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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Obecnie prowadzone są  
u nas warsztaty, których ce-
lem jest przystosowanie pań 
do różnych zajęć przydat-
nych w życiu prywatnym  
i zawodowym. 
                 Więcej na str. 12

Zima nie zaskoczyła dro-
gowców w Ustroniu. Jej 
nadejścia spodziewaliśmy 
się wcześniej, a wszystkie 
procedury dotyczące wyło-
nienia wykonawców zostały 
zakończone w terminie.     
                  Więcej na str. 7

Zapytaliśmy burmistrza Kor-
cza o działania zmierzające 
do poprawy bezpieczeństwa 
na drodze wojewódzkiej. 
                  Więcej na str. 10

(cd. na str. 4)

WIGILIJKA SENIORÓW
3 stycznia w strażnicy OSP Ustroń Lipowiec odbyła się tradycyjna Wigilijka Seniorów. 
Już kilkanaście lat temu panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu stwierdziły, że 
w ten wyjątkowy, świąteczny czas trzeba uhonorować najstarszych mieszkańców 
dzielnicy, postarać się, by wyszli z domu, porozmawiali z sąsiadami, znajomymi, 
zjedli dobry obiad, obejrzeli występy dzieci i wspólnie pośpiewali. Również dla 
zaproszonych gości spotkanie z seniorami ma niezaprzeczalną wartość. 

Wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1.                                                                    Fot. M. Niemiec

Za nami najpiękniejszy, jak do tej pory, dzień tegorocznej zimy. Prognozy pogody na najbliższe 
dni nie pozostawiają złudzeń – będzie ponuro, śnieżnie i deszczowo. Na słoneczną i mroźną 
aurę, jaką mogliśmy się cieszyć w poniedziałek, 4 stycznia, będziemy musieli poczekać. 
Tego dnia turystom na Czantorii nie brakowało estetycznych wrażeń, a ze szczytu można 
było dostrzec Fatrę. Dziękujemy Kolei Linowej za fotografię.                                                                                     

13 stycznia 2019 r. (niedziela) na 
rynku odbędzie się koncert Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, któ-
ry poprowadzi Szymon Pilch. Koncert 
rozpocznie się o godz. 14.00 i wy-
stąpią: godz. 14.05-15.00 uczniowie  
i nauczyciele Ogniska Muzycznego  
z Ustronia, godz. 15.05 licytacja, godz. 
15.15 zespół „Purple Sky”, godz. 15.45 
licytacja, godz. 16.00  wokaliści Karoliny 
Kidoń, godz. 16.30 licytacja, godz. 16.35 
rozstrzygnięcie konkursu lampionowego 
„Światełko do nieba”, godz. 16.50 licyta-
cja, godz. 17.00 Lampionowe światełko 
do nieba, godz. 17.10 gitarzysta Radek 
Stojda, godz. 17.25 licytacja, godz. 17.30   
zespół wokalno-instrumentalny „Kropki 
3”. SZTAB czynny od godz. 8.00 w Miej-
skim Domu Kultury „Prażakówka”, s.7.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Godz. 8.00  V Turniej Siatkówki, Szko-

ła Podstawowa nr 2 w Ustroniu, sala 
gimnastyczna.

Godz. 10.00   Zbójnicka Orkiestra (kon-
certy Kapel Góralskich, pokazy kulinarne, 
bigos zbójnicki, licytacje), Karczma Gó-
ralska nad Wisłą, ul. Nadrzeczna.
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Stowarzyszenie Miłośników 
Cisownicy postawiło sobie za 
cel zachowanie od zapomnienia 
tradycji i kultury miejscowości 
oraz promowanie jej walorów. 
Na czele Stowarzyszenia Mi-
łośników Cisownicy stoi Wi-
told Pieńkowski.

Wielofunkcyjne boisko zosta-
nie wybudowane przy Zespole 
Szkół w Pruchnej. Obok boiska 
o sztucznej nawierzchni, będzie 
jeszcze skocznia w dal i bież-
nia. 

67. Turniej Czterech Skoczni 
nie był zbytnio udany dla Piotra 
Żyły i Aleksandra Zniszczoła. 
Zawodnicy WSS Wisła w ge-
neralce zajęli odpowiednio 19.  
i 51. miejsce.                      (nik)

zytora, dyrygenta, założyciela 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
 
W Święto Trzech Króli, 6 
stycznia, odbyły się barwne 
orszaki. Zostały zorganizo-
wane w Cieszynie, Istebnej  
i Skoczowie.

Po raz siódmy w kościele NMP 
Królowej Polski w Pogórzu 
odbył się koncert kolęd. Wystą-
pił chór z Zespołu Szkół nr 5,  
a gwiazdą wieczoru była ak-
torka i wokalistka Olga Szo-
mańska. 

Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa w Cieszynie 
kontynuuje bogate tradycje 
Towarzystwa Rolniczego, 
które zostało założone ponad 

100 lat temu. Organizacja sku-
pia kilkudziesięciu członków  
z całego powiatu cieszyńskie-
go. TMO rozpoczęło szóstą 
dekadę swojej działalności. 
Znane jest z organizowania  
kolorowych wystaw kwiatów 
i warzyw.

Skoczowskie morsy przywitały 
2019 rok tradycyjnie kąpielą 
w nurcie rzeki Wisły. W lo-
dowatej wodzie pluskało się 
kilkanaście osób.

W Czeskim Cieszynie rozpo-
częto odbiór choinek po świę-
tach. Mieszkańcy mogą odda-
wać drzewka w wyznaczonych 
miejscach. Choinki trafią do 
ekologicznej utylizacji i zostaną 
zamienione na opałowe zrębki. 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *
Sejmik Województwa Śląskie-
go ustanowił rok 2019 „Rokiem 
Stanisława Hadyny”. 4 stycz-
nia w kościele ewangelicko-
-augsburskim w Wiśle Centrum 
odbyła się inauguracja, podczas 
której koncertował „Śląsk”. 
Wśród gości była para prezy-
dencka Andrzej i Agata Duda. 
W tym roku przypada 100. 
rocznica urodzin i 20. rocznica 
śmierci prof. Hadyny – kompo-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

(cd. na str. 9)

*  *  *

*  *  *

Sale Muzeum Ustrońskiego były wy-
pełnione, wyczekiwano wystąpienia wie-
loletniego burmistrza Ustronia Ireneusza 
Szarca, który miał zadebiutować w roli 
promotora książki. Wywiązał się z zadania 
celująco, przynosząc ze sobą 1. tom „Pa-
miętnika Ustrońskiego”, który ukazał się  
w 1988 roku w nakładzie 1000 egzem-
plarzy i jest obecnie białym krukiem. 
Edytorsko tamta książeczka w miękkiej 
okładce jest mało atrakcyjna w porówna-
niu z piękną oprawą, jakością fotografii  
i papieru najnowszego rocznika, ale właś-
nie ta licząca kilkanaście stron (przy ponad 
230 najnowszego) publikacja zapoczątko-
wała wartościowe wydawnictwo.

– Pierwszy tom miał 15 stron. Ten ma 
dużo, dużo więcej. Ale zawartość mery-
toryczna jest równie wartościowa – mó-
wił I. Szarzec i dodawał: – „Pamiętnik 
Ustroński” to wydawnictwo o tak dużej 
już renomie, na tak wysokim poziomie 
zarówno wydawniczym, jak i meryto-

Już sam występ Janusza Śliwki był atrakcją promocji 21. tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, która odbyła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. A potem, 
gdy zaczęto wertować kartki pachnącego jeszcze farbą drukarską wydawnictwa, 
wyszło na jaw, że to bezpośrednie nawiązanie do jego treści. Omawiając ją, fakt 
ten potwierdziła Bożena Kubień i okazało się, że ustroniacy mogą być dumni nie 
tylko z wybitnych postaci, historii, architektury, ale że i w lżejszej – rozrywkowej 
branży mieliśmy coś do powiedzenia (wyśpiewania).

rycznym co do opracowań tekstów, (...)  
z wysokim warsztatem, który oparty jest 
w dużej mierze na historycznych źródłach, 
na niewiarygodnej tytanicznej pracy, którą 
wykonują autorzy artykułów. Jest to feno-
menalny materiał, który został w niewia-
rygodny sposób precyzyjnie opracowany, 
udokumentowany i zapisany. 

Szczegółowo tom 21. omówiła B. Ku-
bień, prezes Towarzystwa Miłośników 
Ustronia – wydawcy Pamiętnika (poniżej 
fragmenty):

– (…) Dział I (…) rozpoczyna artykuł 
mojego autorstwa poświęcony gmachowi 
ustrońskiego ratusza w pierwszym sie-
demdziesięcioleciu jego istnienia, czyli 
w latach 1894-1964. W przyszłym roku 
będziemy obchodzić 125. rocznicę po-
wstania ratusza (…). Zaintrygowała mnie 
także pierwotna funkcja obiektu, bo Urząd 
Gminy nie zajmował wtedy zbyt wielu po-
mieszczeń w ratuszu. Głównie mieściły się 

SPIS TREŚCI 21. TOMU 
„PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Bożena Kubień – „Pierwszych 70 lat z hi-
storii ustrońskiego ratusza (1894-1964) 
– budowa, funkcja, pierwotny wygląd 
i wystrój gmachu”; Diana Pieczonka-
-Giec – „Pomiędzy Równicą a Kaplicówką 
– o związkach Skoczowa i Ustronia na 
przestrzeni dziejów”; Alicja Micha-
łek – „Słynna ustrońska rzeźba „Hut-
nik” – kolejne tajemnice”, Bożena Ku-
bień – „Jak baumeister Adalbert Krasny  
w 1902 r. szkołę przy ustrońskim rynku 
stawiał”; Alicja Cieślar – „Wspomnienie 
o ustrońskim Mariensztacie (część I)”, 
Lidia Troszok – „Modne buty, pewna 
mina, nylon, stylon, gabardyna..., czyli 
o dawnych ubiorach i ustrońskich kraw-
cowych”; Krystyna Winecka-Windholz 
– „Ustrońskie pamiątki znalazły nowy 
dom – wiadomości z Australii”; Józef 
Jan Sikora – „Sześć pokoleń ustrońskich 
kolorzy z rodu Pilchów”; Anna Guznar 
– „Życiorys jak slalom specjalny, czyli  
o Hance Pustówczance słów kilka”; Bo-
żena Kubień – „Młodzieńcze projekty ar-
chitektoniczne Karola Kozieła dla Ustro-
nia”; Bożena Kubień – „Pokój – pierwszy 
dom wypoczynkowy w dolinie Jaszow-
ca”; Anna Gluza – „Postylla Grzegorza  
z Żarnowca”; Karol Macura – „Miej-
sce przy stole. O niezwykłym obrazie  
w ewangelickim kościele”; Michał Pilch 
– „Kościół ewangelicki ap. Mateusza 
w Ustroniu Polanie”; Elżbiety Sikory 
rozmowa z Piotrem Zwiasem – „Jeste-
ście najlepszym polskim kwartetem na 
Zachodzie”; Alicja Michałek – „Zakład 
fryzjerski u Pustelnika, czyli opowieść  
o ustrońskim rodzie Demlów”; Noty o au-
torach; Indeks osób; „Pamiętnik Ustroń-
ski” tom 21. – wielobarwnie; Reklamy. 

Punkty na terenie Ustronia, w któ-
rych można kupić 21. tom „Pamiętnika 
Ustrońskiego”: Muzeum Ustrońskie, 
Miejska Informacja Turystyczna, Parafia 
Ewangelicko-Augsburska, cena 25 zł. 

RENOMOWANY PAMIĘTNIK 
O wartości Pamiętnika mówił Ireneusz Szarzec.                                                          Fot. M. Niemiec
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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

2/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jolanta Kobiela   lat 42  ul. Daszyńskiego
Alina Wieja   lat 62    Ustroń
Jerzy Penkala   lat 82    ul. Jelenica
Tomasz Welsyng  lat 64  ul. Okólna
Ludwik Tadeusz Hudzieczek  lat 64    ul. Komunalna
Halina Kojma   lat 96    ul. Złota

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

2/2019/2/R

31 XII 2018 r.
Interweniowano przy ul. Słowi-
ków ws. padniętej sarny. Zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji.
31 XII 2018 r.
Przy Urzędzie Miasta znalezio-
no błąkającego się psa, którego 
przekazano do cieszyńskiego 
schroniska dla zwierząt.
31 XII 2018 r.
Zabezpieczenie porządkowe im-
prezy sylwestrowej, jaka odbywa-
ła się na rynku.
2 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Nad-
rzecznej ws. bezpańskiego psa. 
Został przewieziony do schroniska 
w Cieszynie. 
2 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kot-
łownie na prywatnych posesjach 
przy ulicach Źródlanej i Gałczyń-
skiego.
4 I 2019 r.
Kontrolowano domowe kotłownie 
na prywatnych posesjach przy ul. 
Katowickiej i Skalica.            (aj)
                            
 

*   *   *

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. 

*   *   *

*   *   *

*   *   *

SPOTKANIE ZARZĄDU USTROŃ LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza na spot-

kanie, które odbędzie się w piątek 11 stycznia 2019 r. o godz. 
18:00 w budynku  SP 5 w  Ustroniu Lipowcu.

*   *   *

POWSTAŁY KLUBY RADNYCH
28 grudnia 2018 r. powstał w Ustroniu pierwszy w historii 

miasta klub radnych pod nazwą PROJEKT USTROŃ. W skład 
klubu weszło siedmiu radnych, którzy startowali w wyborach 
samorządowych z listy KWW Projekt Ustroń. Przewodniczącym 
klubu został radny Roman Siwiec.

1 stycznia br. powstał kolejny klub radnych o nazwie USTRO-
NIACY. Jak piszą jego członkowie: „Każdy z nas ma zaszczyt po 
raz pierwszy zasiadać w Radzie Miasta, dzięki Państwa zaufaniu, 
i zrobimy wszystko, aby go nie zawieść. Naszym nadrzędnym 
celem jest wspólna, rzetelna oraz odpowiedzialna praca na rzecz 
naszego Miasta”. W skład klubu wchodzą: Jadwiga Krężelok, 
Sławomir Haratyk, Wincenty Janus i Damian Ryszawy.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Genowefa Baron zd. Jarosz lat 80 os. Cieszyńskie 
Kazimierz Butor  lat 90 ul. Urocza
Anna Cudzich zd. Białoń lat 92 ul. 3 Maja
Eugeniusz Czudek lat 80 ul. Źródlana
Teofil Grendowicz lat 91 ul. Szeroka
Anna Gluza  lat 80 ul. Szpitalna 
Jan Greń  lat 80 ul. Przetnica
Antoni Holeksa  lat 92 ul. Fabryczna
Wanda Kluz zd. Sztwiertnia lat 85 ul. Jelenica
Karol Kurzok  lat 98 ul. Skoczowska
Władysław Maciuszek lat 80 ul. Lipowczana
Marta Pohludka zd. Marekwica lat 85 os. Cieszyńskie
Anna Raszka zd. Lazar  lat 85 ul. Nad Bładnicą
Ewa Raszka zd. Zwierniak lat 85 ul. Porzeczkowa
Janina Sobieraj zd. Różycka lat 90 ul. Kuźnicza
Tadeusz Socha  lat 91 ul. Kuźnicza
Zofia Stonawska  lat 94 os. Manhatan
Stefania Sztwiorok zd. Nowak lat 92 ul. Skoczowska
Janina Wypiór zd. Bijok lat 80 ul. Leśna

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”. 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Anetą 
Okupską-Pońc: etnografką, podróżniczką, która działa w Stowa-
rzyszeniu Współpracy Polsko-Marokańskiej „Africae Deserta 
Project”, bierze czynny udział w realizacji projektu „Górale na 
Saharze - Nomadzi w Beskidach”, jest współautorką przewodni-
ków po Maroku wydawnictwa Pascal. Pani Aneta przekaże swoje 
wrażenia z pobytów na Saharze, a okrasi je zdjęciami, marokańską 
herbatą i muzyką w wykonaniu Mustapha El Boudani. W progra-
mie film „Przestrzeń rzeczy niesamowitych" w reż. Elwiry Surdy. 
Spotkanie odbędzie się 23 stycznia o godz. 17.

SAHARA I JEJ TAJEMNICE 

ODESZŁA DŁUGOLETNIA KIEROWNICZKA 
ZAKŁADOWEJ BIBLIOTEKI

W dniu 7 stycznia zmarła w wieku 96 lat Halina Kojma, dłu-
goletnia kierowniczka zakładowej biblioteki w domu kultury. 
Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 10 stycznia o godz. 14.00  
w kościele ewangelickim. 

*   *   *

ŚPIYWO ANNA CHYBIDZIUROWA 
A JEJI SÓMSIEDZI

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na promocję najnowszej 
książki prof. Daniela Kadłubca pt.: „ŚPIYWO ANNA CHY-
BIDZIUROWA A JEJI SÓMSIEDZI”. W programie: spotkanie 
z autorem, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie akordeo-
nisty Pawła Grzyba, możliwość zakupu książki wraz z płytą CD 
w promocyjnej cenie. Spotkanie odbędzie się w piątek 11 stycznia 
o godz. 17.00 – wstęp wolny!
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Organizatorki zawsze dbają o oprawę 
artystyczną wigilijki, a w tym roku wy-
stąpiły na niej dzieci z Przedszkola nr 1 
w Ustroniu, które przybyły do Lipowca 
pod opieką dyrektorki Władysławy Hernik 
i nauczycielek. Zaprezentowały półgodzin-
ne jasełka z recytacjami, tańcami, świątecz-
nymi piosenkami w ciekawych aranżacjach 
i tradycyjnymi kolędami. Występ bardzo 
się podobał, o czym  świadczyły oklaski 
w trakcie i po występie. 

Przy elegancko nakrytych stołach za-
siadło prawie 50 zaproszonych osób oraz 
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, 
proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustro-
niu Lipowcu ks. Marian Kulik, gospodarz 
obiektu, naczelnik OSP Ustroń Lipowiec 
Tadeusz Krysta, przewodnicząca KGW 
Ustroń Lipowiec Olga Kisiała oraz Witold 
Pieńkowski, który na akordeonie akom-
paniował seniorom przy kolędowaniu 

i muzykował podczas spotkania. Wspól-
ne śpiewanie sprawiło wszystkim wiele 
radości.

Po jasełkach ks. Kulik odczytał fragment 
z Ewangelii św. Łukasza o przybyciu 
Świętej Rodziny do Betlejem, poprowadził 
modlitwę „Ojcze nasz” i złożył seniorom 
życzenia:

- To wydarzenie obchodzimy co roku 
w naszych rodzinach i wspólnotach pa-
rafialnych i zawsze jest okazja, aby tą 
miłością, która przychodzi na świat, rów-
nież dzielić się między sobą, przekazując 
sobie życzenia. W tym dniu jest okazja, 
żeby życzyć sobie przede wszystkim tego 
daru, który otrzymaliśmy od Boga, który 
jest najcenniejszy, czyli zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa, aby łatwiej było dźwi-
gać swoje codzienne krzyże. Z nutką żalu, 
że te lata tak szybko mijają, patrzyliście na 
te dzieciaki pełne radości, energii, które 
w prosty sposób przypomniały nam to, w 
czym Bóg nieustannie wychodzi naprzeciw 
każdego z nas. Życzę wam tego samego, 
aby radość płynąca od tej małej dzieciny 
mimo nieraz bólu i trudności, zawsze od-
bijała się szerokim uśmiechem na waszych 
twarzach. 

A że zapachy rozchodziły się już po całej 
sali, podano obiad, przygotowany przez 
grupę członkiń KGW w Lipowcu. Później 
przyszedł czas na życzenia i łamanie się 
opłatkiem. Burmistrz P. Korcz podkreślał, 
jak cenne są doświadczenia seniorów i jak 
wiele mądrości życiowej mają do przeka-
zania. Życzył zebranym zdrowia i pomyśl-
ności.       Tekst i foto: Monika Niemiec

WIGILIJKA SENIORÓW

2/2019/3/R

(cd. ze str. 1)

2/2019/5/R
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14 stycznia bieżącego roku obchodzić 
będzie swoje 95. urodziny Helena PIL-
CHOWA – żona znanego ustrońskiego 
bibliofila, znawcy i badacza historii ziemi 
cieszyńskiej, inicjatora i twórcy wielu 
regionalnych wydawnictw, długoletniego 
głównego księgowego PSS „Społem”, 
członka Towarzystwa Miłośników Ustro-
nia – Józefa Pilcha (1913 – 1995). 

Chociaż jubilatka nie była osobą mającą 
na swoim koncie tak znaczących zasług, 
jakie miał mąż, to jednak w ich aktywnym 
życiu zajmowała główne miejsce, bę-
dąc współorganizatorką ogromu inicjatyw 
swojego towarzysza życia, a on zawsze, 
we wszystkim mógł na niej polegać. Była 
jego tak zwaną „prawą ręką” pomocną  
w realizacji zamierzonych, ambitnych 

ŻYCZENIA  DLA  JUBILATKI  

celów, w tym spotkań z wieloma osobi-
stościami świata kultury, oświaty i nauki. 
To dzięki niej Józef Pilch mógł utrzymy-
wać cenne kontakty nie tylko ze znanymi, 
zasłużonymi ludźmi naszego miasta, ale  
i całego regionu Beskidu Śląskiego,  
a nawet daleko poza jego granicami. Jako 
cierpliwa, oddana żona, do dziś wspaniała 
matka i babcia, na każdym kroku pomocna, 
z dumą przyjmowała wszelkie osiągnięcia 
swojej drugiej połowy i najbliższych. 
Przez całe życie małżeńskie emanowała 
pozytywną energią, emocjonalnie żyła 
każdym udanym wydarzeniem, których 
było w ich życiu bez liku. Podzielała pasje 
wybranka losu, była pierwszą – jak sam 
napisał w swoich dziennikach – recen-
zentką wszystkich życiowych dzieł i wręcz 
dobrym duchem domu na Gojach.

Dziś cieszy się w miarę należytym zdro-
wiem za sprawą godnej podziwu opieki 
syna Tadzia oraz córki Stenii. Jest dumna 
ze swoich wnuków – Maćka i Grzesia, 
którzy z szacunkiem i miłością odnoszą się 
do swojej babci, bo takie zasady wynieśli 
z domu rodzinnego.

W związku z tak zacnym jubileuszem 
95. rocznicy urodzin składamy naszej Do-
stojnej Współmieszkance najpiękniejsze 
życzenia przede wszystkim najlepszego, 
nieustającego zdrowia, błogosławieństwa 
z wysokiego nieba, pomyślności oraz da-
lej tak wyśmienitej jak dotąd egzystencji  
u boku kochającej rodziny.

 W imieniu grona przyjaciół
                                        Elżbieta Sikora

BOŻA SŁUŻBA 
O.TOMASZA OP - DOMINIKANINA

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w święto Szcze-
pana męczennika, na Mszy świętej w kościele Dominikanów  
w Hermanicach pożegnał się z wiernymi o.Tomasz Słowiński OP. 
Przybył tutaj z parafii polskiej ze Lwowa na Ukrainie i znów tam 
został skierowany. Korzenie rodzinne ojca to Wołyń.

O.Tomasz tak zwrócił się do uczestniczących w jego ostatniej 
sprawowanej Mszy świętej w Hermanicach: „Każde pożegnanie 
jest trudne, lecz niestety jest częścią naszego życia. Tutaj na tych 
ziemiach spotkałem się z ekumenizmem”.

Celebrował wiele wspólnych nabożeństw, takich jak uroczy-
stości Wszystkich Świętych na cmentarzu komunalnym, nabo-
żeństwa patriotyczne. Brał również udział w części dziękczynnej 
imprez dożynkowych. Sprawował także posługę kapłańską  
w cieszyńskim więzieniu.

O.Tomasz Słowiński bardzo interesował się historią Ziemi Cie-
szyńskiej, która, jak Lwów będący częścią historycznej Galicji, 
była pod wpływami monarchii austriackiej.

Zaznajamiał się z życiorysami wielkich patriotów i wydarze-
niami historycznymi. Tym zaskarbiał sobie serce parafian.

Na kazaniu patriotycznym w Święto Niepodległości zasko-
czył wiernych, wiedzą o niedawno zmarłym wybitnym polskim 
grafiku - Karolu Śliwce. Pochodził z Harbutowic k. Skoczowa 
i był autorem logo [skarbonka] Polskiej Kasy Oszczędności, które 
widnieją nad każdą placówką PKO.

W kazaniach dla dzieci nieraz posługiwał się wieloma pomo-
cami, które osobiście wykonywał, aby treści czytań i Ewangelii 
św. trafiały do ich serc.

Często w głoszonym przez siebie Słowie Bożym nawiązywał do 
literatury, a dzieciom opowiadał swoje przeżycia z dzieciństwa. 
Oczyma duszy widział leżącego na dywanie kota, który uśmiechał 
się do niego. Tym budował wrażliwość dziecięcą. W czasie kazań 

zapraszał dzieci przed ołtarz, a przy odmawianiu „Ojcze nasz”, 
w czasie sprawowanej Mszy świętej, dzieci wchodziły na stopnie 
ołtarza i tworzyły wianuszek, trzymając się za ręce. 

Po zakończeniu Eucharystii indywidualnie ich błogosławił, 
od najmłodszych w wózkach czy tych na rękach rodziców, aż 
do najstarszych.

Ojciec Tomasz nieraz uczestniczył jako kapłan w pogrze-
bach znanych ustroniaków, m.in. Ottona Windholza, gdzie po 
uroczystościach wg obrządku żydowskiego podszedł do grobu  
i pogrążył się w cichej modlitwie.

Przychodził także na cmentarz w czasie uroczystości żałobnych, 
modląc się nad otwartą mogiłą osób, którym rodzina nie zapewniła 
pogrzebu kościelnego.

Teraz o.Tomasz OP zaprasza wszystkich będących turystycznie 
we Lwowie do odwiedzin.                                    Maria Nowak

O.Tomasz Słowiński OP.
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Jedną z nich była uchwała określająca wysokość stawki opłaty 
uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż 
dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych 
lub szkoleniowych w Ustroniu. Wcześniejsza uchwała ustalająca 
stawki w wys. 3,2 zł dla osób dorosłych i 1,5 zł dla dzieci, mło-
dzieży  i  osób niepełnosprawnych została zakwestionowana przez 
instytucje nadzorcze. Argumentowano, że nie można wprowadzać 
zniżek dla określonych tylko grup społecznych. Tłumaczenie, że 
jest to korzystne dla funkcjonowania i rozwoju Ustronia jako gmi-
ny uzdrowiskowej i turystycznej, bo sprzyja wyjazdom rodzin-
nym, nie było wystarczające. Nie spotkała się ze zrozumieniem 
również interpretacja, że miasto nie wprowadza ulg, tylko dwie 

UCHWALALI 
I ZASKARŻALI

Ciąg dalszy relacji z II sesji Rady Miasta Ustronia, która odbyła 
się 20 grudnia 2018 roku. Podczas tej sesji radni podejmowali 
uchwały, które zmieniały wcześniejsze uchwały lub do nich 
nawiązywały. 

stawki. Radni byli zmuszeni uchwalić jedną stawkę dla wszystkich  
w wys. 3 zł. Burmistrz zapowiedział, że miasto podejmie starania, 
by wprowadzić także niższe stawki. Uchwała przeszła więk-
szością głosów, wstrzymali się Damian Ryszawy i Piotr Roman. 

Podjęto uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnię-
cie nadzorcze Wojewody Śląskiego, który zakwestionował dwie 
uchwały znoszące limity na wywóz gruzu i biomasy. Poprzednia 
Rada Miasta w 2017 roku takie limity wprowadziła, a w paździer-
niku 2018 roku zniosła je, dodając zapis, że ich brak obowiązuje 
od dnia 18 stycznia 2018 r. Prawo działa tu więc wstecz, ale na 
korzyść mieszkańców, dlatego radni jednogłośnie zaskarżyli 
decyzje wojewody. 

Również jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie oby-
watelskich inicjatyw uchwałodawczych, co związane jest  
z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym. Wcześniej taka inicjatywa mogła być dopuszczona 
na podstawie statutu konkretnej gminy, obecnie z mocy prawa 
jest możliwa w każdej gminie. Radni uchwalili szczegółowe za-
sady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą od-
powiadać składane projekty, obowiązujące w Ustroniu. Uchwałę 
zamieszczamy poniżej. cdn                                                  (mn)

UCHWAŁA NR II/32/2018
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Na podstawie art. 41a ust. 5 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywa-
telskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty.

2. Następujące terminy użyte w uchwale oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) Rada Miasta - Rada Miasta Ustroń,
3) Burmistrz - Burmistrz Miasta Ustroń,
4) Przewodniczący - Przewodniczący Rady Miasta Ustroń,
5) Komitet - Komitet inicjatywy uchwałodawczej,
6) inicjatywa - obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
7) mieszkańcy - grupa mieszkańców Miasta Ustroń, licząca co najmniej 

200 osób, posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady Miasta
§ 2.

Grupa mieszkańców może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez 
złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 3.
1. Komitet może utworzyć co najmniej 7 mieszkańców Miasta Ustroń, 

którzy mają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta i złożyli pisemne 
oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem imienia, nazwiska 
i adresu zamieszkania.

2. Komitet składa Radzie Miasta zawiadomienie o utworzeniu Komi-
tetu podpisane przez wszystkich członków Komitetu. W zawiadomieniu 
podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
2) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania członków Komitetu,
3) tytuł inicjatywy,
4) cel inicjatywy oraz skutki jej realizacji,
5) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu 

podczas prac Rady Miasta, jeżeli Komitet będzie takie osoby wskazywał.
3. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego roz-

powszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania 
podpisów mieszkańców popierających projekt wykonuje Komitet.

§ 4.
1. Projekt uchwały wniesiony w ramach inicjatywy powinien odpo-

wiadać wymogom formalnym, które zostały określone w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 
prawodawczej, a w szczególności zawierać:

1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
6) opinię właściwych organów jeżeli są wymagane prawem,
7) w miarę możliwości inne materiały związane z projektowaną uchwa-

łą, pozwalające zapoznać się z jej przedmiotem,
8) uzasadnienie.

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 8 powinno w szczegól-
ności:

a) wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały,
b) wskazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym 

stanem prawnym,
c) przedstawiać przewidywane skutki, np.: społeczne, gospodarcze, 

finansowe i prawne,
d) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt uchwały pociąga za 

sobą obciążenie budżetu Miasta Ustroń.
3. Do projektu uchwały dołącza się listę z podpisami mieszkańców po-

pierających dany projekt, zawierającą na każdej stronie nazwę Komitetu, 
tytuł projektu uchwały oraz tabelę z imieniem i nazwiskiem, adresem 
zamieszkania i własnoręcznym podpisem mieszkańca.

4. W miejscach zbierania podpisów projekt uchwały musi być udo-
stępniany do wglądu.

§ 5.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały, Przewodniczą-

cy kieruje projekt do Burmistrza w celu zaopiniowania ( w tym również 
pod względem formalno-prawnym ), wskazania możliwości finansowania 
działań będących przedmiotem inicjatywy oraz zweryfikowania liczby 
podpisów mieszkańców udzielających poparcia projektowi uchwały.

§ 6.
1. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymagań określonych 

w uchwale, Rada Miasta wzywa osoby wskazane przez Komitet do uzu-
pełnienia braków formalnych. W przypadku niewskazania osób reprezen-
tujących Komitet, wezwanie doręcza się wszystkim członkom Komitetu.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 wskazuje się na czym pole-
gają uchybienia oraz podaje się termin na ich usunięcie oraz informuje 
o skutkach nieusunięcia w terminie braków projektu.

3. Nieuzupełnienie przez Komitet braków formalnych wskazanych przez 
Radę Miasta w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni 
od otrzymania wezwania, skutkuje odrzuceniem projektu. Odrzucenia 
projektu dokonuje Rada Miasta.

§ 7.
Przed głosowaniem Komitet jest informowany o miejscu i terminie 

posiedzeń Rady Miasta i jej komisji, poświęconych rozpatrywaniu pro-
jektu, który został wniesiony w ramach inicjatywy uchwałodawczej.

§ 8.
1. Promocja inicjatywy służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez 

Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy 
uchwałodawczej.

2. Promocja inicjatywy realizowanej przez Komitet w szczególności 
może polegać na:

1) informowaniu mieszkańców o wniesionym projekcie uchwały,
2) organizowaniu spotkań z mieszkańcami,
3) przygotowaniu materiałów promocyjnych i umieszczaniu ich  

w miejscach dostępnych dla mieszkańców.
3. Decyzja w sprawie wyboru formy promocji inicjatywy należy do 

Komitetu.
4. Złożone w ramach inicjatywy projekty uchwał spełniające wymogi 

formalno-prawne podlegają niezwłocznie ogłoszeniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej Miasta Ustroń oraz na stronie internetowej Miasta.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik
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APELUJĄC O OSTROŻNOŚĆ

Gogółka. – Kłopoty pojawiają się już w 
kwestiach technicznych, gdzie przy odśnie-
żaniu drogi czy chodnika zasypujemy bocz-
ne wjazdy. To z pewnością jest udręka dla 
wielu mieszkańców, jednak nie da się tego 
inaczej zrobić. Gdyby ten pług za każdym 
razem był podnoszony to śnieg zalegałby na 
drogach, które odśnieżamy. Proszę zatem 
mieszkańców o to, aby byli wyrozumiali  
i pozwolili nam działać. Otrzymaliśmy 
kilka pojedynczych zgłoszeń, za każdym ra-
zem interweniowaliśmy, aby jak najbardziej 
polepszyć przejezdność w danym miejscu. 

Jak zaznacza nasz rozmówca, są też prob-
lemy występujące ze względu na kaprysy 
przyrody. 

– W miejscach, gdzie świeci słońce, 

topi się śnieg, ta woda spływa w miejsce 
zacienione i tam tworzy się lód. Na to 
wpływu nie mamy, staramy się to na bie-
żąco odśnieżać, posypywać, żeby uczest-
nicy ruchu mogli bezpiecznie pokonać 
drogę – wyjaśnia Gogółka. – Są też takie 
problemy, które sami stwarzamy. Mieliśmy 
np. zgłoszenie, że ulica nie jest odśnieżona. 
Okazało się, że ktoś zaparkował swój sa-
mochód na środku tej drogi i pług nie był 
w stanie tam przejechać, a nikt przecież nie 
zaryzykuje, aby ten samochód uszkodzić. 
Wróciliśmy później na tamto miejsce, ulica 
została odśnieżona do końca. Staramy się 
docierać wszędzie. 

Drogi są podzielone na pewne kategorie, 
zespół koordynujący oraz wykonawcy  
odśnieżanie realizują zgodnie z przyjęty-
mi zasadami. Drogi główne, o większym 
natężeniu ruchu (powiatowe, gminne) są 
odśnieżane w pierwszej kolejności, następ-
nie drogi osiedlowe. 

– Miasto podzielone jest również na 
sektory i w każdym z nich jest określony 
wykonawca, który stara się wszędzie do-
jechać. Dla nas najważniejszy jest miesz-
kaniec, jego dobre samopoczucie i bezpie-
czeństwo. Aura jest jaka jest, czasami płata 
nam figle. Intensywne opady powodują 
trudności w poruszaniu się pomimo od-
śnieżania. Nie da się odśnieżyć miasta  
w trakcie intensywnych opadów w krótkim 
czasie, tak aby każdy był w pełni zadowo-
lony, proces ten jest długotrwały, stale się 
powtarzający – zauważa przewodniczący 
MZK. – Jeśli ktoś widzi, że któraś z ulic 
jest pominięta, zachęcam do informowania 
nas o tym. Na stronie internetowej miasta 
są podane numery telefonów do osób 
nadzorujących oraz bezpośrednich wyko-
nawców, żadne zgłoszenie nie zostanie bez 
odpowiedzi. Gorąco apeluję o zachowanie 
ostrożności i rozwagi oraz dbanie o siebie 
i innych uczestników ruchu drogowego. 
Mamy zimę, więc jest i będzie ślisko, bez 
względu na intensywność odśnieżania. 
Pracownicy Urzędu Miasta na pewno będą 
się starać, aby nikt nie został bez pomocy  
i możliwości dojazdu.  Agnieszka Jarczyk

Jak w praktyce wygląda utrzymywanie 
dróg o tej porze roku? O to spytaliśmy 
Marka Gogółkę, przewodniczącego Miej-
skiego Zespołu Koordynacyjnego, który 
kontroluje przebieg akcji zimowej.

– Zima nie zaskoczyła drogowców  
w Ustroniu. Jej nadejścia spodziewaliśmy 
się wcześniej, a wszystkie procedury do-
tyczące wyłonienia wykonawców zostały 
zakończone w terminie. Wszyscy w mieście 
chcemy mieć odśnieżone ulice. Przemiesz-
czamy się w różne miejsca, czy to odwożąc 
dzieci do szkoły, czy to idąc do sklepu lub 
do pracy, w interesie nas wszystkich jest 
to, aby miasto prawidłowo funkcjonowa-
ło. Na pewno jest wiele tematów, które w 
jakiś sposób nam to utrudniają – ocenia 

W listopadzie zeszłego roku przygotowano operat organizacyjny utrzymania zi-
mowego dróg w Ustroniu, w którym miasto podzielono na trzy sektory, a każdy  
z nich ma określonego wykonawcę utrzymującego drogi w odpowiednim stanie  
w porze zimowej.

W Ustroniu odśnieżamy wszystko.                                                                          Fot. W. Suchta

Kajetan Kajetanowicz pomoże w działa-
niach poprawiających bezpieczeństwo 
na drodze wojewódzkiej przecinającej 
nasze miasto. Jak podkreśla wielo-
krotny rajdowy mistrz Polski i Europy, 
zaangażuje się nie tylko jako zawodowy 
kierowca, ale przede wszystkim jako 
mieszkaniec miasta. 

Spotkanie z mistrzem rodem z Ustro-
nia odbyło się w ratuszu z inicjatywy 
burmistrza Przemysława Korcza. Wzięli 
w nim udział również: przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Katarzyna 
Czyż-Kaźmierczak, Gabriel Borowy rzecz-
nik prasowy Kajetanowicza oraz Przemy-
sław Wojtasik. 

– Dostrzegamy problem, który na ulicach 
Ustronia widoczny jest nie od dziś. Dlatego 
konieczne jest wzmocnienie działań za-
równo w zakresie świadomości społecznej, 

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?

(cd. na str. 10)Na tym skrzyżowaniu lepiej się nie zatrzymywać przed przejściem dla pieszych.  Fot. A. Jarczyk
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Z WIEDNIA NA... USTROŃ

Nie zabrakło oczywiście dawki wiedzy  
z zakresu historii muzyki oraz pieśni wy-
konywanych podczas piątkowego wieczoru 
w sali widowiskowej domu kultury. Ponad 
300 słuchaczy uczestniczyło w koncercie, 
bilety sprzedały się jak świeże bułeczki. 

Jako pierwsi na scenie pojawili się Ma-
rina Ostapei i Filip Bogusławski, którzy 
poprzez balet prowadzili zgromadzonych 
przez historie burzliwe, pogodne, miłos-
ne. Na początku wykonali cesarski walc, 
później jeszcze kilkakrotnie tańczyli walce 
czy polki. Wokalistami byli: Agnieszka 
Wawrzyniak, Emilia Zielińska, Mirosław 
Niewiadomski i Bartosz Kuczyk, który 
także prowadził koncert. 

– Witamy państwa bardzo serdecznie  
w tym nowym 2019 roku. Niewiele się 
zmieniło - państwo coraz młodsi, coraz bar-

dziej eleganccy, my idziemy trochę w drugą 
stronę, ale jedno jest niezmienne: Ustroń 
przywitał nas ponownie piękną, zimową 
pogodą – rozpoczął tymi słowy Kuczyk, 
po czym na scenę zaprosił wszystkich 
wykonawców, którzy wspólnie zaśpiewali 
pierwszy utwór. W trakcie koncertu wystę-
powali także solo bądź w parach. 

– Zawsze jest ta jedna osoba, która 
skupia na sobie całą uwagę, zawsze jest 
ta jedna, o której potem po cichu wszyscy 
plotkują, którą obserwują i podziwiają 
i do której próbują dorównać - zarówno 
piękne damy, jak i konkurować o nią 
wytworni panowie. I oto ta dama. Sama 
przedstawia się jako węgierska księżna, 
która na bal przybywa incognito. Przyby-
wa i postanawia oczarować wszystkich, 
a szczególnie jednego... – mówił Kuczyk 

zapowiadając występ Agnieszki Waw-
rzyniak, która zaśpiewała „Czardasza 
Rozalindy”. Gdy brawa po jej występie 
ucichły prowadzący ponownie zabrał 
głos: – Na scenie jest człowiek, który 
przybywa do was najdłużej – wskazując 
na siebie – a za chwilę wejdzie człowiek, 
który przybył trochę później, ale kiedy 
przybył, nie bójmy się wielkich słów, 
kwestia uwielbienia, rozkochania w sobie 
publiczności to jedno, ale kwestia tego, jak 
on to robi, kwestia tego, jak on śpiewa, jak 

A. Wawrzyniak.                     Fot. A. Jarczyk

Tak, tak, tytuł noworocznego koncertu, jaki odbył się w MDK „Prażakówka”, 
brzmiał: „Z Wiednia na Broadway”, jednak artyści po drodze wstąpili do Ustronia, 
nie sposób było pominąć ten dość istotny fakt. Mamy nadzieję, że humor państwu 
dopisuje, nie brakowało go także w trakcie tego muzycznego wydarzenia, a to 
za sprawą Bartosza Kuczyka, który, jak zawsze, umilał czas publiczności różnymi 
anegdotkami czy opowiastkami.

M. Niewiadomski.                  Fot. A. Jarczyk E. Zielińska.                         Fot. A. Jarczyk

on wchodzi na scenę... ja bym teraz mógł 
cały czas opowiadać o nim, a państwo 
nie usłyszeliby już ani jednej pieśni. Ale 
przecież wystarczy powiedzieć dwa słowa: 
Mirosław Niewiadomski – i tak na scenie 
pojawił się tenor lubiany szczególnie przez 
tę damską część ustrońskiej publiczności. 
Obaj wykonawcy do współpracy zapro-
sili właśnie obecnych na sali słuchaczy,  
z którymi śpiewali znane pieśni. Później, 
wraz z Emilią Zielińską, Bartosz Kuczyk 
wykonał „Herbatkę sam na sam”. 

Utworów było naprawdę wiele, zgroma-
dzeni mogli kolejny raz usłyszeć piękne 
głosy i zobaczyć baletowy taniec, a to 
wszystko przeplatane niezawodnym hu-
morem tenora, „który przybywa tu najdłu-
żej” spowodowało, że na kolejnym takim 
koncercie frekwencja będzie z pewnością 
ponownie bardzo dobra. 

                               Agnieszka Jarczyk

B. Kuczyk.                           Fot. A. Jarczyk

                  Fot. A. Jarczyk
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RENOMOWANY
PAMIĘTNIK

Prezentacji dokonała Bożena Kubień, grał Janusz Śliwka.                              Fot. M. Niemiec

(cd. ze str. 2)

Do muzeum przybyli autorzy i czytelnicy Pamiętnika.                                   Fot. M. Niemiec

w nim różne obiekty handlowo-usługowe 
oraz areszt, ale przede wszystkim miesz-
kania dla nauczycieli. (…)

Kolejny materiał to artykuł z cyklu 
„sąsiedzi zza miedzy”. Tym razem, po 
Brennej, Goleszowie i Nydku, przyszedł 
czas na naszego północnego sąsiada, czyli 
na Skoczów. Autorką tekstu jest Diana 
Pieczonka-Giec, historyk sztuki, kierow-
nik Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
w Górkach Wielkich oraz prezes Towarzy-
stwa Miłośników Skoczowa. (…)

Przed nami następny artykuł na temat 
ustrońskiej rzeźby „Hutnik”. Alicja Mi-
chałek już od ponad 10 lat zajmuje się tym 
fascynującym zabytkiem naszej kultury 
materialnej. To właśnie z jej inicjatywy  
i dzięki jej staraniom rzeźba po prawie 80 
latach poniewierki trafiła z powrotem do 
Ustronia. (…)

Dział pierwszy zamyka artykuł mojego 
autorstwa poświęcony jednej z najpięk-
niejszych budowli w centrum miasta. 
Mowa tutaj o obiekcie pod adresem Rynek 
4 (…), który przez długie lata był Szkołą 
Powszechną nr 1, a następnie Szkołą 
Podstawową nr 1. Gmach ten zawsze za-
chwycał mnie swoim wyglądem, dlatego 
z uporem szukałam archiwaliów – czyjego 
autorstwa jest to projekt i kto obiekt ten 
zbudował. W tym roku udało się, teraz 
wszystko już jasne. (…)

Dział II tworzy blok wspomnieniowy 
(…). Tak jest w przypadku pierwszego 
artykułu Alicji Cieślar pt. „Wspomnienie 
o ustrońskim Mariensztacie”, czyli urokli-
wym osiedlu, gdzie przez kilkanaście lat au-
torka zamieszkiwała. Doskonale widzimy 
tutaj, że tekst powstał prosto z serca, gdyż 
towarzyszą mu nieraz emocje, wzruszenia, 
przywołujące na myśl dzieciństwo, ludzi 
i ciepło, którego wówczas doświadczyła, 
mieszkając na tym osiedlu. (…)

Kolejny tekst wspomnieniowy, autor-
stwa Lidii Troszok, intryguje ciekawym 
tytułem, a szczególnie wymienionymi  
w nim rodzajami materiałów, takimi jak 
nylon, stylon, gabardyna. (…) W tekście 
pojawia się wiele nazwisk zapomnia-
nych już dzisiaj ustrońskich krawcowych  
i krawców. (…)

Ostatni tekst w dziale wspomnienio-
wym to opowieść Krystyny Wineckiej-
-Windholz z dalekiej Australii. (…)

Otwieramy kolejny dział „Pamiętnika”, 
dotyczący sylwetek i rodów zapisanych  
w historii naszej miejscowości. Rozpoczy-
na go artykuł Józefa Jana Sikory, opowia-
dający o sześciu pokoleniach ustrońskich 
kolorzy, czyli kołodziejów z rodu Pilchów, 
mieszkających na Gojach i tam uprawia-
jących to szlachetne rzemiosło, które 
obecnie już zanikło. (…)

W dziale rody i sylwetki znalazł się 
także artykuł Anny Guznar poświęcony 
narciarce Annie Pustówce-Kaczmarek, 
ustrońskiej mistrzyni slalomów, kombina-
cji alpejskich i zjazdów, która królowała 

na stokach narciarskich w latach 50. i 60. 
ubiegłego stulecia i powołana została do 
kadry narodowej. (…)

Dział ten zamykają dwa artykuły moje-
go autorstwa powiązane ze sobą poprzez 
ich bohatera – architekta Karola Kozieła, 
bardzo zdolnego twórcę, posiadającego 
również ustrońskie korzenie. (…) Karol 
Kozieł był autorem planów kilku pięknych 
ustrońskich willi, zaliczanych dziś do 
ikon ustrońskiej moderny. Są to wille – 
„Astra”, „Helga” oraz „Źródło Żelaziste”, 
a także dom wypoczynkowy „Pokój” (…). 
Domowi wypoczynkowemu „Pokój” po-
święciłam też następny artykuł, bo przede 
wszystkim jest to jeden ze sztandarowych 
przykładów naszej ustrońskiej międzywo-
jennej architektury okrętowej. (…)

W kończącym się 2018 r. miały miejsce 
dwa ważne jubileusze związane z historią 
kościołów ustrońskich ewangelickich  
i temu właśnie poświęcony jest kolejny 
dział w „Pamiętniku Ustrońskim”. Roz-
poczyna go artykuł Anny Gluzy na temat 
postylli Grzegorza z Żarnowca, ważnego 
dzieła w historii postyllografii polskiej. 
(…) Dokładnie 180 lat temu, w 1838 r. 
ukończono budowę kościoła ewangeli-
ckiego w Ustroniu (…). Autor artykułu ks. 
Karol Macura, proboszcz Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Drogomyślu, skupia 
się natomiast na niezwykłym obrazie oł-
tarzowym w tymże kościele pt. „Ostatnia 

wieczerza” pędzla artysty malarza Gyuli 
(Juliusa) Stetki. (…)

35 lat temu, a dokładnie 9 października 
1983 r., odbyło się uroczyste poświęcenie 
punktu katechetycznego w Ustroniu Po-
lanie, który obecnie jest kościołem ewan-
gelickim ap. Mateusza. O tej rocznicy 
nie zapomniał i postanowił ją odnotować  
w „Pamiętniku” Michał Pilch. (…)

Przed nami ostatni dział „Pamiętnika 
Ustrońskiego”. (…) Pierwszy materiał  
w tym dziale to rozmowa Elżbiety Sikory 
z Piotrem Zwiasem pt. „Jesteście najlep-
szym polskim kwartetem na Zachodzie”. 
Rzecz dotyczy założonego w 1970 r. 
ustrońskiego zespołu instrumentalno-
-wokalnego „Czantory”, który później 
przybrał nazwę „Delta” i odnosił sukcesy 
w Polsce, a także w Czechosłowacji, Fin-
landii, Bułgarii, a następnie w Republice 
Federalnej Niemiec. (…)

Drugi artykuł z tego działu to opowieść 
Alicji Michałek o ustrońskim rodzie Dem-
lów. Historia tej znanej rodziny przed-
stawiona została tutaj głównie w formie 
barwnych, wielowątkowych wspomnień 
Wandy Błażejczyk z domu Demel (…).

Piosenki z lat 70. w wykonaniu Janusza 
Śliwki wszystkim przypadły do gustu, 
wielu też je nuciło. Całości dopełniły 
anegdoty Piotra Zwiasa, drugiego obec-
nego na promocji członka „Czantorów”,  
a później „Delty”.                                 (mn)
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BIBLIOTEKA     POLECA:

„Smog. Konsekwencje  zdrowotne zanieczyszczeń 
powietrza”

Praca zbiorowa, która komplek-
sowo przedstawia wpływ zanie-
czyszczeń powietrza na stan zdro-
wia. Zespół wybitnych specjalistów 
udowadnia powiązanie pomiędzy 
jakością powietrza a występowa-
niem chorób układu oddechowe-
go, krążenia, odpornościowego.  
W szczegółowy sposób zostały wy-
tłumaczone mity związane ze smo-
giem, zasady i metody monitorowa-
nia zanieczyszczeń oraz możliwości 
ograniczenia ekspozycji indywidual-
nej. Uwzględnione zostały również 
opisy substancji szkodliwych.

Tomasz Hildebrant – „Czerwony szkwał”

Powieść kryminalna. Do walki ze 
skutkami białego szkwału w Węgo-
rzewie skierowany zostaje wydział 
kryminalny pod kierownictwem nad-
komisarza Andrzeja Bondara. Wśród 
ofiar zidentyfikowano kilkoro oby-
wateli Federacji Rosyjskiej, którzy  
w niewiadomym celu nurkowali nocą 
w wodach jeziora Mamry. Po złych 
doświadczeniach z Bieszczadów  
i Borów Tucholskich komisarz li-
czył  na spokój i relaks na Mazurach, 
musi się jednak zmierzyć z jednym 
z najtrudniejszych śledztw w swojej 
karierze. 

2/2019/4/R

jak i lobbowania u zarządców dróg, by 
wspólnie rozwiązać tę kwestię. Jestem 
przekonany, że już niedługo zobaczymy 
efekty naszych działań – powiedział po 
spotkaniu Przemysław Korcz.

W kontekście ostatnich tragicznych 
wydarzeń na przejściu dla pieszych na ul. 
Katowickiej w pobliżu skrzyżowania z ul. 
A. Brody, zapytaliśmy burmistrza Korcza 
o inne działania zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 
nie tylko w centrum, ale i w Nierodzimiu, 
Hermanicach, na Poniwcu i w Polanie. 
Poniżej odpowiedź:

Władze miasta Ustroń są świadome 
niebezpieczeństwa i zagrożeń, jakie 
występują na skrzyżowaniu na DW941  
z ul. Andrzeja Brody. Ponieważ zarządcą 
drogi nie jest Miasto Ustroń, a Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, miasto ma organicz-
ne możliwości działania. Nie oznacza to, 
że problem nas nie dotyczy i nie interesuje. 
Z zarządcą drogi prowadzona była kore-
spondencja mająca na celu podkreślenie 
niebezpieczeństwa tego skrzyżowania, 
jak i innych newralgicznych punktów 
na drodze wojewódzkiej 941. Pisma te 
poparte były interwencjami mieszkańców 
i radnych. Co więcej, miasto zadeklaro-
wało chęć wzięcia udziału w ustaleniach 
mających na celu wskazanie najlepszych 
rozwiązań, jak i partycypacji w kosztach 

projektów i ich realizacji, tak aby przebie-
gająca przez miasto droga wojewódzka 
była bezpieczna i przyjazna, zarówno 
dla ruchu tranzytowego, jak i lokalnej 
społeczności.

Niestety nasze prośby nie spotkały się 
ze zrozumieniem zarządcy drogi. Po-
nadto miasto czyniło starania, aby w 
rejonie skrzyżowania ustawić fotoradar. 
Według głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Katowicach, ustawienie 
takiego urządzenia w tej lokalizacji jest 
nieuzasadnione.

Bardzo ważna jest też świadomość 
pieszych uczestników ruchu drogowego 
na temat bezpieczeństwa, a zwłaszcza 
ich widoczności. Miasto co roku roz-
daje kilka tysięcy odblasków, zarówno  
w szkołach, jak i w czasie miejskich im-
prez i wydarzeń. Prowadzimy działania 
mające na celu zwiększenie świadomości 
w społeczeństwie.

Co roku przedstawiciel urzędu wraz 
z dzielnicowymi organizują spotkania 
z przedszkolakami i rozdają materiały, 
które łączą zabawę i edukację na temat 
bezpieczeństwa. 

Od tego roku we wszystkich szkołach 
podstawowych odbędą się zajęcia z BRD 
tj. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
które finansowane będą z budżetu miasta 
i planowane były już wcześniej. W kalen-

darzu ustrońskich imprez nie brakuje także 
tych o tematyce bezpieczeństwa, np. „Jedź 
z głową”, „Ustroń kocha rower”, „Rajdo-
wy Ustroń”. W akcje te często włączają 
się znani ustroniacy, m.in. Kajetan Ka-
jetanowicz. Mistrza można było spotkać  
w Ustroniu podczas akcji zorganizowanej 
wspólnie z Komendą Powiatową Policji  
w Cieszynie, podczas której rozdawa-
no odblaski i powiedział wtedy wprost: 
,,Pieszy widząc samochód myśli sobie, 
że kierowca tego auta również go widzi 
- niestety często jest to ostatnia myśl  
w jego życiu. Więc my chcemy to zmienić”.  
W mieście trwają prace nad przygotowa-
niem zakrojonej na szeroką skalę akcji 
społecznej. Chęć współpracy zadeklaro-
wał w tym zakresie Kajetan Kajetanowicz 
jako Ambasador Miasta Ustroń, ale przede 
wszystkim jako mieszkaniec. Skutkiem tej 
akcji ma być nie tylko nasilenie dotych-
czasowych działań, ale także stworzenie 
koncepcji zwiększającej bezpieczeństwo  
w wielu newralgicznych miejscach na tere-
nie naszego miasta, w tym przede wszyst-
kim skrzyżowania w rejonie osiedla Man-
hatan.                                                    (mn)

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?
(cd. ze str. 7)

W połowie grudnia ubiegłego roku na ulicy 
Daszyńskiego (skrzyżowanie z ulicą Kuźniczą) 
została znaleziona kotka. W jednym z domów 
szukała schronienia przed zimnem i mocnym 
wiatrem. Po badaniach weterynaryjnych, 
odrobaczeniu i sterylizacji zamieszkała w 
domu tymczasowym wolontariuszki Sto-
warzyszenia AS. Kotka jest oswojona i ma 
około półtora roku. W domu zachowuje 
się bardzo spokojnie, szuka cichego kącika 
w rogu kanapy i potrafi przesiedzieć tam 
cały dzień. Bardziej woli towarzystwo ludzi 
niż innych kotów czy psów. Może rozpozna 
kotkę właściciel, a jeżeli nikt się nie zgłosi, 
można kotkę zaadoptować. Informacja pod 
numerem tel. 606 911 687.
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USTRONIU
W dawnym

Po naszymu...
Winszujym Wóm szczyńścio zdrowio 

na tyn to Nowy Rok
Noworoczne życzynia przekazujymy se jeszcze wszyscy 

dokoła, a ponikierzi winszujóm aji do kóńca stycznia.  
A nejlepi by było, jakby my se dobrze życzyli przez calutki 
czas, toby sie nóm wszyckim żyło lepi. A tu ty radosne 
świynta narodzynio Pónbóczka już za nami, fajerwejki syl-
westrowe też, tóż trzeja wracać do normalności, do roboty 
i wszelijakich obowiónzków, choć sóm tacy, co by radzi 
świyntowali na łokróngło. Nale to wtedy nie byłoby zocne. 
Ponikiery wraco do codziynności, ale jeszcze przegryzo 
resztki ciasteczek i inszych frykasów. A, że z tym radosnym 
świóntecznym nastrojym ni mogymy sie łatwo rozstać, tóż 
fórt pod nosym niejedyn nuci kolyndy, a do dwanostego 
stycznia sóm jeszcze kóncerty kolyndowe.

W Sylwestra w telewizorze na piyrszym programie 
strasznucnie chwolili, co to nie zostało zrobióne łóńskigo 
roku, ale też pocieszajóm wszystkich, że i w tym roku by-
dzie dobrze. Wiadómo, latoś przeca bydóm wybory, tóż już 
zawczasu urobiajóm se wszyckich. Emerytów pocieszajóm, 
że łod wiosny dostanóm wiynkszóm podwyżke niż łóńskigo 
roku. Tym, co nieradzi chodzóm do roboty i coby chcieli 
mieć jak nejwiyncyj wolnego, też już w gazetach łoblicza-
jóm, wiela tych łoczekiwanych dni bydzie. Tóż pocieszajóm 
kogo sie do, a co kożdymu z nas tyn rok prziniesie, tego 
żodyn nie wiy. Nale skoro sóm my jeszcze tacy łotwarci na 
potrzeby inszych ludzi, ofiarni i życzliwi, to postarejmy sie, 
coby to sie nie zmiyniło, jak już ty świynta bydóm daleko za 
nami. Ponikierzi majóm taki rozmaite ambitne noworoczne 
postanowiynia. Tóż postanówmy se, że  bydymy dobrzi dlo 
siebie i dlo inszych – i tych znómych i tych nieznómych. 
Trzeja kożdy dziyń uwidzieć w tym żywobyciu cosi dobrego, 
coby mieć chyńć do życio. A jesi zrobiymy cosi pożytecznego 
dlo inszych, to dycki prziniesie nóm radość. Tóż cieszmy 
sie aji z małych codziynnych rzeczy, to wtedy zapómnymy 
ło rozmaitych dolegliwościach i troskach. 

                      Tego Wóm i sobie życzy staro ustrónioczka. 

Moi dziadkowie Zofia i Jan OGRODZCY z Lipowca byli do 
listopada najstarszą parą małżeńską w Ustroniu. Babcia zmarła 
13.11.2018, zaś dziadek 22.11.2018. Przeżyli razem 69 lat. Ich 
ślub odbył się 4.06.1949 r. Mieli 10 dzieci (w tym 3 zmarło), 19 
wnuków, 20 prawnuków.

Opis zdjęcia: 
DZIECI (od lewej): Bolesław Chrapek, Władysław Balcarek, 

Helena Ogrocka, Anna Szarzec, Maria Greń. I RZĄD (od lewej): 
Janina Chrapek, Paweł Chrapek, Jadwiga Maciejczek, Jakub Ma-
ciejczek, Zofia Ogrodzka, Jan Ogrodzki, Antonina Szarzec, Jan 
Szarzec, Stefania Sikora, Ludwik Sikora. II RZĄD (od lewej): 
Jadwiga Jarco, Ludwik Pniok, Zofia Nowak, Franciszek Nowak, 
Marta Nowak, Michał Maciejczek, Anna Gawlas, Jerzy Gawlas, 
Helena Ogrocka, Franciszek Ogrocki. III RZĄD (od lewej):  Aloj-
zy Paszek, Jan Marianek, Antoni Paszek, Jadwiga Maciejczek, 
Ludwik Maciejczek, Marta Szarzec, Stefania Balcarek, Agnieszka 
Maciejczek, Jan Nowak, Ludwik Marianek, Karol Chrapek.

                  Fotografię udostępniła i opisała Bożena Piwowar
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CHCEMY IM POMÓC

Fundacja Dobrego Pasterza, która ma 
pod swoją pieczą bezdomne kobiety i matki 
z dziećmi, prowadzi swoją działalność od 
2002 roku. 

– Oprócz zabezpieczenia podstawowego, 
jakim jest miejsce do spania oraz wyży-
wienia, staramy się prowadzić różnego 
rodzaju działania przystosowujące do życia 
w normalnych warunkach, kiedy już panie 
uzyskają możliwość zamieszkania we 
własnym mieszkaniu – mówi Włodzimierz 
Chmielewski, wiceprezes zarządu Fundacji 
Dobrego Pasterza. – Obecnie prowadzone 
są u nas warsztaty, których celem jest 
przystosowanie pań do różnych zajęć przy-
datnych w życiu prywatnym i zawodowym. 
Zajęcia są różne, np. warsztaty „Opiekun 
terenów zielonych”. Po ukończeniu kursu 

Kobiety zamieszkujące Dom dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Ustroniu 
mogą obecnie uczestniczyć w warsztatach realizowanych przez Pro-Invest z Katowic 
w ramach projektu „Możemy więcej”. Warsztaty są różnorodne, tak aby panie, po 
ich ukończeniu, były przystosowane do różnych zajęć przydatnych w życiu pry-
watnym i zawodowym. 

i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują 
zaświadczenie wydane przez Fundację Re-
gionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia  
z Sosnowca. Do każdego zaświadczenia 
osoba, która zdała egzamin, otrzymuje 
certyfikat. W roku 2019 podstawowym 
tematem, który będzie realizowany, to 
„Aranżacja wnętrz z tapetowaniem i ma-
lowaniem”. Oprócz tych wymienionych 
są inne zajęcia, np. ścieżka integracji 
społecznej, indywidualne poradnictwo 
psychologiczne, warsztaty umiejętności 
społecznych, indywidualne poradnictwo 
zawodowe, warsztaty komputerowe. Aby 
zachęcić panie do uczestnictwa prowadzo-
no też zajęcia stylizacji paznokci czy ukła-
dania i modelowania fryzur. Panie będą 
również uczyć się pisania CV oraz tego, jak 

przygotować się do rozmowy kwalifikacyj-
nej. Wszystko to przygotowane jest z myślą  
o dobru kobiet, aby im pomóc odnaleźć się 
w otaczającym ich świecie mimo proble-
mów, z jakimi się borykają. 

Jak mówi Chmielewski, Fundacja  
w swoim wewnętrznym regulaminie na-
łożyła na mieszkanki obowiązek uczest-
nictwa w organizowanych zajęciach edu-
kacyjnych i kwalifikacyjnych. 

– My chcemy tym kobietom pomóc. Nie-
które z nich pracują i te w warsztatach nie 
uczestniczą. Udział w zajęciach mogą brać 
osoby bezrobotne do 65. roku życia, który 
ma dać im szanse na usamodzielnienie się. 
Kursy prowadzone są przez Pro-Invest  
z Katowic. Wcześniej prowadziliśmy kursy 
przygotowania zawodowego, korzystając 
z pomocy specjalistów ZDZ w Ustro-
niu. Prowadzone były zajęcia z zakresu 
kroju i szycia oraz pomocy kuchennej. 
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik 
uzyskał zaświadczenie o jego ukończeniu. 
Uważaliśmy, że znajomość tych zagadnień 
da kobietom szansę podjęcia pracy oraz 
wykonania szeregu czynności na potrzeby 
własne. Panie szyły zasłony, firany, bar-
dziej odważne skroiły sobie bluzki – mówi 
Chmielewski.

Kobiety, które trafiają do Domu dla 
Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi, 
borykają się z różnymi problemami. Każda 
nowa osoba ma własną życiową historię.

– Aby móc realizować naszą misję, 
niezbędne są środki finansowe przede 
wszystkim na porady psychologa, który 
prowadzi zajęcia indywidualne i zbioro-
we. Jeszcze do 2017 roku mieliśmy na 
te zajęcia wsparcie ze środków Miasta, 
w 2018 niestety już nie. Przekazano nam 
informację, że Miasto prowadzi terapię 
AA i nasze podopieczne mogą z tego ko-
rzystać. Jednak im potrzebne jest wsparcie 
psychologa na zajęciach indywidualnych. 
Mimo tych problemów jakie przed nami 
rosną musimy sobie radzić – stwierdza 
wiceprezes fundacji.

Fundacja swoje zadania realizuje od roku 
2002. W tym okresie, licząc rok do roku, 
udzieliła pomocy 814 osobom, w tym 439 
kobietom i 380 dzieciom. Łącznie osoby te 
przebywały w domu przez około 120 000 
dni. Z tej liczby z powiatu cieszyńskiego 
udzielono pomocy 87 osobom, w tym 47 
dzieciom, które przebywały w domu 18 
872 dni. Najliczniejszą grupę stanowili 
mieszkańcy Ustronia  - 33 osoby, w tym 19 
dzieci, które przebywały w domu łącznie 
przez 8908 dni.

– Korzystając z okazji pragniemy bar-
dzo serdecznie podziękować wszystkim 
darczyńcom z naszego miasta oraz innych 
miejscowości powiatu i kraju, którzy prze-
kazali nam środki finansowe i materialne. 
Chcąc wesprzeć naszą fundację można 
przekazać 1% z podatku lub wpłacić da-
rowiznę: KRS 0000047396, numer konta 
65 8129 0004 2001 0014 9897 0001 – 
przypomina Chmielewski zaznaczając, że 
przytoczone dane cyfrowe mówią bardzo 
wiele. Niektórzy próbują nie widzieć prob-
lemu związanego z bezdomnością kobiet 
i matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży. Tymczasem takie osoby są i należy 
im pomagać.                Agnieszka Jarczyk

Warsztaty komputerowe.                                                                                Fot. A. Jarczyk

Warsztaty ze stylizacji paznokci.                                                                        Fot. A. Jarczyk
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Do połowy miesiąca można będzie jesz-
cze podziwiać przepiękne iluminacje na 
domu i ogrodzie Romana Durmowicza 
przy ulicy Czereśniowej w Hermanicach, 
które już ukazywaliśmy w naszej gazecie. 
Cieszą się one od lat wielkim zaintereso-
waniem i wieczorami co najmniej kilka 
samochodów przybywa z całymi rodzina-
mi, by zachwycać się najefektowniejszą 
w naszym mieście kompozycją świetlną. 
Gospodarz udzielił kilku informacji, które 
być może zachęcą inne osoby do ozda-
biania swego domu w następnym sezonie 
zimowym. – Montaż robię od ośmiu lat. 
Najdłużej trwa zakładanie świateł - około 
tygodnia, choć pierwszy raz zajęło mi to 
17 dni. Teraz już mam na stałe haczyki 
i instalację elektryczną na domu, więc 
robota idzie sprawniej. Obecnie jest za-
montowanych 36 tysięcy żaróweczek 
ledowych, lecz koszty eksploatacji nie są 
duże, a demontaż trwa potem 2-3 dni.  (LS)

Zdjęcie wykonane podczas imprezy 
Świąteczny Konwój Radia Zet ukazuje-
my po raz drugi, tym razem z właściwym 
opisem. Otóż na pierwszym planie bur-
mistrz Przemysław Korcz odbiera światło 
betlejemskie przywiezione przez harcerzy 
z Groty Narodzenia Chrystusa. W poprzed-
niej gazecie zamieszczono zdjęcie z mylną 
informacją. Burmistrz istotnie rozdawał 
opaski odblaskowe, co zostało również 
pokazane, można też w pierwszym nume-
rze przeczytać artykuł „Odblaski ratują 
życie”. Jest to sprawa bardzo ważna, za-
równo dla pieszych, jak i kierowców, a że 
popularyzacji tej tematyki nigdy za dużo, 
więc przy okazji światła betlejemskiego 
również o tym wspomnieliśmy, bo niejedna 
osoba lubi wynajdywać omyłki i być może 
znaczenie opasek odblaskowych zostanie 
łatwiej zapamiętane. 

5 stycznia 2019 r. już po raz drugi wy-
stawiono świąteczne „Jasełka” w budynku 

ILUMINACJE

Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja 
w Ustroniu. W programie było wspólne 

śpiewanie kolęd, przedstawienie, poczę-
stunek. Aktorami były dzieci i dorośli 
przebrani w piękne stroje. Występujący 
wcielili się w postacie biblijne, które 
znamy z historii narodzenia Pańskiego, 
Jezusa Chrystusa: Józefa, Marii, aniołów, 
pasterzy, trzech króli. Również pojawiły 
się postacie ze współczesności: np. India-
nie, Górale, Wietnamczycy, czarnoskórzy, 
ludzie z Haiti. Postacie te symbolizowały 
ludy całej ziemi, które przyszły pokłonić 
się i złożyć dary Królowi Wszechświata 
- Jezusowi. Przedstawienie posiadało 
piękną oprawę wizualną i muzyczną. 
Mogliśmy podziwiać wiele talentów 
muzycznych pośród dzieci. Jasełka kie-
rowały nasz wzrok na Jezusa Chrystusa, 
który przyszedł na ten świat, aby nikt 
już nie musiał żyć w ciemności, aby dać 
nam nadzieję - przebaczenie grzechów. 
Zostaliśmy zachęceni do pojednania się 
z Bogiem i ludźmi poprzez nawiązanie 
przyjaźni z Jezusem Chrystusem.

                            Fundacja Życie i Misja

JASEŁKA W FUNDACJI

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

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

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

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

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

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

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

MOUNTAIN-MED - profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fizykoterapia, stacjonarnie  
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystycz-
na 6. 535-387-898.
  
AMBACAR-BIS Skoczów, uży-
wane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

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

Tani wywóz fekalii, usługi becz-
kowozem. 516-233-242, 511-482-
407, www.wywoz-szamba24.pl

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

Okazja! Wyprzedaż mebli prze-
cenionych. Meble u Michała. 33 
854 2471

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

Luksus w zimowej odsłonie.                                       Fot.  W. Suchta

PRYWATYZACJA UZDROWISKA
Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Skarbu Państwa 

wynika, że przesądzona została prywatyzacja Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Na razie nie wiadomo, kto chciałby 
uzdrowisko w Ustroniu kupić, nie wiadomo też za ile. Przypomnieć 
wypada, że uzdrowisko w Ustroniu jest jednym z największych  
w Polsce i jednym z najbardziej nowoczesnych. Trudno się spodzie-
wać, by od ręki znalazł się nabywca tak potężnego majątku. Wszak 
to sanatorium Równica, trzy piramidy i zakład przyrodoleczniczy. 
Tymczasem MSP zamierza sprywatyzować uzdrowisko w Ustroniu 
na przełomie 2009-2010 roku. 

MARKETOWA ZBIÓRKA
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 

w Ustroniu, ul. Rynek 4, informuje, że podczas zbiórki publicznej 
przeprowadzonej w dniach 15.12-20.12.2008 w supermarkecie 
„Carrefour”, „Tesco” oraz „Spar” w Ustroniu na podstawie 
decyzji SOi ZK.5022/8/08 z dnia 8 grudnia 2008 r., wydanej przez 
Burmistrza Miasta Ustroń, zebrano środki finansowe w kwocie 
3.031,78 zł. Dochód w całości przeznaczony zostanie na dofinan-
sowanie kolonii letniej w lipcu 2009 dla dzieci z Ośrodka Pracy z 
Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej” w Ustroniu. 

KOŁO GOSPODYŃ SENIOROM
9 stycznia w budynku parafii w Lipowcu odbyła się wigilij-

ka seniorów, zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Lipowcu. Wszystkich witała przewodnicząca KGW Olga Kisiała. 
Miasto reprezentowała naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta 
Danuta Koenig. Modlitwę przed spożyciem posiłku poprowadził ks. 
parafii ewangelicko-augsburskiej Marcin Konieczny, obecny był 
też proboszcz katolicki z Lipowca. (...) Lipowiec to jedyna dziel-
nica w Ustroniu, gdzie takie spotkanie się odbywa. Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 15.01.2009 r.

*  *  *

 10-11.01  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
12-13.01  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
14-15.01  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
16-17.01  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
18.01      Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14 
19.01      Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
20-21.01  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK

*  *  *

11.01 18.00 Ekumeniczny Wieczór Kolęd, MDK „Prażakówka”
11.01 17.00 Promocja najnowszej książki prof. Daniela  
  Kadłubca pt.: „Śpiywo Anna Chybidziurowa 
  a jeji sómsiedzi”, Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
12.01 16.00 Koncert kolęd, kościół katolicki pw. św. Klemensa 
13.01 14.00 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
  rynek
13.01 10.00  Zawody narciarskie - KamPas Sport Business Ski  
  Cup 2019, Poniwiec
19.01 20.00 III Ustroński Charytatywny Bal Sportu, Hotel 
  Olimpic
20.01 16.00 Nabożeństwo i koncert z okazji Tygodnia Modlitw 
  o Jedność Chrześcijan, kościół pw. św. Klemensa
23.01 17.00 Sahara i jej tajemnice - spotkanie z Anetą 
  Okupską-Pońc, Miejska Biblioteka Publiczna
24.01 14.00 XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużynowe  
  Mistrzostwo Ustronia, MDK „Prażakówka”, s. 7
25.01 17.00 LODODISCO - dyskoteka na lodzie - lodowisko  
  miejskie przy Alei Legionów
27.01 09.15 Puchar Korony Czantorii - Puchar SRS Czantoria,  
  Kolej Linowa Czantoria

KONSULTACJE I PRZETARGI 
2.01.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Zmiana 
lokalizacji stacji zlewnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy 
inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” – termin składania 
ofert – do dnia 17.01.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

20 stycznia o godz. 16.00 w kościele pw. św. Klemensa odbędzie 
się uroczyste nabożeństwo z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, kazanie wygłosi ks. P. Wowry. Po nabożeństwie pa-
rafia katolicka oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne 
zaprasza na koncert kolęd w wykonaniu Wyższobramskiego Chóru 
Kameralnego z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

2/2019/1/O

Białe dają mata w dwóch posunięciach. 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) w portfelu kierowcy, 8) metalowa do 
wkręcania praktyka, 9) pokazuje przejechane kilometry, 
10) miłośnik czegoś, 12) element spadochronu, 14) wy-
buchowy owoc egzotyczny, 15) skrajna deska wycięta  
z kloca, 16) legendarny król dżungli, 19) wąska przełęcz na 
Świnicy, 22) zakłócenie pracy serca, 23) udaje motocykl, 
24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) słuszność, 3) kraj w Ameryce Południo-
wej, 4) element koła, 5) w samochodowej rodzinie Forda, 
6) artysta cyrkowy, 7) gruby pniak, 11) kuzynka masła, 
13) przydatna w książce, 17) ćwiczenia w rytm muzyki, 
18) francuski tenisista, zwycięzca French Open 1983,  
20) część kredytu, 21) waga opakowania.  
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna-
czonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 24 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki Świątecznej

PIERWSZA GWIAZDKA NAD USTRONIEM
Nagrody w wysokości 50 zł oraz książki pt.„Jak jeść i żyć zdro-
wo”, ufundowane przez wydawnictwo Koinonia otrzymują:* 
Irena Golas os. Manhatan, Jan Legierski os. Manhatan. Na-
tomiast kosz smakołyków od MOKATE otrzymuje Bogusława 
Penkala ul. Jelenica.

K R Z Y Ż Ó W K A

SZACHOWE  HISTORIE NA WESOŁO
Salve Salwe!
Jerzy Henryk Salwe był jednym z silniejszych szachistów 

w początkach ubiegłego stulecia. W 1907 roku wraz z arcymi-
strzem Rubinsteinem brał udział w międzynarodowym turnieju 
w Ostendzie. Gra odbywała się w hotelu, do którego prowadziły 
oryginalne, kamienne schody. Na najniższym ich stopniu wyryte 
było słowo „Salve” (Witaj!).

Prostoduszny, nie znający łaciny Salwe dał się przekonać to-
warzyszowi, że napis ten został wykonany na jego cześć.

Zdumionemu właścicielowi hotelu oświadczył jedynie, żeby 
byłoby lepiej, gdyby jego nazwisko było wyryte bez błędu…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.
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
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SŁOWACKIE BOJE

W towarzyskich turniejach nie wynik 
i ostateczny triumf jest najważniejszy,  
a nabywanie nowych doświadczeń i nabie-
ranie rutyny w starciach z wymagającymi 
rywalami. Z taką ideą w grudniu ubiegłego 

roku podopieczni trenera Piotra Bejnara 
udali się na Słowację, gdzie odbywał się 
drugi etap Turnieju Trzech Miast. Drużyna 
chłopców swe zmagania zainaugurowa-
ła od porażki z gospodarzami turnieju 

23:13. W swym drugim starciu tego dnia 
nasi najmłodsi ustrońscy szczypiorniści 
mierzyli się z Karviną i niestety górą  
w tym spotkaniu byli młodzi zawodnicy 
zza Olzy, którzy wygrali 25:15. Drużyna 
młodzików, która w międzynarodowych 
bojach ma dużo większe doświadczenie, 
turniej zaczęła od jednobramkowego 
zwycięstwa z Kysucke Nove Mesto 22:21. 
Rywalizacja z zespołem Karviny również 
od pierwszej sekundy była niezwykle za-
cięta i wyrównana, a najlepiej świadczy 
o tym fakt, iż po piętnastu minutach na 
tablicy wyników widniał remis 7:7. Po 
tym okresie wyrównanej gry trener Piotr 
Bejnar postanowił dalszą część spotkania 
potraktować stricte szkoleniowo, dzięki 
czemu na parkiecie pojawili się wszyscy 
zawodnicy. Liczne zmiany w ustrońskiej 
drużynie skrzętnie wykorzystał zespół 
Karviny, który najpierw objął prowadze-
nie, a później systematycznie powiększał 
swoje prowadzenie. Po zakończeniu spot-
kania przewaga ta wynosiła dziesięć tra-
fień, ale mimo to wszyscy w klubie mogli 
być zadowoleni z tego turnieju, ponieważ 
każdy z ustrońskich szczypiornistów miał 
możliwość i szansę zaprezentowania oraz 
sprawdzenia swych umiejętności na tle 
wymagających i mocnych rywali. 

Trzeci i jednocześnie ostatni etap rywa-
lizacji w Turnieju Trzech Miast odbędzie 
się w Ustroniu, ale na tę chwilę nie ma 
jeszcze potwierdzonego terminu tych 
zawodów. O terminie turnieju postaramy 
się informować na bieżąco, ale już teraz 
wszystkich kibiców serdecznie zaprasza-
my!                              Arkadiusz Czapek

Końcem ubiegłego roku pojawiła się na naszych łamach relacja z pierwszego etapu 
Turnieju Trzech Miast, czyli towarzyskich rozgrywek, łączących ze sobą trzy niezwy-
kle mocne i silne zespoły, trzy kraje oraz trzy turnieje. Pierwsza odsłona tych roz-
grywek odbyła się w czeskiej Karvinie, a nasi młodzi ustrońscy adepci piłki ręcznej 
z MKS Ustroń w ojczyźnie knedlików i Krecika zaprezentowali się bardzo dobrze. 

KASIA TUŻ 
ZA PODIUM

Katarzyna Wąsek zajęła czwarte miejsce 
w supergigancie kobiet, który rozegrano 8 
stycznia, w pierwszym dniu zawodów FIS 
CIT „Arnold Lunn World Cup” we włoskim 
Ośrodku Narciarskim Passo San Pellegrino. 
Miejsce na podium zawodniczka SR-S 
Czantoria Ustroń przegrała zaledwie o jed-
ną setną sekundy z Austriaczką Evą Grüner. 

Fot. K. Medwid Fot. K. Medwid

SARA 
POWALCZY 
O MEDAL

Tenisistka Sara Husar z UKS Beskidy 
Ustroń pomyślnie przebrnęła eliminacje 
Halowych Mistrzostw Polski Skrzatek 
w tenisie ziemnym, które rozegrane zo-
stały w miejscowości Sobota niedaleko 
Poznania. W I rundzie turnieju głównego 
Sara zmierzy się ze swoją byłą koleżanką 
klubową, a obecnie zawodniczką BKT 

1 Ania Monica Caill Rumunia 0.56,19
2 Monica Zanoner Włochy 0.56,43
3 Eva Grüner Austria 0.56,68
4 Katarzyna Wąsek Polska 0.56,69
5 Cara Brown Wlk Bryt. 0.56,75
6 Anna Berra Włochy 0.56,81

Advantage Bielsko-Biała, Natalią Kostką.
Końcem roku Sara Husar triumfowała  

w singlu dziewcząt podczas Halowego 
Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjne-
go Skrzatów (U-12) w tenisie ziemnym, 
który odbył się w ostatni weekend grudnia 
w Pszczynie. Zawodniczka UKS Beskidy 
Ustroń w całym turnieju straciła zaledwie 
trzy gemy. Niezły start odnotował rów-
nież Aleksander Deda, który był trzeci 
zarówno w singlu, jak i w parze z Filipem 
Zasadą w deblu. 


