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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Mistrzostwo Polski tenisistów 
UKS Beskidy, odblaski ratują 
życie - spotkanie z Kajetano-
wiczem, tajemnice staroci, 
Ustroń w NAZCA, o przyjęciu 
budżetu miasta i wiele więcej.

NAGRODZENI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

W numerze:

W noc sylwestrową tłumy mieszkańców i turystów bawiły się na rynku przy muzyce w wyko-
naniu zespołu AKURAT. Wiele osób się przysłuchiwało, ale spora część bawiła się i tańczyła 
przed sceną. Wraz z zespołem odliczano sekundy do północy, po czym w niebo wystrzeliły 
fajerwerki. Jak zawsze pokaz był piękny, ale burmistrz Przemysław Korcz, który składał 
życzenia już w 2019 roku zaznaczył, że to ostatni raz i zaprosił na sylwestra na rynku za 
rok, zapowiadając atrakcyjną niespodziankę.     Fot. M. Niemiec

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Ustroń wręczono nagrody w dziedzinie kultury. Otrzymał je Ustroński Chór Ewangelicki i Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu. Nagrody wręczył burmistrz Przemysław Korcz  i przewodniczący RM Marcin Janik. Odebrali je: Lidia Tomiczek, 
prezes chóru Jerzy Tomiczek, dyrygent Paweł Branc oraz Wanda Misiorz, ks. radca Piotr Wowry, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Apostoła 
Jakuba Starszego w Ustroniu i ks. Wiesław Bajger, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Ustroniu. Więcej na str. 7.     Fot. M. Niemiec
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83 miłośników królewskiej 
gry. Zwycięstwo odniósł ar-
cymistrz międzynarodowy Jan 
Krzysztof Duda.

W Zebrzydowicach przy ulicy 
Chabrowej znajdują się świet-
nie zachowane cztery słupy 
graniczne dawnego zaboru 
pruskiego. Pochodzą z 1870 
roku. To ciekawa atrakcja tu-
rystyczna.

Żaden z zawodników WSS Wi-
sła nie zdobył medalu podczas 
grudniowych Mistrzostw Pol-
ski w skokach narciarskich. 
Piotr Żyła był 6., Aleksander 
Zniszczoł – 7., Kacper Juroszek 
– 8., Bartosz Czyż – 9. Żyła  
i Zniszczoł startują w Turnieju 
Czterech Skoczni.                 (nik)

Rybka, Danuta Krasowska, 
Renata Krasowska i Mariola 
Legierska.
    
Rozstrzygnięto 6. edycję Kon-
kursu na Najlepszą Gminną 
Bibliotekę Publiczną Roku 
2018 w powiecie cieszyń-
skim. Jury główną nagrodę 
przyznało Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Chybiu. Podium 
uzupełniły Gminna Biblio-
teka Publiczna w Dębowcu  
i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Hażlachu.

Trochę ponad 85 tys. zł z po-
wiatowego budżetu zostało 
dodatkowo przeznaczone na 
dofinansowanie zaopatrze-
nia w sprzęt ortopedyczny i 
środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych. Na roz-
patrzenie w PCPR oczekuje 
280 wniosków na kwotę blisko 
248 tys. zł. 

Srebrny jubileusz założenia 
obchodziła pod koniec mi-
nionego roku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Osiedle Pia-
stowskie” w Cieszynie. Je-
sienią 1993 roku odbyło się 
zebranie założycielskie. Człon 
nowej spółdzielni stanowili 
pracownicy KWK „Morcinek” 
w Kaczycach.

O Puchar Prezesa Zarządu 
Mokate dra Adama Mokrysza 
walczyli szachiści w turnieju 
rozegranym w sali widowi-
skowej GOK-u w Goleszowie. 
Za szachownicami zasiadło 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *

Powiat nagrodził ludzi kultury 
za 2018 rok. W Sali Rzymskiej 
Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go uhonorowani zostali: poet-
ka Teresa Waszut z Cisownicy, 
kustosz Izby Oświęcimskiej 
w Goleszowie Paweł Stanie-
czek oraz koronczarki z Isteb-
nej: Marta Haratyk, Urszula 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *  

14 grudnia 2018 r. Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach, 
podpisał z konsorcjum firm M Silnice a. s. oraz IMB Podbeskidzie 
Sp. z o. o. umowę na przebudowę liczącego 5,1 km długości odcinka 
DW 941 w Wiśle. Droga ta od miejsca, gdzie kończy się obwod-
nica Ustronia do ronda na skrzyżowaniu z DW 942 (tzw. rondo na 
Oazie) będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Kosz inwestycji 
wyniesie do 98,9 mln zł. Roboty rozpoczną się wiosną tego roku  
i potrwają do 15 października roku 2021.

Inwestycja będzie się wiązała ze sporymi utrudnieniami. Ruch 
będzie odbywał się wahadłowo. W miarę postępu robót organizacja 
ruchu będzie zmieniana.

Wykonane będą m.in. następujące prace, w zakresie robót dro-
gowych:

- przebudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 941,
- budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, 

ścieżek rowerowych,
- przebudowa zjazdów do posesji.
Przebudowane będą dwa mosty i konstrukcje oporowe. Wykona-

ne będą także roboty kolejowe w postaci przebudowy przejazdów 
kolejowych i towarzyszącej infrastruktury.

Przebudowane i zbudowane będą elementy uzbrojenia terenu ta-
kie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodocią-
gowa, sieć gazowa, oświetlenie uliczne, sieć elektroenergetyczna, 
kanał technologiczny, sygnalizacja świetlna.

W ramach robót przygotowawczych rozebrane będą elementy 
przeznaczone do likwidacji i dokonana będzie wycinka kolidującej 
zieleni.

Przebudowa tego odcinka była długo oczekiwana. Poprawi ko-
munikację w mieście i bezpieczeństwo ruchu zmotoryzowanych  
i pieszych. Podniesie się komfort podróży turystów dojeżdżających 
w śląskie Beskidy. Nowe odcinki ścieżek rowerowych sprawią, że 
rowerzyści będą mieli zapewnione o wiele większe bezpieczeństwo.

Warto dodać, że droga ta została całkowicie przebudowana na 
odcinku od Wisły Głębiec do przełęczy Kubalonka w roku 2009. 
W kolejnych latach wykonano średnie remonty nawierzchni DW 
941 po drugiej stronie przełęczy Kubalonka, w kierunku Trójwsi. 
W Wiśle wybudowano nowy most na rzece Wisła w ciągu DW 
942 i wymieniono nawierzchnię na tej samej drodze od Wisły do 
Przełęczy Salmopolskiej.

Ryszard Pacer
rzecznik prasowy

PRZEBUDOWA
DROGI DO WISŁY

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się konfe-
rencja prasowa z udziałem Kajetana Kajetanowicza, cieszyńskich 
policjantów i prezesa szpitala reumatologicznego, w którym 
miała miejsce, a dotyczyła bezpieczeństwa pieszych na drodze. 
Na samej teorii się nie skończyło – po zakończeniu konferencji 
jej uczestnicy udali się na rynek miasta, aby uświadamiać pie-
szych, jak ważne jest nałożenie na ubiór odblasku, który pomaga 
dostrzec kierowcom poruszające się osoby. 

Teoretycznie wszyscy powinni wiedzieć, kiedy mają, a kiedy 
nie mają pierwszeństwa, że będąc uczestnikami ruchu drogowego 
powinni zachować szczególną ostrożność i dbać o bezpieczeństwo 
swoje i innych. Praktyka jednak pokazuje co innego. 

Konferencja odbyła się 18 grudnia w Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego 
Ziętka w Ustroniu. Prelegenci odnosili się do bezpieczeństwa 
pieszych na drodze. Kajetan Kajetanowicz rozpoczął bardzo 
praktycznie.

– Proszę powiedzieć, czy jestem dobrze ubrany na tę porę dnia? 
– pytał wstając i pokazując swoje ubranie, które z kurtką w głównej 
mierze było czarne. Gdy w sali rozległo się głośne „nie”, przyznał 
rację i stwierdził, że bardzo ważną rolę odgrywają odblaski.  

– Trzeba myśleć o odpowiednim zabezpieczeniu, aby być wi-
docznym na drodze. Nie chodzi tylko o to, aby kierowca uważał 
na drodze, ale żeby także pieszy czuł tę odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo swoje i innych. Pieszy, widząc samochód, myśli, 
że kierowca go widzi. Niestety, często to jest ostatnia myśl w jego 

ODBLASKI 
RATUJĄ ŻYCIE

Konferencja odbyła się z udziałem Cezarego Tomiczka, prezesa szpitala 
reumatologicznego, Kajetana Kajetanowicza, 3-krotnego rajdowego 
mistrza Europy i Łukasza Goduli, zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Cieszynie.                                          Fot. A. Jarczyk

(cd. na str. 5)

*  *  *

Wiosną rozpocznie się przebudowa drogi do Wisły. Informacje 
na ten temat przesłał rzecznik Zarządu Dróg Wojerwódzkich 
w Katowicach. Szczegóły poniżej. 
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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

1/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Raszka   lat 85   ul. Bładnicka
Anna Drózd   lat 86     ul. J. Cholewy
Jan Speda   lat 61     ul. P. Stellera
Jerzy Gluza   lat 78   ul. Chabrów
Hipolit Gołda   lat 80     ul. Różana
Roman Olejarz   lat 65     ul. Daszyńskiego 
Olga Szteler   lat 86   ul. Kuźnicza
Stanisław Martyniak  lat 71     ul. Chabrów

STRAŻ MIEJSKAWAŻNE 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

Szachy rozwiązanie z GU nr 50: J. Scheel: Wh5, W. Suchta: He5

1/2019/2/R

21 XII 2018 r.
Otrzymano zgłoszenie, z którego 
wynikało, że przy jednym z pen-
sjonatów przy ul. Sanatoryjnej 
palone jest ognisko. Po przybyciu 
na miejsce okazało się, że spalano 
odpady. Właściciel obiektu został 
ukarany mandatem w wysokości 
100 zł.
21 XII 2018 r.
Interweniowano przy rynku  
w sprawie zablokowania chodnika 
przez samochód marki lexus. Kie-
rowca został ukarany mandatem  
w wysokości 100 zł.
22 XII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe-
niowano w sprawie nietrzeźwego 
mężczyzny przy jednym ze skle-
pów przy ul. Lipowej. Mężczyźnie 
pomocy udzielili ratownicy me-
dyczni z pogotowia ratunkowego.
27 XII 2018 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia przepro-
wadzono kontrolę przydomowej 
kotłowni na jednej z posesji przy 
ul. Porzeczkowej. Kontrola nie 
wykazała żadnych nieprawidło-
wości.                                        (aj)

*  *  *  

*   *   *

Z WIEDNIA NA BROADWAY
Kolejny koncert noworoczny, w którym wystąpią sopranistki 

Agnieszka Wawrzyniak i Emilia Zielińska oraz tenorzy Bartosz 
Kuczyk i Mirosław Niewiadomski, odbędzie się 4 stycznia  
o godz. 18:00. Tradycyjnie wydarzenie to będzie miało miejsce 
w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.

EKUMENICZNY WIECZÓR KOLĘD
EL „Czantoria”, Chór Katolicki „Ave”, Ustroński Chór Ewan-

gelicki oraz soliści wystąpią podczas ekumenicznego wieczoru 
kolęd, który odbędzie się 11 stycznia o godz. 18:00 w sali wido-
wiskowej MDK „Prażakówka”. 

SZACHOWE 
MISTRZOSTWO USTRONIA

24 stycznia odbędzie się XIV Międzyszkolny Turniej Szacho-
wy o Drużynowe Mistrzostwo Ustronia. jak zwykle, uczestnicy 
zgromadzą się w sali nr 7 w MDK „Prażakówka”. Start o godz. 
14:00. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 stycznia. 

*   *   *

*   *   *

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, w trakcie przedświątecznych 
imprez na rynku, rozdawał odblaski propagując bezpieczeństwo pieszych  
w ruchu drogowym.                                                       Fot. L. Szkaradnik

JASEŁKA PRZEDSZKOLA NR 2
8 stycznia odbędą się jasełka, przygotowane przez wychowan-

ków Przedszkola nr 2. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 
w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. 

*   *   *

*   *   *

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Stanisława Kujawy
księdzu Mirosławowi Szewieczkowi, dyrekcji 
i pracownikom SM „Zacisze”, mieszkańcom 

bloku nr 9, znajomym oraz szefostwu i pracownikom 
Cukierni i Naleśnikarni „Delicje”

składają
pogrążeni w smutku żona z córkami i synem

 

01/2019/1/N

SPOTKANIE ZARZĄDU
OSIEDLA USTROŃ LIPOWIEC

Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza na spotkanie, 
które odbędzie się w piątek 11 stycznia 2019r. o godz. 18:00 w budynku  
SP 5 w  Ustroniu Lipowcu.

*   *   *
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– To ważny moment w historii naszego 
miasta, gdyż znaleźliśmy się w gronie 
światowych liderów ochrony środowiska 
– powiedział burmistrz Ustronia Prze-
mysław Korcz po powrocie ze Szczytu 
Klimatycznego Narodów Zjednoczonych, 
który gościł w grudniu w Katowicach. – 
Otrzymaliśmy jako miasto zaproszenie do 
podpisania Deklaracji Katowickiej, które 
było równoznaczne z przystąpieniem do 
platformy NAZCA. Jestem zdziwiony, że 
żadna inna gmina z powiatu cieszyńskie-
go na to zaproszenie nie odpowiedziała,  
a zainteresowanie było, delikatnie mówiąc, 
niewielkie. Najbliższym Ustroniowi sygna-
tariuszem jest Żywiec, a z gmin uzdrowi-
skowych Lądek Zdrój. 

Do podpisania deklaracji doszło 5 grud-

nia 2018 roku w Katowicach podczas 
Szczytu Miejskiego „Miasta na Rzecz Kli-
matu”, zorganizowanego w ramach Szczytu 
Klimatycznego Narodów Zjednoczonych,  
a dokonali tego gospodarze 23 miast, które 
zadeklarowały przystąpienie do sieci NA-
ZCA. Są to: Katowice, Olsztyn, Poznań, 
Zabrze, Sosnowiec, Wałbrzych, Będzin, 
Rawicz, Tarnowskie Góry, Jarosławiec, 
Siemianowice Śląskie, Tomaszów Mazo-
wiecki, Lądek Zdrój, Skawina, Ustroń, 
Legnica, Sławków, Lidzbark Warmiński, 
Piastów, Stalowa Wola, Żywiec, Pyskowice 
i Szamotuły. Łącznie platforma skupia już 
sto polskich miast. 

– Przystąpienie do platformy daje bar-
dzo duże możliwości czerpania z wiedzy  
i materiałów zrzeszonych w NAZCA sa-

morządów, organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorstw, ale daje również dostęp 
do najróżniejszych funduszy. Mówi się też  
w kuluarach, że polski rząd, chcąc wykazać 
się proekologicznymi działaniami, będzie 
wspierał sygnatariuszy Platformy NAZCA 
w pozyskiwaniu środków i wprowadzaniu 
innowacyjnych, proekologicznych rozwią-
zań – stwierdza burmistrz Korcz i dodaje: 
– Rozmawiając z uczestniczącym w obra-
dach panelu miejskiego przedstawicielem 
Komisji Europejskiej dowiedziałem się, że 
miasta polskie, należące do NAZCA, mają 
być zaproszone do premiera, żeby omówić 
ewentualną współpracę. 

Podczas Szczytu Miejskiego przedsta-
wiciele rządu pozytywnie wypowiadali się  
o działaniach proekologicznych na szczeblu 
lokalnym. Minister inwestycji i rozwoju 
Jerzy Kwieciński mówił, że obecnie połowę 
inwestycji w Polsce realizują – zarówno ze 
środków unijnych i krajowych, jak i regio-
nalnych – samorządy; tym samym mają 
także narzędzia do kreowania działań pro-
ekologicznych i służących ochronie klimatu. 
Samorządowcy zwracali jednak uwagę, że  
w wykorzystywaniu tych narzędzi nie po-
maga państwo, jako przykład podawali 
podwyżki energii elektrycznej, alternatywy 
dla węgla (ogrzewanie) i benzyny (transport 
publiczny i prywatny). 

–  Dostrzeżenie Ustronia w tej konkretnej 
grupie miast daje nam przewagę nad inny-
mi gminami, również z naszego powiatu. 
Obecność na tym szczycie pozwoliła na 
nawiązanie bezcennych kontaktów z przed-
stawicielami zarówno ONZ, jak i Komisji 
Europejskiej, ale również z burmistrzami 
miast polskich, np. Lądka Zdroju, z którym 
już na miejscu omawialiśmy dalsze działa-
nia na forum Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP, moim zdaniem gremium 
niedostatecznie wykorzystywanego w nego-
cjacjach proekologicznych z rządem.   (mn)

W ELITARNYM GRONIE

Nowi sygnatariusze platformy NAZCA.        

Platforma NAZCA (Non-State Action Zone for Climate Action) 
została stworzona w 2014 roku przez UNFCCC (Ramowa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) i jest światową 
bazą danych nt. praktycznych działań proklimatycznych, pomocną 
dla zrozumienia globalnych trendów w kształtowaniu polityk regio-
nalnych, miejskich i biznesowych (oraz sposobów ich finansowania). 

Gromadzi wszystkich najważniejszych interesariuszy debaty  
o adaptacji do zmian klimatycznych (z wyłączeniem interesariuszy 
rządowych, dla których jest dedykowana między rządowa przestrzeń 
debaty dla krajów-stron Konwencji. 

Do NAZCA należy: 9.378 miast, 125 regionów, 2.430 przedstawi-
cieli biznesu, 354 instytucje finansowe, 100 inicjatyw i organizacji 
pozarządowych. 

Platforma gromadzi: – informacje o działaniach wpływających 
na klimat i środowisko (obecnie w bazie zaprezentowane są 19.823 
działania), – deklaracje, cele i strategie na rzecz ochrony środowiska, 
zapobiegania zmianom klimatycznym oraz ograniczenia ich skutków. 

Działania skupiają się w 7 głównych kategoriach tematycznych: 
Wykorzystanie zasobów lądowych; Oceany i strefy przybrzeżne; 
Zasoby wodne; Siedliska ludzkie; Transport; Energia; Przemysł.

Platforma NAZCA UNFCCC stanowi bazę partnerów  dla poten-
cjalnych programów wspólnych i inwestycji, np.: o 40% największych 
firm z FORBES 2000 prezentuje obecne lub planowane działania 
klimatyczne o Inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali ponad 800 
mld USD na „zielone” projekty i technologie o Miasta, regiony, firmy  
i inwestorzy zadeklarowali emisję Zielonych Obligacji na ponad 
50 mld USD - jako narzędzie gromadzenia środków na konieczne 
inwestycje infrastrukturalne i prośrodowiskowe. 

Burmistrz Ustronia podpisuje deklarację NAZCA.       
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Policjanci i prokuratura wyjaśniają 
okoliczności i przyczyny tragicznego 
wypadku, do którego doszło na przejściu 
dla pieszych na ul. Katowickiej przy 
skrzyżowaniu z ul. A. Brody. Kierujący 
suzuki mężczyzna potrącił 42-letnią pie-
szą. Pomimo szybkiej akcji reanimacyj-
nej, kobiety nie udało się uratować.

Do potrącenia pieszej doszło 21 grud-
nia, około godz. 18.40. Oficer dyżurny 
natychmiast skierował na miejsce policyj-
ny patrol. Mundurowi, przybyli na miej-
sce zdarzenia jako pierwsi, natychmiast 
rozpoczęli resuscytację, którą następnie 
kontynuowali ratownicy medyczni. Nie-
stety, nie udało się uratować życia kobiety 
– mieszkanka Ustronia zmarła na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych 
wynika, że kierujący suzuki, 35-letni męż-
czyzna, poruszał się w kierunku Katowic. 
Był trzeźwy, ale zatrzymano mu prawo 
jazdy. Policja pod nadzorem prokuratury 

ŚMIERĆ 
NA PASACH

prowadzi czynności mające ustalić szcze-
gółowy przebieg zdarzenia i okoliczności 
tragedii.

Policja zwraca się z prośbą do osób, 
które mogą udzielić informacji na temat 
powyższego zdarzenia, a w szczególności 

naocznych świadków. Osoby te proszone 
są o kontakt osobisty lub telefoniczny  
z policjantami z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszy-
nie - (33) 851-62-00 lub na bezpłatny nr 
alarmowy 112 lub 997.

życiu. My chcemy to zmienić, zarówno 
jeśli chodzi o postrzeganie zagadnienia 
związanego z odblaskami wśród najmłod-
szych, jak i wśród dorosłych. Myślmy 
o tym w kontekście swojego życia. Za 
statystykami kryje się konkretne życie. 
Musimy myśleć za innych i za siebie – mó-
wił Kajetanowicz. Następnie do głosu do-
szedł Łukasz Godula, zastępca naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie, który 
przygotował prezentację pokazującą, ile 
może kosztować brak zachowania bez-
pieczeństwa na drodze.

– Odblaski ratują nasze życie. Jako poli-
cja zachęcaliśmy do ich noszenia już dużo 
wcześniej, zanim jeszcze ustawodawca 
narzucił ten obowiązek na wszystkich 
pieszych. Niestety, w ustawie uwzględ-
niono tylko rejony poza obszarem za-
budowanym. Wiadomo, że w większych 
aglomeracjach są chodniki, ale na terenach 

wiejskich czy w mniejszych miasteczkach 
ten obszar zabudowany to nie zawsze jezd-
nia i chodnik, tylko czasami jest to jezdnia 
i pobocze. Piesi poruszają się więc po tej 
samej części drogi co kierujący pojazdami. 
Warto pamiętać o noszeniu odblasków, 
bo one mogą zapobiec nieszczęśliwym 
zdarzeniom. 

Godula, na przykładzie rysunków, po-
kazywał różnicę w dostrzeżeniu przez 
kierowcę pieszego, który ma odblask  
i który tego odblasku nie ma. W pierw-
szym przypadku ta widoczność wzra-
sta do 300 metrów, w drugim jest ona  
o wiele mniejsza, bo tylko w granicach 
30 metrów. Nieraz kierowca zbyt późno 
zauważa pieszego, co może doprowadzić 
do poważnego wypadku. 

– Nie wiem czemu, ale u nas cały czas 
tkwi przekonanie, że pieszy na przejściu 
jest bezpieczny. Wcale tak nie jest. Jako 
piesi przechodzimy przez jezdnię, a jezd-

nia jest przeznaczona dla ruchu pojazdów  
i my, schodząc z chodnika, przecinamy dro-
gę pojazdom. To tak samo jak pojazd prze-
jeżdżający przez chodnik, musi go pokonać  
w sposób bezpieczny, aby nikogo nie po-
trącić. Piesi, wchodząc na jezdnię, traktują 
ją jak część chodnika, tymczasem to nie 
chodnik. Nieraz niespodziewane wtargnię-
cie pieszego na jezdnię nie pozostawia 
kierowcy żadnego pola manewru – mówił 
Godula. – Jeśli samochód jest na tyle blisko 
przejścia dla pieszych, że nie zdąży wyha-
mować, pieszy nie ma prawa wejść przed 
ten pojazd. Niestety, nie zawsze skupiamy 
się na tym, aby ocenić odległość pojaz-
du od pasów, po których chcemy przejść.  
A nie możemy swojego zdrowia czy życia 
pozostawiać przypadkom. Tym bardziej, że 
kierowca nie zawsze jest dostatecznie sku-
piony na jeździe, coś go może rozproszyć,  
z kimś może rozmawiać w samochodzie, sytu-
acje są naprawdę różne. Będąc uczestnikiem 
na drodze musimy myśleć także za innych. 
   Cezary Tomiczek, prezes szpitala reu-
matologicznego, mówił z kolei o kosztach 
leczenia po wypadku.

– Największym kosztem leczenia jest na-
sze zdrowie. Mam nadzieję, że to spotkanie 
posłuży do zwiększenia naszej wyobraźni  
i przyczyni się do zwiększenia naszej uwagi 
na drodze. Uświadamiamy sobie to, że nie 
noszenie odblasków może skutkować na-
wet utratą życia. Nasz szpital stara się, aby 
ci pacjenci, którzy tu trafiają, dochodzili do 
zdrowia, jednak po wypadku nigdy już nie 
odzyskają tej sprawności, jaką mieli przed-
tem. Najlepszy sprzęt i najlepsi specjaliści 
nie mogą przywrócić go do pełni sił. To 
nie jest zabawka, którą można na powrót 
złożyć, ale to życie ludzkie – mówił. 

Po konferencji Kajetanowicz wraz z po-
licjantami udali się na ustroński rynek, aby 
rozdawać pieszym odblaski i uświadamiać 
o ich wielkim znaczeniu. 

                              Agnieszka Jarczyk

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

                                                         Fot. W. Herda

Kajetanowicz wraz z policjantami uświadamiali pieszych, jak bardzo odblaski mogą zwiększyć 
ich bezpieczeństwo na drodze.                                                                               Fot. A. Jarczyk

(cd. ze str. 2)
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UCHWAŁA NR II/23/2018
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej 
Miasta Ustroń na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 
215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 
1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 13 
pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1523 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.
1. Dochody budżetu na 2019 r. w wysokości 86.412.928,61 zł
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 81.881.369,88 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 4.531.558,73 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości 93.184.564,15 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 79.590.560,22 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.594.003,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Wydatki bieżące obejmują:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60.497.810,03 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.087.487,22 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

25.410.322,81 zł
2) dotacje na zadania bieżące 4.833.254,40 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.470.329,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pub-

licznych 799.166,79 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 

990.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.593.003,93 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pub-

licznych 3.229.031,93 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.000,00 zł

§ 2.
1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: 6.771.635,54 

zł
kredytów w kwocie 6.361.635,54 zł oraz pożyczek w kwocie 

410.000,00 zł.
§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów z tytułu: 11.410.000,00 
zł

1) kredytów w kwocie: 11.000.000,00 zł
2) pożyczek w kwocie: 410.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 4.638.364,46 zł
w tym z tytułu:
1) spłat kredytów 3.620.000,00 zł
2) spłat pożyczek 1.018.364,46 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów 

i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4.

Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 450.000,00 zł
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)
2) celowe w wysokości 317.018,00 zł
w tym:
na zarządzanie kryzysowe 250.000,00 zł
na nagrody Burmistrza w oświacie 47.018,00 zł
na nagrody w dziedzinie sportu 10.000,00 zł
na nagrody w dziedzinie kultury 10.000,00 zł

§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań 
zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej oraz

między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem 

nr 7 do uchwały,
5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

uchwały.
§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie wystę-

pującego w ciągu roku budżetowego przejściowego
deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
2) Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu do kwoty 15.000.000,00 zł.
3) Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.
4) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.000.000,00 

zł.
5) Pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 

nie przekraczającej 500.000,00 zł.
§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na 

pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 

5.000.000,00 zł.
2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowa-

nego deficytu budżetu.
3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąg-

niętych kredytów i pożyczek.
4) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finanso-

wanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5) Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku 

do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.
6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu miasta.
7) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami.
§ 8.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokony-
wane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty 
i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków 
budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta 
dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organiza-
cyjne Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do 
ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i pod-

lega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marcin Janik

DZIEŃ OTWARTY W SALUSIE
PROFILAKTYKA 

CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Fundacja Walki z Chorobami No-

wotworowymi im. Weroniki Pawli-
ckiej i Przychodnia Salus zapraszają 
na bezpłatne, profilaktyczne bada-
nia: Ca125 – dla kobiet (m.in. rak 
jajnika), PSA total (rak prostaty) 
– dla mężczyzn. 

Badania odbędą się w przy-
chodni Salus przy ul. Pod Skarpą 
6 w Ustroniu. Kontaktować moż-
na się pod nr. tel. 730-300-135  
w godzinach 8:30-17:30.

Targowisko

os. Zeta-Park

os
. M

an
ha

ta
n

ul. A. Brody

ul. Pod Skarpą
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BUDŻET MOŻE SIĘ ZMIENIĆ

to zaciągnięcie pasa w tamtym okresie 
było bardziej odczuwalne w inwestycjach, 
w szkołach, w każdym w zasadzie elemen-
cie składowym budżetu. W tamtym okresie 
miasto utraciło płynność finansową, teraz 
tak nie jest, więc o tyle ten budżet jest lep-
szy, że tak powiem kolokwialnie. Proszę 
państwa, aby mieć na uwadze te uwarun-
kowania, które skłoniły nas do tego, aby 
budżet ograniczyć w każdym jego zakresie 
i w każdym elemencie, co nie znaczy, że 
jeśli pojawią się, a na pewno pojawią się 
dodatkowe środki w trakcie roku, inwe-
stycje, które nie znalazły się w budżecie, a 
były proponowane, zostaną zrealizowane. 
Proszę, aby tak potraktować ten budżet 
jako coś, co może się zmienić, bo budżet 
zawsze może się zmienić, jest elementem 
żyjącym i państwo będziecie wielokrotnie 
i na bieżąco dokonywać zmian. 

Radni podjęli wspomniane dwie uchwały 
większością głosów. W przypadku uchwa-
ły o WPF przeciw był radny Piotr Roman, 
a wstrzymał się od głosu radny Artur Kluz. 
W głosowaniu nad uchwałą budżetową 
od głosu wstrzymali się radni: Artur Kluz 
i Paweł Sztefek. 

Inne uchwały przedstawimy w kolej-
nych numerach GU. 

Na samym początku sesji przedstawiona 
została prezentacja inwestycji, którą spół-
ka miejska Kolej Linowa Czantoria ma 
zamiar zrealizować przy górnej stacji wy-
ciągu. Na wstępie prezes Kolei Zbigniew 
Kufrej przedstawił Włodzimierza Stasicę, 
prezesa firmy Tech Master z Żywca, która 
opracowała założenia koncepcyjne. Zanim 
zebrani obejrzeli slajdy, prezes Stasica wy-
jaśnił, że od momentu wygrania przetargu i 
podpisania umowy, co miało miejsce w lip-
cu, trwały intensywne prace projektantów, 
architektów, ekonomistów, a równolegle 
prowadzone były konsultacje społeczne 
z zainteresowanymi środowiskami gesto-
rów obiektów turystycznych, właścicieli 
gruntów, przyrodników, mieszkańców. 
Efektem tych działań jest koncepcja in-
westycji z wizualizacją, kalendarium i 
kosztorysem. Kolejnym krokiem będzie 
przygotowanie dokumentacji studium wy-
konalności i wybranie sposobu realizacji, 
czy w formule zaprojektuj i wybuduj, czy 
odrębnych postępowań na projekt plus 
uzgodnienia oraz na budowę. Ostatnia faza 
obejmuje prace budowlane. Kończąc pre-
zentację Włodzimierz Stasica zaznaczył, 
że inwestycja jest na bardzo wczesnym 
etapie i jeszcze wiele czynników może 
wpłynąć na terminy i kosztorys, ale jej 
zakończenie zbiegnie się z zakończeniem 
obecnej kadencji rad, więc życzy radnym, 
mieszkańcom i turystom otwarcia nowej 
atrakcji na Czantorii w roku 2023. Jeśli 
chodzi o koszt, to na dzień dzisiejszy przy 
bardzo ostrożnych szacunkach planowany 
jest na 25 mln zł. 

Pod koniec sesji przewodniczący Janik 
oddał głos Katarzynie Czyż-Kaźmierczak, 
naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, która 
przypomniała, że wręczanie nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury na grudniowej sesji RM staje się 
ustrońską tradycją i w tym roku również 
uhonorowani zostaną ludzie i instytucje, 
które w sposób szczególny zaistniały na 
mapie kulturalnej miasta. Takie nagrody 
przyznawane są od roku 2014, a w roku 
2018 za wieloletnie zaangażowanie w 
działalność społeczno-kulturalną nagrody 
otrzymali: Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Ekumeniczne w Ustroniu oraz Ustroń-
ski Chór Ewangelicki w Ustroniu.   (mn)

Dzieci przybyłe do ratusza pod opieką 
nauczycielki Grażyny Pilch ładnie wła-
dzom ustrońskim zaśpiewały i powinszo-
wały, kończąc tymi słowy:

I na nasze szkoły miejcie też baczyni, 
to jest takie nasze nejwiynksze pragnieni. 
Gazdujcie tak, już w tym wasza głowa, żeby 
sie zmniejszała dziura budżetowa. Co by 
was nie gnymbił żodyn NIK czy RIO, a tyn 
przyszły roczek pomyślnie niech wom mijo. 

Burmistrz Przemysław Korcz o dziurze 
budżetowej nie wspominał, zwrócił się jed-
nak do Rady Miasta przed podjęciem uchwa-
ły o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i uchwały budżetowej: 

- Dosyć intensywnie, choć krótko pra-
cowaliśmy nad stworzeniem obydwóch 
dokumentów (uchwała budżetowa i Wie-
loletnia prognoza Finansowa), nad którymi 
będziecie państwo dzisiaj głosować. W 
dużej mierze dokument ten został przygo-
towany jeszcze przez poprzedniego pana 
burmistrza, panią skarbnik i poprzednią 
radę i musimy mieć tego świadomość. Mo-
gliście państwo dokonać pewnych zmian, 
aczkolwiek nie mogły być one fundamen-
talne. Mam świadomość również tego, że 
budżet ten nie zadowala państwa oczeki-
wań i również moich oczekiwań, jako no-
wego burmistrza. Jednak prosiłbym, żeby 
nie odbierać tego budżetu negatywnie. Jest 
to budżet ostrożny, ale nie pesymistyczny. 
Z uwagi na obowiązujące uwarunkowania 
prawne i ekonomiczne konieczne stało się 
ograniczenie pewnych wydatków, zwłasz-
cza wydatków bieżących. W ostatnich 
latach rozeszły się, delikatnie mówiąc, 
dochody bieżące z wydatkami bieżącymi i 
musicie państwo wspólnie ze mną, wspól-
nie z panią skarbnik popracować nad tym, 
aby tę sytuację doprowadzić do stanu nor-
malności. Sytuacja taka miała już miejsce 
w budżecie miasta w latach 2010-2011. 
Wówczas budżet był, nie powiem, tak jak 
dzisiaj ostrożny, ale był bardzo trudny i 

Druga sesja Rady Miasta Ustroń kadencji 2018-2023 odbyła się 20 grudnia. Podobnie 
jak pierwsza, podczas której radni składali ślubowania, nie były to zwykłe obrady. 
Miały uroczysty charakter ze względu na obecność laureatów nagród z dziedziny kul-
tury oraz bożonarodzeniowy klimat, podkreślony wystrojem sali sesyjnej, błyszczącą 
choinką i życzeniami wygłoszonymi przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Nie 
mogło to jednak odsunąć na dalszy plan spraw miasta, a przede wszystkim budżetu 
na rok 2019, który w Ustroniu tradycyjnie uchwalany jest na ostatniej sesji w roku. 

Życzenia złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.                                           Fot. M. Niemiec

Prezentacja inwestycji na Czantorii w świątecznej atmosferze.                                 Fot. M. Niemiec
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FILHARMONICY NA FINAŁ
Ognisko Muzyczne, kierowane obec-

nie przez Agnieszkę Durlow, a prowa-
dzone przez Towarzystwo Kształcenia 
Artystycznego, prężnie działa już ponad 
ćwierć wieku. W tym roku pobiera w nim 
naukę 130 uczniów. Występy w siedzi-
bie Ogniska na „Prażakówce” należą do 
tradycji i organizowane są kilkakrotnie 
każdego roku. 18 grudnia zorganizowa-
no koncert kolęd w sali widowiskowej 
tego budynku, w którym wzięło udział 
kilkadziesiąt młodych instrumentalistów. 
Imprezę prowadziły nauczycielki Ogniska: 
Zofia Adamiec i Lidia Barczuk. Powitały 
one uczestników i licznie zgromadzo-
ną publiczność, wypełniającą całą salę. 
Na wstępie prowadząca stwierdziła, że 

„uczniowie zawsze z wielką radością  
i niecierpliwością czekają na ten wy-
jątkowy grudniowy czas. Przygotowali 
całą gamę świątecznych utworów, któ-
re dziś zaprezentują i z pewnością słu-
chacze odnajdą w nich wiele znanych 
melodii”. Wystąpili zarówno najmłodsi 
adepci muzyki, stawiający pierwsze kroki  
w tej dziedzinie, jak również młodzież 
pobierająca od kilku lat naukę w Ognisku  
i osiągająca już widoczne sukcesy. 

Na widowni zasiedli dumni ze swych 
pociech rodzice i dziadkowie, którym 
zapewne też udzielała się trema młodych 
muzyków, występujących na profesjo-
nalnej scenie, goszczącej często artystów 
największego formatu. 

Repertuar uczniów Ogniska był bardzo 
zróżnicowany, bo prezentowano dawne 
tradycyjne, wszystkim znane kolędy jak 
„Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, 
czy „Gdy się Chrystus rodzi”, ale też 
sięgano do coraz bardziej popularnego re-
pertuaru zagranicznego jak „Jingle Bells”. 
Uczniowie kształcą się w grze na różnych 
instrumentach, co było widoczne również 
na koncercie. Grając na fortepianie wystą-
pili: Patrycja Cieślar, Tymoteusz Cieślar, 
Julia Czapla, Zofia Gawlas, Piotr Gawlas, 
Jan Jakubowski, Martyna Kubień, Zofia 
Szydło, Julia Wandzel, Amadeusz Wiseł-
ka, grający na gitarze: Amadeusz Gruszka, 
Borys Jędrzejczyk, Igor Kowalczyk, Nadia 
Szendzielarz i mający na swym koncie 
sporo sukcesów Radosław Stojda, grający 
na skrzypcach: Wiktoria Antoszewska, 
Agnieszka Gomola, Amadeusz Gruszka, 
Paulina Kowalczyk, Igor Kowalczyk, 
Hanna Leś, Anna Raszka, Nikola Smyk, 
Klaudia Troszok, Patrycja Wojtas, grający 
na keyboardzie: Jakub Dziadecki, Kamil 
Gruszka, Emilia Juroszek, Emilia Piwo-
war, grający na klarnecie: Julia Czapla, 
Julia Szwarc, Hubert Witczak, grające 
na flecie: Natalia Gwiazdowska, Natalia 
Faron, Anna Pilch, Anna Raszka, grająca 
na saksofonie: Julia Czapla i na akordeonie 
Kacper Śliż. Uczniowie popisywali się 
nie tylko wykonaniami solowymi, ale też 
występowali w duetach, na scenie znalazło 
się również trio skrzypcowe, debiutował 
kwartet fletowy, wystąpił też kwartet 
klarnetowy z nauczycielem Bronisławem 
Greniem, który towarzyszył także innym 
uczniom. 

Na finał zagrał założony rok temu przez 
znakomitego skrzypka Krzysztofa Durlo-
wa, byłego dyrektora Szkoły Muzycznej 
w Cieszynie, urokliwy zespół dwudziestu 
jeden adeptów skrzypiec jako Filharmo-
nicy Ustrońscy. Najmłodsi muzycy uczą 
się od września tego roku, zaś najstarsi to 
uczniowie Ogniska II stopnia i jedna ze-
szłoroczna absolwentka. Następny koncert 
nauczycieli i uczniów poświęcony będzie 
pamięci zmarłego jesienią 2017 r. roku 
prezesa TKA Henryka Banszla.        (LS)

Małe skrzypaczki grające pod kierunkiem mistrza K. Durlowa.                   Fot. L. Szkaradnik

B. Greń towarzyszy swoim uczennicom.                                                   Fot. L. Szkaradnik

Skrzypce dominowały na tym koncercie.                                                  Fot. L. Szkaradnik
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

W sobotnie południe rozpoczęto gotowa-
nie barszczu, który kojarzy się z wieczerzą 
wigilijną. Zaplanowano tysiąc porcji, a każ-
dy chętny do degustacji przekazywał 5 zł na 
dzieci niemające rodzin ze Stowarzyszenia 
„Sindbad”. Zupę gotowano w ogromnych 
garach i, jak wskazuje tradycja z jarskich 
produktów, a organizatorem tej akcji była 
firma Chojna Group, zajmująca się gastro-
nomią, która ma swą siedzibę w hotelu 
„Diament”. Barszcz nie może się obejść bez 
uszek, toteż przygotowano warsztaty ich le-
pienia dla dzieci i młodzieży. Na początek 
zgłosili się dwaj odważni chłopcy, potem 
dołączyły dziewczynki. Na rynku znalazło 
się sporo mieszkańców Ustronia, ale też 
goście z Krakowa i Lublina, skąd przybył 
wraz z rodzicami najmłodszy uczestnik 
warsztatów - czterolatek. Z czasem do 
tej akcji włączyli się dorośli, a jednym  
z nich był zachęcony przez prowadzących 
Kajetan Kajetanowicz. Wówczas wokół 
stanowiska kulinarnego zebrał się tłum 

kibicujących, bo był to rodzaj zawodów, 
gdyż należało ulepić uszek jak najwięcej. 

– Uwielbiam barszcz – zwierzył się 
mistrz rajdowy – moja mama robi wprost 
cudowny i mam nadzieję, że ten będzie 
równie dobry. Elf porównał jego lepienie 
uszek do wyścigu, na co Kajetan odpowie-
dział żartobliwie, że nawet gdy pije z kimś 
herbatę, to również stara się robić to jak 
najszybciej i być pierwszym. Z uśmiechem 
spointował: To takie zboczenie sportowca. 

Kolejną atrakcją dla maluchów był Wa-
wel Truck, czyli interaktywna ciężarówka, 
która po raz pierwszy przybyła do nas  
z krakowskiej firmy kojarzącej się z pysz-
nymi słodkościami. Dzieci chętnie włączy-
ły się do zabawy zakładając okulary viar 
do oglądania wirtualnej rzeczywistości  
i w ten sposób zapoznały się z technologią 
jak powstaje czekolada. Wokoło kusiło je 
kilka gier multimedialnych, które bawiły 
i uczyły zarazem, a nagrodą za zdobycie 
punktów była spora kartonowa torebka 

Przedświąteczny weekend obfitował w ciekawe imprezy, nie należy się zatem 
dziwić, że mimo słotnej aury rynek gościł wielu ustroniaków i kuracjuszy. Sporo 
osób podkreślało, że porównując centrum miasta w Ustroniu i u naszych sąsiadów, 
jesteśmy bez wątpienia na pierwszym miejscu i to zarówno oceniając uroczą cho-
inkę i inne efektowne iluminacje, ale też ciekawą ofertę jarmarku świątecznego  
i przyciągające publiczność imprezy osnute wokół radosnych świąt Bożego Narodze-
nia. Mocnym atutem był Świąteczny Konwój Radia Zet, dwudniowy wielogodzinny 
program pełen muzyki i rozmaitych atrakcji. Frekwencja zwiększała się z godziny 
na godzinę, a imprezę zgrabnie prowadziła Barbara Niemczyk wraz z przybyłym 
ze Szczyrku czarującym Elfem, Tomaszem Styrną. Przez kilka godzin bez przerwy 
wspólnie zachęcali do zabawy i komentowali rozgrywające się atrakcje. 

smakowitych czekoladowych cukierków. 
Paula Owsiak instruktorka z firmy Wawel, 
zaznaczyła, że wszystkie gry uczą i spra-
wiają przyjemność, a nagrodą są zawsze 
słodycze i możliwość wykonania fotki ze 
smokiem wawelskim. 

Zainteresowanie młodych miłośników 
białego szaleństwa wzbudzały trenażery 
narciarskie. Kto przez kilkanaście minut 
wypróbował swoje możliwości na tym 
sprzęcie otrzymywał karnet na darmowe 
całodniowe zjazdy w Szczyrku. Swoje 
stoisko reklamowe miała też Kolej Linowa 
„Czantoria”, na którym można było nabyć 
bilety na przejazd wyciągiem po promo-
cyjnych cenach. 

Młodszych i starszych kusiło koło for-
tuny, gdzie po zakręceniu kołem i odpo-
wiedzi na banalnie proste pytania każdy 
wygrywał jakiś gadżet.

Kolejki ustawiały się do fotobudki,  
z której po krótkim czasie pozowania jed-
nej lub kilku osób uzyskiwano darmową 
fotkę. Atrakcją był też jarmark świąteczny, 
oferujący jak co roku rękodzieło i tradycyj-
ne potrawy, a w sobotę zjawili się jeszcze 
Beata i Andrzej Malcowie z wyrobami  
z kości i Janusz Księżnik, przybyły z Wisły 
z barwnymi pracami, wśród których prze-
ważały anioły. 

Już nastał mrok, a wokoło sceny ze-
brała się liczna publiczność, czekająca na 
występ naszej znanej i cenionej wokalist-
ki Karoliny Kidoń wraz z przyjaciółmi  
i swoimi wychowankami, którzy wykonali 
urokliwe kolędy w ciekawej aranżacji.  
W międzyczasie burmistrz Prze-
mysław Korcz rozdawał zaintere-

Wieczorny występ „Tekli Klebetnicy”.                       Fot. L. Szkaradnik Mali śpiewacy z EL „Czantoria”.                           Fot. L. Szkaradnik

(cd. na str. 10)

„Równica” w zimowym stroju.                             Fot. L. Szkaradnik K. Kidoń z liczną grupą swych uczniów.                Fot. L. Szkaradnik
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 „Cesarzowe 
Habsburgów”

Autorka wydobywa z cienia 
zapomniane niekiedy małżonki 
cesarzy dynastii Habsburgów. Sil-
ne osobowości obdarzone często 
przenikliwym zmysłem politycz-
nym i rozległymi zainteresowa-
niami. W książce znalazły się 
sylwetki Eleonory Portugalskiej,  
Marii Anny Habsburg, Marii Lu-
dwiki Burbon, Elżbiety Bawar-
skiej i wielu innych. 

Mieczysław Bieniek – 
„Hajer na kole, czyli  

rowerem po Kirgistanie  
i Kazachstanie”

Relacja z rowerowej włóczęgi po 
drogach i bezdrożach Kirgistanu  
i Kazachstanu. Autor po 27 latach 
pracy w kopalni i przejściu na rentę 
odnajduje sens życia w podróżowa-
niu po świecie. Jak najmniejszym 
kosztem, często bez pieniędzy  
i jedzenia, bez wygód i podstawo-
wej opieki lekarskiej. Ale dzięki 
temu poznaje niesamowitych ludzi 
i niepowtarzalne miejsca. 

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

1/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

Po naszymu...
Byście dycki zdrowi byli

Winszujym Wóm zdrowio, szczyńścio na tyn to Nowy 
Rok. Ale nie jyny na tyn Nowy Rok, ale i na delsze czasy, 
cobyście byli zdrowi i wiesieli jako w niebie anieli. Bo nasi 
przodkowie też taki łobyczaj miywali, że jedni do drugich 
chodzowali i tak sobie winszowali, przeto i jo Wóm win-
szujym z uprzejmego serca. 

Jak woda żynie w górskim potoku, tak też dni gibko upły-
nyły nóm łóńskigo roku. Ani my sie nie nazdali, kiedy my 
Nowego Roku doczkali. Chcym Wóm też łoznajmić nakaz 
naszego Pana, by z Bogiym zaczynać wszycki działania. 
Łón Pan nad wszycki pany, ón wiy, co nóm trzeba, a na 
nasze zawołani łotworzi bramy nieba. 

Niech Was Bóg miły wesprze i błogosławi, byście dycki 
zdrowi byli i na duchu nie słabnyli. Pola Wasze niech łobfity 
plón przinoszóm, a sady niech stokrotny łowoc zrodzóm. 
Winszujym Wóm, coby w Waszych dómach anieli miysz-
kali i wasz żywot łosłodzali. Pożywejcie jyny fórt w Bożej 
bojaźni i łónczcie sie śnim przez rzykani. Tego wszyckigo 
Wóm z całego serca życzym i by sie też mógło spełnić to 
moji winszowani. Amyn. 

 Winsz ten zanotował Władysław Majętny (1924-2018) 
– ustroński pisarz regionalny i popularyzator gwary. 

sowanym opaski odblaskowe. Po kilku kolędach wykona-
nych przez młodych wokalistów zawitało do Ustronia już 
po raz drugi światło betlejemskie, symbol miłości, nadziei 
i pokoju, przywiezione przez dwie drużyny harcerskie  
z Groty Narodzenia Chrystusa. Światło zostało przekazane 
burmistrzowi, który złożył życzenia świąteczne i noworoczne 
mieszkańcom Ustronia oraz przybyłym gościom. 

W niedzielę już w godzinach przedpołudniowych na rynku za-
chęcano dzieci do zabawy, bo wszystkie sobotnie atrakcje nadal 
były aktualne. Nie rozbrzmiewała jednak muzyka, gdyż prezydent 
RP ogłosił żałobę narodową w związku z tragedią, która wyda-
rzyła się w kopalni w Karvinie. Niedzielny program został zmo-
dyfikowany i stonowany, jednak popołudniowe koncerty odbyły 
się zgodnie z planem. Nasze znakomite zespoły, którymi zawsze 
zachwycają się ustroniacy i goście wystąpiły w następującej ko-
lejności: EL „Czantoria”, ER „Równica” i na koniec zaśpiewała 
„Tekla Klebetnica”. 

Mimo niesprzyjającej pogody zainteresowanie całym dwu-
dniowym blokiem programowym było duże, ale gdy zaczęły 
rozbrzmiewać kolędy naszych zespołów, to rynek zapełniły tłumy 
wielbicieli, które stały zauroczone aż do końca, nie zważając na 
chłód i mrok. Oby te cudowne chwile pozostały w naszych sercach 
i niosły nadzieję na cały 2019 rok.                      Lidia Szkaradnik

1/2019/4/R

K. Kajetanowicz mistrzem w lepieniu uszek.            Fot. L. Szkaradnik

(cd. ze str. 9)
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USTRONIUW dawnym

W niedzielę 13 stycznia w Ustroniu będą 
kwestować wolontariusze  Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Ponad 200 dzieci, mło-
dzieży  i dorosłych pojawi się w godzinach 
9.00 – 16.00 ( na rynku i w Karczmie Góral-
skiej dłużej) w  różnych miejscach naszego 
miasta aby zebrać pieniążki  przeznaczone na 
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. Jak głosi Owsiak "...gramy dla 
dzieci małych a  pomaganie jest dziecinnie 
proste..."

Jestem przekonana, że jak zawsze ustronia-
nie otworzą swe serca i portfele przyłączając 
się do szczytnej akcji zapoczątkowanej i stale 
prowadzonej przez Jerzego Owsiaka. Każdy, 
kto choć raz był w polskim szpitalu z pew-
nością dostrzegł charakterystyczne blaszki 
znamionowe z czerwonym serduszkiem na 
aparaturze medycznej  - ten sprzęt ratuje życie 
pacjentom .Bez niego wiele placówek szpital-
nych byłoby bezradnych. Dlatego to, co robią 
wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jest tak cenne.

Oczywiście akcja wzmocniona będzie przez 
szereg imprez towarzyszących. 

Od godz. 14.00 na rynku naszego miasta 
grać i  śpiewać będą najmłodsi i trochę starsi 
obywatele Ustronia :

- uczniowie i nauczyciele Towarzystwa 
Kształcenia Artystycznego,

- zespół „Purple Sky”
- wychowankowie Karoliny Kidoń ,
- i sama Karolina z zespołem "Kropki 3 "
Koncert poprowadzi Szymon Pilch a w jego 

trakcie będzie można wylicytować gadżety 
WOŚP i inne cenne przedmioty ufundowa-
ne specjalnie na tę okoliczność przez ludzi 
lubiących i umiejących pomagać. O godz. 
16.30 zostaną ogłoszone wyniki konkursu na 
najpiękniejszy  lampion a o 17.00 zapłonie 
lampionowe światełko do nieba.

Po raz siódmy w Karczmie Góralskiej 
nad rzeką Wisłą zagra jedyna taka w Polsce 
Zbójnicka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Przyjadą kucharze i zbójnicy z całej Polski, 
o godz. 12.00 wystrzeli armata, od 10.00 w 
kotle zacznie gotować się pyszny bigos, nie 
zabraknie licytacji i przedniej muzyki góral-
skiej na żywo .

Bogdan Kozieł w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 rozpocznie o godz.8.00  

V Turniej Piłki Siatkowej.
Zatem , drodzy Państwo, będzie się działo 

!  I tylko od Was zależy, jak bardzo.
Sztab całej akcji mieścić się będzie jak co 

roku w MDK „Prażakówka” i tu również moż-
na przyjść z pieniężnym datkiem. Wzmożone 
patrole Policji i Straży Miejskiej pomogą prze-
prowadzić całą akcję a życzliwi Sponsorzy 
ufundują napoje i drożdżówki dla wszystkich 
wolontariuszy oraz nagrody dla siatkarzy.

Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażują się lub już się zaangażowali w 27 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

szef ustrońskiego Sztabu 
Katarzyna Rymanowska

dyrektor MDK "Prażakówka" 
Barbara Nawrotek-Żmijewska

W najnowszym Pamiętniku Ustrońskim znajdziemy iście karnawałowe zdjęcia 
i ciekawy wywiad Elżbiety Sikory z Piotrem Zwiasem. Podczas prezentacji wydaw-
nictwa, o której napiszemy w kolejnym numerze GU, wystąpił inny ustroński muzyk 
estradowy.  W tym numerze wybrane zdjęcia z artykułu. Zespół „Czantory” na 
scenie kawiarni „Kuźnik”, pierwsza połowa lat 70. XX w. Od lewej: Janusz Śliwka 
(piano), Karol Pinkas (gitara), Jan Gembarzewski (perkusja), Piotr Zwias (gitara 
basowa). Archiwum Janusza Śliwki

Na scenie kawiarni „Kuźnik”, pierwsza połowa lat 70. XX w. Zespół „Czantory” w drugim 
składzie. Od lewej: Janusz Śliwka (piano), Karol Pinkas (gitara), Anna Kuczera (wokal), Marek 
Bartosz (perkusja), Piotr Zwias (gitara basowa). Archiwum Janusza Śliwki

Występ zespołu „Delta” w Tanz-Café Hösl w Dortmundzie w RFN, 1879 r. Od lewej: Janusz 
Śliwka, Karol Pinkas, Marek Bartosz, Piotr Zwias. Archiwum Piotra Zwiasa

27. Finał 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
w Ustroniu 
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SZALEŃSTWO 
NA BIAŁĄ MARIĘ

W południe 14 grudnia można było tam jeszcze zastać około 
10 wystawców i kilku oglądających. Panowała leniwa atmosfera, 
bo podobno tak małej frekwencji jeszcze nie było i niektórzy wy-
stawcy już pakowali swoje zbiory. Wśród sprzedających nie ma 
przypadkowych osób, wszyscy zajmują się handlem starociami 
od lat. Było tam kilka kobiet, lecz przeważali mężczyźni. Panie 
były ustroniankami, zaś panowie przybyli ze swoimi kolekcjami 
z sąsiednich miejscowości Wisły i Goleszowa, ale też z Cieszyna, 
Jastrzębia i Wodzisławia. Na stoiskach znajdowały się zbiory nu-
mizmatyczne i filatelistyczne, radia, było również sporo rodzimych 
antyków oraz przywożonych z Niemiec. Panie przy okazji różno-
rodnej oferty szkła, porcelany i drobnych bibelotów prezentowały 

Targi staroci od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, toteż 
w każdej większej aglomeracji można doszukać się takiego 
miejsca, gdzie zainteresowani kupią lub sprzedadzą piękne 
dawne przedmioty. Jest to świetna okazja, by nabyć upragnio-
ne pamiątki z przeszłości i różne niepowtarzalne rzeczy. Na 
naszym terenie największe targi urządza od lat 70. Cieszyń-
ski Klub Hobbystów w pierwszą niedzielę miesiąca, na rynku  
w sezonie letnim, a w pozostałych porach w Domu Narodowym. 
W Ustroniu zabytkowe sprzęty zaczęły pojawiać się na targu 
już pod koniec lat 90., lecz w zorganizowanej postaci jako 
Ustrońskie Targi Staroci urządza je MDK „Prażakówka” od kilku 
lat co 2 miesiące w soboty.

do sprzedaży dawne i współczesne ozdoby świąteczne. 
Wszyscy sprzedający chętnie dzielili się swoimi opiniami na 

temat targów. Otóż nieraz tak się zdarzało, że oglądających było 
wielu, lecz o wiele mniej zainteresowanych kupnem, choć czasem 
trafiają się ciekawe transakcje nawet za kilkaset złotych. Wystawcy 
są dobrymi znajomymi i spotykają się tam też w celach towarzy-
skich. Ogół kolekcjonerów podkreślał, że w MDK są znakomite 
warunki, na które składa się obszerna i ciepła sala widowiskowa, 
niskie opłaty za stoliki wystawowe i darmowe napoje, lecz naj-
większym mankamentem jest niedostateczna reklama, która za-
sadniczo wpływa na niewielką frekwencję. Co prawda na tablicach 
ogłoszeń były plakaty, informacje znalazły się również w Internecie 
i naszej gazecie, lecz postulowano, że trzeba też wziąć pod uwagę 
przyjezdnych i afisze zamieszczać w domach wczasowych na Za-
wodziu. Zastanawiano się, czy na korzyść frekwencji wpłynęłaby 
zmiana dnia targowego z soboty na niedzielę. Wówczas można by 
liczyć na osoby uczestniczące w nabożeństwach, które przechodzą 
lub przejeżdżają obok „Prażakówki”. 

Ustrońscy wystawcy zbierają się często w centrum miasta przed 
zabytkową „Starą Zagrodą” gdzie, zwłaszcza w sezonie letnim, 
przewija się o wiele więcej ludzi. 

Kilka osób oferuje swe zbiory na targowisku, a wśród nich 
najdłużej działa Stanisław Winiarski z Goleszowa, który w dni 
powszednie z wyjątkiem poniedziałku i piątku oczekuje na zain-
teresowanych na pierwszym stanowisku od strony ulicy A. Brody. 
Jest to jego wielka pasja już od młodości, a rozpoczął od zbiera-
nia numizmatów. Obecnie w swojej kolekcji oferuje porcelanę, 
szkło, dawne wyroby z miedzi i mosiądzu oraz dużo ciekawych  

i wartościowych bibelotów. Każdy przechodzący przez targowisko 
z pewnością go zauważy, a nawet przystanie przed urokliwymi 
przedmiotami z przeszłości, czy porozmawia z właścicielem ko-
lekcji, który jest prawdziwym znawcą tematu. Stara się on wciąż 
poszukiwać czegoś nowego, by zadowolić zainteresowanych 
antykami. Ma też stałych odbiorców, a każdy posiadający jakieś 
dawne cacko może je przynieść właścicielowi do wyceny, a nawet 
sprzedaży.

Na pytanie, jakie eksponaty są ostatnio kupowane, S. Winiarski 
chętnie odpowiada, że teraz koneserzy często poszukują dawnych 
serwisów porcelanowych. Jest to wprost szaleństwo na „białą 
Marię”, czyli elegancką zastawę stołową, określaną często jako 
najbardziej rozbudowany serwis porcelanowy świata, którym  
z powodzeniem nakryjemy do najbardziej wykwintnej uczty. Za-
stawa o nazwie „Maria Teresa” to słynna porcelana Rosenthala. 
Obecnie bardzo poszukiwana, bo nie ma złotego paska na obrze-
żach, więc można włożyć takie antyki bez obawy do zmywarki, 
która często niszczy złote zdobienia. 

Przechodząc obok zabytkowej kolekcji warto choć na chwilę 
się zatrzymać, gdyż każdy dawny przedmiot zawiera jakąś infor-
mację o przeszłości. Wszystkie one przeżyły długą historię i wiele 
widziały, a skoro zostały zachowane nieraz przez kilka wieków, 
to znaczy, że niegdyś były cenione i szanowane. 

                                                                        Lidia Szkaradnik
    

Oferta kolekcjonera z Goleszowa jest bogata.      Fot. L. Szkaradnik

Wystawcy przyjeżdżają też z Wisły.                      Fot. L. Szkaradnik

Ustrońska kolekcjonerka oferuje wyroby ze szkła. Fot. L. Szkaradnik
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ROZPALIĆ ISKRĘ NADZIEI

Ta niezwykła Wigilia miała miejsce 20 
grudnia. Już przed godziną 11:00, na którą 
wyznaczono rozpoczęcie tego świętowa-
nia, do domu kultury schodzili się wszyscy 
zaproszeni. Przygotowano 100 miejsc  
i praktycznie wszystkie zostały zajęte. 

– Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie 
i będziecie tutaj dzisiaj, aby przełamać się 
opłatkiem – mówił, oficjalnie rozpoczyna-
jąc świętowanie, Browiński. – Szczególnie 
pragnę powitać naszych podopiecznych, 
osoby starsze, samotne, darczyńców  
i gości. 

A gośćmi, którzy przybyli na Wigi-
lię, byli: ks. dyrektor Robert Kurpios  
z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej, ks. 
dziekan Tadeusz Serwotka, proboszcz 
parafii pw. św. Brata Alberta, ks. Wie-
sław Bajger, proboszcz parafii pw. św. 

Wigilia zorganizowana przez Fundację św. Antoniego skupiła wielu potrzebujących, którzy 
na co dzień korzystają z fundacyjnej pomocy.                                              Fot. A. Jarczyk

Klemensa, ks. pastor Michał Matuszek  
z parafii Jakuba Starszego, burmistrz mia-
sta Przemysław Korcz, przewodniczący 
RM Marcin Janik, kierownik MOPS Zdzi-
sław Dziendziel, kierownik MDSS Ilona 
Niedoba, inspektor wydziału organizacyj-
nego Łukasz Sitek, prezes Wodociągów 
Ziemi Cieszyńskiej Beata Halama, prezes 
zakładów mięsnych w Pszczynie Hen-
ryk Kania, prezes kominiarzy korporacji 
polskiej Józef Waszek. Prezes fundacji 
podziękował także darczyńcom i sponso-
rom, czyli cukierniom Betlejem, Janeczka, 
Delicje i Bajka. Szczególne słowa uznania 
powędrowały w kierunku pana Mirka, 
kucharza fundacji, który przygotował 
wigilijne potrawy, oraz wolontariuszom, 
którzy włożyli wiele serca w to, aby to 
szczególne spotkanie mogło się odbyć.

– Święta Bożego Narodzenia i czas 
je poprzedzający to czas szczególny.  
W tych dniach kierujemy swoje myśli ku 
osobom potrzebującym, starszym i samot-
nym. Solidaryzując się z potrzebującymi 
tworzymy rodzinę, w której nikt nie po-
winien być sam. Zasiedliśmy razem do 
wspólnego stołu, na którym nie zabraknie 
wigilijnych potraw i śpiewu kolęd. Niech 
ten posiłek przyczyni się do tego, aby roz-
palić iskrę nadziei i prawdziwej miłości. 
Chciałbym wszystkim życzyć, aby ten wi-
gilijny opłatek połączył nas wszystkich, 
nie dzielił, ale był siłą, który pozostanie  
w naszych sercach na cały nadchodzący 
rok 2019 – życzył zebranym w MDK 
Tadeusz Browiński, po czym poprosił 
duchownych o poprowadzenie modli-
twy przed posiłkiem i pobłogosławienie 
opłatków. Po modlitwie zgromadzeni 
przy wigilijnym stole, jednocząc się, prze-
łamywali się opłatkiem, chcąc zachować 
te chwile w pamięci i sercu.    

                             Agnieszka Jarczyk

Jak co roku Fundacja św. Antoniego zorganizowała Wigilię dla potrzebujących, 
samotnych i starszych. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób, które wspólnie 
zasiadły do stołu w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. Wszystkich obecnych 
powitał prezes fundacji Tadeusz Browiński, a modlitwę poprowadzili duchowni 
wyznania katolickiego i protestanckiego.

Aniela Gluza

Winsz noworoczny
Kończy się Stary Rok i żegna nas, 
na Nowy Rok już nadszedł czas, 
miesiąc za miesiącem nam umyka,
w niepewności nie wiemy, co nas czeka.

I tak wciąż płynie wokoło,
Powitajmy każdy miesiąc wesoło.
I znowu styczeń z Nowym Rokiem
Maszerują dziarskim krokiem.

Chociaż nadzieja jest nadzwyczaj 
krucha, 
Bardzo słodkim pokarmem dla ducha. 
Miesiące niosą nam lepsze dni 
w darze, 
A my poczekamy, co nam czas pokaże.

Bądźmy z dobrą myślą za pan brat, 
W dostatku chce żyć cały nasz świat.
Żeby nasze marzenia się spełniły
Dużo trzeba pracy, jak najwięcej siły.

By nasze życie szczęśliwe było, 
A z roku na rok lepiej nam się żyło, 
Może nowe czasy trudne życie zmienią, 
Ludzie biedni na pewno to docenią.

Życzę szczęśliwego roku 2019 
Pogody ducha i dobra wszelakiego!

Przy wspólnym świątecznym obiedzie wraz z potrzebującymi zgromadzili się duchowni, przed-
stawiciele władz miasta, wolontariusze fundacji, jej sponsorzy i darczyńcy.    Fot. A. Jarczyk 

1/2019/5/R
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

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

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

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

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

Kupię działkę budowlaną ok. 10 a. 
Polana, Jaszowiec, okolice. 782-
247-435.

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.

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

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

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

Dla zbłąkanego... turysty?                                            Fot.  M. Niemiec

HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY
30 grudnia w hotelu Orlik na Zawodziu odbyło się spotkanie 

władz samorządowych Ustronia z przedstawicielami stowarzyszeń, 
duchowieństwa, organizacji społecznych i przedsiębiorcami. Takie 
spotkania odbywają się od kilku lat. Wszystkich witał burmistrz 
Ireneusz Szarzec, czyniąc równocześnie podsumowanie mijającego 
roku. Za największy sukces Ustronia uznał brak takich konfliktów, 
o jakich na co dzień możemy dowiedzieć się z telewizji, prasy.  
- W naszej małej ojczyźnie potrafimy sobie radzić z kłopotami, 
których nie brakuje. To dzięki takim ludziom jak państwo te kłopoty 
przychodzi nam znosić znacznie łatwiej - mówił I. Szarzec. Burmistrz 
wspomniał też o najważniejszych wydarzeniach w mieście, a takim 
bez wątpienia było oddanie do użytku rynku, budzącego tyle kontro-
wersji. Całość prac to tylko rok, choć zapewne niektórym wydawało 
się, że to bardzo długo.

W SOSIE PIEPRZOWYM
Jak co roku Ustroń w okresie sylwestrowym cieszył się dużym 

powodzeniem. Wiele osób przyjechało po świętach żeby powitać 
tu Nowy Rok. Co za tym idzie, w obiektach, w których zatrzymują 
się turyści, notuje się pełne obłożenie. Postanowiliśmy więc zrobić 
sondę wśród losowo wybranych ustrońskich hoteli, domów wcza-
sowych, ośrodków wypoczynkowych i osób prowadzących pokoje 
gościnne, jakie atrakcje czekały na gości odwiedzających nasze 
miasto. (...)Nie tylko nasi rodacy bawili się w Ustroniu. Sylwestro-
wą noc spędzili w naszym mieście także goście z Niemiec, Ukrainy 
czy Włoch oraz Polacy mieszkający stale za granicą. Pogoda 
w nocy 2008/09 dopisała i miejmy nadzieję, że goście naszego 
miasta wyjechali zadowoleni i równie optymistycznie nastawieni 
powrócą za rok.

OBLĘŻENIE CZANTORII
W ostatni weekend Czantorię opanowali narciarze. W sobotę 3 

stycznia było 6.400 wyjazdów wyciągiem krzesełkowym. Dla porów-
nania przez cały marzec ubiegłego roku wyjazdów było ponad trzy 
tysiące. – Trzeba przyznać, że był to dobry weekend, po dwóch latach 
posuchy w zimie. Zdecydowanie najlepsza była sobota. To nie są 
jeszcze rekordowe wyniki, mamy jeszcze większe możliwości – mówi 
prezes Kolei Linowej „Czantoria” Czesław Matuszyński. (...) Sporo 
osób korzysta z karnetów oferowanych przez Kolej Linową „Czanto-
ria”. Karnet to karta magnetyczna z określoną ilością punktów. Im 
więcej punktów, tym wyjazd wychodzi taniej – od 5 do 7 zł. Karnet za 
250 zł to 50 wyjazdów wyciągiem, a z jednego karnetu może korzystać 
kilka osób. Oczywiście karnet jest ważny na wszystkie wyciągi kolei, 
przy czym każdy wyjazd to określona ilość punktów.    Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 8.01.2009 r.

*  *  *

 
3.01      Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
4.01      Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
5-7.01    Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
8-9.01     Pod Najadą     ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
10-11.01  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
12-13.01  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73 
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

*  *  *

4.01 18.00 Koncert Noworoczny „Z Wiednia na Broadway”, 
  MDK „Prażakówka”
5.01 16.00 Jasełka - wspólne śpiewanie kolęd i przedsta- 
  wienie świąteczne, Fundacja Życie i Misja
6.01 17.00 Koncert Kolęd, Kościół ewangelicki ap. Jakuba
8.01 14.00 Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola 
  nr 2, MDK „Prażakówka”
11.01 18.00 Ekumeniczny Wieczór Kolęd, MDK „Prażakówka” 
12.01 16.00 Koncert kolęd, kościół katolicki pw. św. Klemensa 
13.01 14.00 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
  rynek
19.01 20.00 III Ustroński Charytatywny Bal Sportu, Hotel 
  Olimpic
24.01. 14.00 XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużynowe  
  Mistrzostwo Ustronia, MDK „Prażakówka”
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje  
w kopalni, 9) kuzynka Czantorii, 10) prawie komputer,  
12) zamieszanie i strach, 14) wyjątkowy przedmiot, 15) do 
siedzenia i leżenia, 16) sąsiaduje z USA, 19) imię żeńskie, 
22) udaje kogoś innego, 23) zawsze w cenie, 24) w kole 
napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów 
katolickich, 4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste,  
6) składniki skały, 7) w kryminałach znajdowany w sza-
fie, 11) imię Osieckiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom 
samochodowy, 18) odpustowe stoisko, 20) coś na pokaz,  
21) popularny środek przeciwbólowy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 11 stycznia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49

GODY BLISKO
Nagrodę w wysokości 50 zł, oraz książkę pt.„Jak jeść i żyć 
zdrowo”, ufundowaną przez wydawnictwo Koinonia otrzymuje:* 
Krystyna Habarta z Ustronia, ul Leśna. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2001 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.
 

Wieczorem podczas weekendu z Radiem Zet burmistrz rozdawał opas-
ki odblaskowe, które stanowią cenną ochronę pieszych świadomych 
niebezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza nocną porą.     
                                                                             Fot. L. Szkaradnik
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NIE ZABRAKŁO PREZENTÓW
Mieszkańcy Miejskiego Domu Spo-

kojnej Starości nie czekali na pierwszą 
gwiazdkę z rozpoczęciem przyjęcia wi-
gilijnego ponieważ przyjęcie odbyło się 
o godz. 12.00 w południe. Niektórzy 
mieszkańcy Domu prawdopodobnie nie 
byliby w stanie wytrzymać za stołem tak 

Gratulacje należą się całej drużynie, która wystąpiła w skła-
dzie: Jaroslav Pospisil, Paweł Ciaś, Grzegorz Panfil, Mateusz 
Kowalczyk, Łukasz Kozielski, Michał Czech. Kapitan i trener 
Aleksander Panfil po przyjeździe z Bytomia powiedział: 

- Jechaliśmy na mistrzostwa w roli faworytów, a to nie jest 
łatwe. W ubiegłym roku była podobna sytuacja, a wróciliśmy 
z medalem brązowym. Tym razem się udało dzięki ciężkiej pra-
cy i mobilizacji zawodników. Nasz udział w turnieju nie byłby 
możliwy bez wsparcia GK FORGE, Grupy Zarmen i Miasta 
Ustroń, którym chciałbym serdecznie podziękować. 

W MP wystartowało 11 drużyn, a w ćwierćfinale UKS zmie-

 DRUŻYNOWI MISTRZOWIE POLSKI

rzył się z drużyną z Lublina. Wygrana 4:0 pozwoliła nie rozgry-
wać meczy deblowych i przegotować się na mecz półfinałowy 
z obrońcami tytułu z roku 2017 Górnikiem Bytom. 

- Był to rewanż za poprzedni rok, kiedy u siebie przegraliśmy 
3:4 i o zwycięstwie Górnika zadecydowały 2 małe punkty. Tym 
razem nasi zawodnicy zagrali bardzo dobre mecze i po singlach 
było 3:1, a ostatecznie 4:2. O wyniku meczu finałowego z dru-
żyną z Poznania również zadecydowały mecze singlowe. Oba 
mecze półfinałowy i finałowy były bardzo trudne o czym świad-
czą wyniki ponieważ spotkało się w nich wielu utytułowanych 
zawodników na wysokim poziomie - podsumowuje A. Panfil.

długo, aby pierwszą gwiazdkę zobaczyć.
Otwarcia uroczystości dokonała kie-

rownik domu Ilona Niedoba. Przywitała 
wszystkich zebranych oraz zaproszonych 
gości w osobach: burmistrz Miasta Prze-
mysław Korcz, z-ca burmistrza Miasta 
Ustroń Jolanta Krajewska-Gojny,  prze-

wodniczący Rady Miasta Ustroń Mar-
cin Janik, z-ca przewodniczącego Rady 
Miasta Ustroń Jolanta Hazuka, skarbnik 
Miasta Ustroń Aleksandra Łuckoś, pro-
boszcz parafii św. Klemensa ks. Wiesław 
Bajger, proboszcz parafii ewangelicko-
-augsburskiej ks. Piotr Wowry, kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Zdzisław Dziendziel, prezes Fundacji św. 
Antoniego Tadeusz Browiński.

Podczas spotkania kolędy śpiewał Bog-
dan Pieczyrak wprowadzając prawdziwie 
świąteczną atmosferę. Następnie uroczy-
stość poprowadzili księża ks. Piotr Wowry 
odczytał fragment z Ewangelii św. Łuka-
sza mówiący o narodzeniu Pana Jezusa, 
następnie ks. Wiesław Bajger poprowadził 
modlitwę za wszystkich obecnych, za ich 
bliskich i za pracowników Domu, a wspól-
nie wszyscy zmówili modlitwę Ojcze 
Nasz. Tradycyjnie wszyscy ze wszystkimi 
dzielili się opłatkiem składając sobie ser-
deczne życzenia. Po posiłku goście skła-
dali życzenia świąteczno-noworoczne. 
Jak to zwykle przy wigilijnym stole nie 
zabrakło prezentów oraz czasu na wspólne 
kolędowanie. Na koniec goście pożegnali 
się, a zadowoleni mieszkańcy udali się do 
swoich pokoi.                   Julianna Fusek

Sukces tenisistów spod Czantorii - team GK FORGE BESKIDY USTROŃ został Drużynowym Mistrzem Polski mężczyzn w tenisie 
ziemnym w 2018 roku. 22 grudnia w finale pokonał Grunwald Poznań 4:0.


