Husaria 26 27:6 797:593
2. Belfry 22 23:7 695:574
3. Kasa Chorych 17 21:12 768:680
4. Rudzica 17 19:12 726:662
5. Istebna 15 19:17 800:777
6. Teraz. My 12 14:16 623:627
7. Kubala 11 12:19 600:658
8. Drużyna A 9 13:21 716:767
9. OSP Lipowiec 3 6:25 594:751

10. Sarenki 3 5:24 465:695

PROWADZI HUSARIA 
Rozhulała się Amatorska Liga Siatkówki 

w Ustroniu. Rozgrywki odbywają się pod 
szyldem stowarzyszenia o tej samej na-
zwie, a o zwycięstwo w tabeli walczy już 
10 drużyn: Kasa Chorych, Belfry, Drużyna 
A, Teraz My. Sarenki, Brenna, OSP Lipo-
wiec, Leśnicy, Kubala, Rudzica. Jedna hala 
nie wystarcza na przeprowadzenie meczy, 
dlatego spotkania odbywają się zamiennie 
w SP-1 i SP-2. Liga ma też profesjonal-
ną obsługę medialną, którą zawdzięcza 
siostrom Górny – Justynie, Katarzynie  
i Kindze. Wyniki, relacje, fotografie i filmy 
na bieżąco umieszczane są na facebooku, 
zawsze aktualne informacje znaleźć można 
na stronie: stakowkaustron.pl

– Idea powstania Amatorskiej Ligi Siat-
kówki w Ustroniu często pojawiała się 
jako wątek w luźnych rozmowach to-

Śląska), 3. Wiktoria Krzempek (RKS 
Cukrownik Chybie), 4. Julia Moskała 
(RKS Cukrownik Chybie); chłopcy ze 
szkół podstawowych 1. Dawid Gorewoda 
(SP-2 Cieszyn), 2. Mikołaj Sembol (SP 
Dębowiec), 3. Oliwier Turek (SP-2 Chy-
bie), 4. Piotr Soboszek (SP Dębowiec), 5. 
Bartłomiej Franek (SP-3 Ustroń); chłopcy 

lić grzaną kiełbasą, a dzieci otrzymały 
jeszcze gorącą czekoladę. Wszystko to 
dzięki sponsorom, a byli nimi: Andrzej 
Siedlaczek – szkolenia i nadzór BHP  
i p-poż., „Galeria na Gojach” – A. K. Hecz-
ko, Firma „Avicold” Cieszyn, Cukiernia 
„Wiślanka” Wisła, Hurtownia Napojów 
„Mirex” Kozy.                                    (mn)

Relacja i wyniki seniorów za tydzień. 

(dok. ze str. 13)

warzyskich. Dziwiono się dlaczego nie 
ma ligi w Ustroniu, gdy takie rozgrywki 
odbywały się w Cieszynie, Skoczowie 
i w Goleszowie – wspomina Bogdan 
Kozieł, prezes zarządu Stowarzyszenia 
ALS. – Kiedy poproszono mnie o pomoc 
w zorganizowaniu turnieju piłki siatkowej 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w 2015 roku, patrząc na ogromne 
zaangażowanie zespołów nie mogłem się 
oprzeć pokusie, aby nie zadać pytania 
grającym o chęć udziału w lidze. Zainte-
resowanie było duże i już w tym samym 
roku 1 marca do rywalizacji w Amatorskiej 
Lidze Siatkówki przystąpiło 6 zespołów. 

Liga się rozwijała, postanowiono więc 
ucywilizować trochę chałupniczą działal-
ność i założono stowarzyszenie. Organi-
zacji łatwiej będzie pozyskiwać środki 

na rozwój ligi, a po dwóch latach, gdy 
formalnie stowarzyszenie ALS stanie się 
organizacją pożytku publicznego będzie 
można przekazywać na nie 1 procent po-
datku. Niezależnie od pozyskiwanych 
środków, w tym składek w wys. 6 zł na 
miesiąc od osoby, wszyscy zawodnicy 
mocno angażują się nie tylko w grę, ale  
i w organizację. 

We władzach stowarzyszenia oprócz 
prezesa B. Kozła działają: Jacek Górny 
– wiceprezes zarządu i Karol Nowak – 
skarbnik, członkowie komisji rewizyjnej: 
Jerzy Januszewski – przewodniczący, Rafał 
Siemienik – sekretarz.                       (mn)

4 lutego X kolejka 
(pierwsza rundy rewanżowej)

SP-2 w Ustroniu
godz. 9.00 Teraz.My – Husaria
godz. 10:30 Istebna – Belfry
godz. 12:00 Kasa Chorych – Kubala
godz. 13:30 Drużyna A – Ks Rudzica
godz. 15:00 OSP Lipowiec – Sarenki

W obronie Teraz. My.                                                                                     Fot. M. Niemiec


