Na drugiej sesji Rady Miasta
Ustroń kadencji 2018-2023
uchwalono Miejski Program
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Więcej na str. 2
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Kiedy dowiedzieliśmy się
o naszym pierwszym wnuku,
radocha była niesamowita.
Przy każdym kolejnym tak
samo, bardzo się cieszyliśmy, każde dziecko było
przez nas wyczekiwane.
Więcej na str. 11
Dwaj ustroniacy zostali nominowani do „Osobowości
Roku 2018”.
Więcej na str. 17
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Więcej na str. 8-10.

BĄDŹ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA

POTEM
PRZYJDĄ DNI
POWSZEDNIE...

Święta i Nowy Rok już za nami, ale że
pragniemy jak najdłużej przeżywać
misterium Narodzenia Pańskiego, więc
gremialnie uczestniczyliśmy w Ekumenicznych Wieczorach Kolęd, które jak
zwykle dostarczyły wszystkim słuchaczom wielu niezapomnianych wrażeń.
Wysiłek ponad stu wykonawców i organizatorów tego ambitnego przedsięwzięcia został z pewnością doceniony
przez licznie zgromadzone audytorium,
o czym świadczyły niekończące się oklaski, podziękowania i pochwały. Program
uroczystości był bardzo urozmaicony,
gdyż występ naszych zawsze lubianych
chórów zgrabnie połączono z recytacjami i śpiewem dzieci oraz utalentowanej
młodzieży na tle urokliwej scenografii.
Była to piękna inscenizacja, która na
długo pozostanie w naszej pamięci.
(cd. na str. 4)

W kontekście ostatnich, tragicznych wydarzeń na drodze postanowiliśmy się
dowiedzieć, jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia policjantów i jakie są przewidziane plany na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w najbardziej newralgicznych ustrońskich punktach drogowych. O wypowiedzi poprosiliśmy mundurowych
z naszego powiatu.

Komendant ustrońskiego komisariatu
policji zwrócił uwagę na prowadzenie działań profilaktycznych, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
– Uświadamianie, powtarzanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, spotkania

z tzw. niechronionymi uczestnikami
ruchu drogowego, czyli pieszymi i rowerzystami to jeden z priorytetów, zwłaszcza policjantów dzielnicowych. Akcje
w przedszkolach i szkołach, cyklicznie
powtarzane, są po to, aby uświadamiać,

(cd. na str. 12)
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PRZYJĘTO PROGRAM
Trochę niezauważenie, co nie dziwi wobec wagi uchwały budżetowej i uchwał dotyczących opłat, na drugiej sesji Rady Miasta Ustroń kadencji 2018-2023 uchwalono
Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii. W dokumencie zawarto dane demograficzne, diagnozę problemów
społecznych, informacje o dostępności napojów alkoholowych w naszym mieście
oraz cele programu i ich wykonawców.

Realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii koordynowana jest poprzez Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień
oraz Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Pełnomocnikiem jest Łukasz Sitek, który 20 grudnia
zaprezentował program ustrońskim radnym:
– Rokrocznie (…) miasta, gminy mają
w obowiązku taki program przyjąć, który
określa wszelkie cele i strategie działań
profilaktycznych. Profilaktyki uzależnień, profilaktyki narkotykowej, obecnie
również promocji zdrowego trybu życia,
profilaktyki nikotynizmu. Program ten
określa strategie, które są realizowane
w danym roku budżetowym. Jest w nim
również harmonogram realizacji zadań,
na które ogłaszane są konkursy i przystępują do nich stowarzyszenia, fundacje,
które nam ten program realizują. Program
posiada swój budżet, który składa się z pobieranych opłat za pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Jest to znaczny
budżet, który może być tylko i wyłącznie
przeznaczany na miejską profilaktykę, na
realizację celów Miejskiego Programu.
Program opiera się na diagnozie, którą
mamy w obowiązku raz na 5 lat przeprowadzić w mieście, ale my ją robimy
częściej. W tym roku (2018 r.) mieliśmy
taką diagnozę przeprowadzoną, a wzięły
w niej udział 504 osoby: 300 uczniów, 33
sprzedawców w sklepach oraz 136 mieszkańców. Na podstawie zebranych danych
program jest dostosowywany do potrzeb.
Bo trzeba pamiętać, że mówimy nie tylko
o profilaktyce uzależnienia od alkoholu

to i owo
z

okolicy
Szpital Śląski w Cieszynie po
raz siódmy „grał” w Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Datki zbierano
w holu głównym. Placówka od
23 lat współpracuje z WOŚP.
Na oddziały trafiły dotąd sprzęty i aparatura warte prawie 1,5
mln zł.

* * *

Komunikacja miejska w Cieszynie wprowadza e-bilety.
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i narkotyków, ale również chodzi o cyberuzależnienia, cyberprzemoc. To jest jeden
z głównych celów programów, tak żeby
zaczynać już od najmłodszych dzieci, od
przedszkoli, od rodziców, od nauczycieli
i ten nasz program profilaktyczny poszerzać na całe miasto w różnych strukturach
wiekowych beneficjentów tego programu.
Miejski Program realizowany będzie
przez cały rok kalendarzowy w ramach
środków finansowych planowanych
w Budżecie Miasta Ustroń na rok 2019,
stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (100%). Planowane na rok
2019 r. łączne nakłady finansowe wynoszą
870.000 zł.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie,
a poniżej fragmenty dokumentu.
MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2019
W mieście Ustroń w rodzinach nadużywających alkoholu występuje zjawisko przemocy. Obecnie w roku 2018
założono 13 nowych spraw przez Miejski
Zespół Interdyscyplinarny w związku
z przemocą w rodzinie.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi obecnie
15 spraw zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnio-

Zastąpią one tradycyjne bilety papierowe – te na jeden
przejazd i miesięczne. Nowy
system z elektronicznymi biletami jest na etapie testów.
W pełni zacznie obowiązywać
od wakacji.

* * *

Miejska Biblioteka Publiczna
w Wiśle uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Celem
jest zachęcenie rodziców, by
odwiedzali biblioteki, wypożyczali książki i jak najczęściej
czytali swoim pociechom.

* * *

Na poddaszu kościoła parafialnego w Górkach Wielkich żyje
kilka kolonii nietoperzy. Ich
ilość ocenia się na około 350
sztuk. Wrócą na strych świątyni

nej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Powyższe konsekwencje nadużywania
alkoholu i innych środków psychoaktywnych już same w sobie są naruszeniem
prawa. Prócz ww. należy również dodać
kolizje i wypadki lub samo prowadzenie
pojazdów pod wpływem alkoholu bądź
narkotyków, wymuszenia, rozboje, kradzieże.
W 2018 roku przeprowadzono na terenie Miasta Ustroń badania diagnostyczne
problemów uzależnień (alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu i innych zagrożeń
społecznych, tj. cyberprzemoc, przemoc
domowa, przemoc rówieśnicza).
Poniżej przedstawiono skrótowe rezultaty badań dla poszczególnych problemów. Diagnoza problemów społecznych
znajduje się w odrębnym dokumencie,
który na najbliższe lata stanowić będzie
założenia do miejskiego programu.
2.1. Problem alkoholowy z perspektywy
dorosłych mieszkańców
Celem określenia skali problemu alkoholizmu w Ustroniu, poprosiliśmy dorosłych mieszkańców o oszacowanie,
jak często spożywają alkohol. Spośród
ankietowanych 28% deklaruje, że w ogóle
nie pije alkoholu, zaś 36% badanych pije
napoje alkoholowe kilka razy w roku. 30%
respondentów sięga po alkohol kilka razy
w miesiącu, a 5% kilka razy w tygodniu.
Codziennie spożywa alkohol 1% badanych mieszkańców.
Wśród osób, które przyznały, że spożywają alkohol, najpopularniejszym napojem jest wino (73%), natomiast 60%
badanych pije piwo. Popularna jest również wódka (34%) oraz likiery (17%)
i nalewki (23%). Mieszkańcy wymienili
także alkohol własnej roboty (11%) oraz
alkohol spoza legalnego źródła (1%).
W diagnozie alkoholizmu, obok częstotliwości spożywanych trunków, istotnym
wskaźnikiem tego problemu są także
dzienne porcje spożycia alkoholu. Spożycie alkoholu opisywać można w gramach

po zimowej hibernacji, którą
spędzają w jaskiniach.

* * *

Zakończono modernizację
gminnej oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Uzyskano
zwiększenie efektywności przetwarzania osadów ściekowych
z wykorzystaniem biogazu do
produkcji energii elektrycznej
i cieplnej. Możliwe będą ponadto podłączenia nowych odbiorców do kanalizacji. Inwestycja
kosztowała ponad 24 mln zł.

* * *

W Cieszynie testowano elektryczny autobus. Taki pojazd
– o ile sprawdzi się w terenie
– może zasilić tabor komunikacji miejskiej. Testowy pojazd
wyprodukowano w Czechach,
gdzie elektryczne autobusy już

(cd. na str. 7)

z powodzeniem zdają egzamin.
Kursują choćby w Czeskim
Cieszynie.

* * *

Na istebniańskim Buczniku
stoi kapliczka, którą wykonał
Ludwik Konarzewski senior.
Mistrz dłuta postawił ją ponad 80 lat temu jako wotum
wdzięczności za swój szczęśliwy powrót w rodzinne strony
z zesłania na Syberię.

* * *

Wychowanek Piasta Cieszyn
Kacper Kostorz będzie zawodnikiem Legii Warszawa.
Utalentowany pomocnik przechodzi do zespołu aktualnego mistrza Polski z bielskiego
Podbeskidzia. W barwach Legii
pojawi się po zakończeniu tego
sezonu.
(nik)
17 stycznia 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

TYDZIEŃ MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Numer alarmowy 112

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 parafia katolicka oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne
zapraszają na koncert kolęd w wykonaniu Wyższobramskiego
Chóru Kameralnego z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory.

* * *

SZACHOWE MISTRZOSTWO
USTRONIA
24 stycznia odbędzie się XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy 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.

* * *

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

STRAŻ MIEJSKA

Drodzy pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu, czy
naprawdę problemem jest odłożyć kubeł w to miejsce, z którego był
wzięty ??? ... w tej sytuacji - bez pozostawionej mi możliwości wjazdu
na działkę muszę zostawić samochód na jezdni (a warunki pogodowe
wiadomo jakie są !) i przenieść kubeł ze środka wjazdu na bok. Ile razy,
jak o to prosić?
Adam Warzecha

7 I 2019 r.
Przeprowadzano kontrole przydomowych kotłowni na prywatnych
posesjach przy ulicach A. Brody
i I. Daszyńskiego.
8 I – 9 I 2019 r.
Otrzymywano wiele zgłoszeń
dotyczących odśnieżania, w tym
nieprawidłowo zaparkowanych
pojazdów, które utrudniały odśnieżanie. Zgłoszenia otrzymywano
także od firmy, która odpowiada

za odpowiednie utrzymanie dróg
w porze zimowej.
10 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Dominikańskiej w sprawie bezpańskiego
psa. Zwierzę zostało zabrane do
schroniska w Cieszynie.
11 I 2019 r.
W dalszym ciągu otrzymywano
zgłoszenia dotyczące odśnieżania. Strażnicy miejscy w trakcie
patroli nakazywali zbicie nawisów
śnieżnych i wałów lodowych znajdujących się wzdłuż chodników,
zagrażających bezpieczeństwu.
11 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach
przy ulicach Lipowskiej i Sanatoryjnej.
12 I 2019 r.
W dalszym ciągu otrzymywano
zgłoszenia dotyczące odśnieżania.
Strażnicy podczas patroli nakazywali zbijanie nawisów śnieżnych
i lodowych.
13 I 2019 r.
Przeprowadzano kontrole przydomowych kotłowni na prywatnych
posesjach przy ulicach Kuźniczej
i Partyzantów.
13 I 2019 r.
Otrzymywano zgłoszenia dotyczące odśnieżania. Za każdym razem
strażnicy miejscy interweniowali
nakazując zbijanie lodowych
wałów.
13 I 2019 r.
Zabezpieczenie porządkowe 27.
finału WOŚP.

* * *

Wszystkie zgłoszenia dotyczące
odśnieżania strażnicy miejscy
przekazywali bezpośrednio firmie
odpowiedzialnej za prawidłowe
utrzymanie dróg w porze zimowej
na terenie miasta.
(aj)

* * *

SAHARA
I JEJ TAJEMNICE

19 stycznia br. w oddziale Muzeum Ustrońskiego Zbiory
Marii Skalickiej odbędzie się wykład dr. hab. Marka Rembierza
pt.: „Tryptyk historyczno-filozoficzny ze Śląska Cieszyńskiego.
O tradycjach intelektualnych i wartościach edukacyjnych”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00. Wstęp wolny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na Spotkanie z Anetą Okupską-Pońc: etnografką, podróżniczką, animatorką kultury. Zajmuje się Stowarzyszeniem Współpracy Polsko-Marokańskiej „Africae Deserta Project”. Bierze czynny udział
w realizacji projektu „Górale na Saharze - Nomadzi w Beskidach”. Współautorka przewodników „Maroko” oraz „Maroko
Lajt” wydanych przez Pascal 2018 r., które zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Pani Aneta przekaże nam swoje wrażenia
z wielokrotnych pobytów na Saharze, okraszone będą zdjęciami,
marokańską herbatą oraz muzyką. Mustapha El Boudani wykona
dla nas tradycyjne utwory z płyty „Nomad”, na której wystąpili
gościnnie muzycy z Beskidu Żywieckiego. Obejrzymy również
„Przestrzeń rzeczy niesamowitych” w reż. Elwiry Surdy, ze
zdjęciami Mateusza Jachyma, dokument przedstawia działalność
stowarzyszenia i współpracę Górali z Nomadami. Spotkanie
odbędzie się 23 stycznia o godz. 17.

TRYPTYK
HISTORYCZNO-FILOZOFICZNY

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Jan Polok			 lat 88
Paweł Lazar			 lat 84

ul. H. Dąbrowskiego
ul. J. Kreta

3/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

3/2019/2/R

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

17 stycznia 2019 r.
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POTEM PRZYJDĄ DNI POWSZEDNIE...
(cd. ze str. 1)

Te cykliczne koncerty mają już zakorzenioną w miejscowej społeczności tradycję
i od lat cieszą się zasłużoną renomą. Warto
wspomnieć, że wieczory kolęd w Ustroniu
organizowane są już ponad trzy dekady,
a pierwszy odbył się w 1988 r. Wów-

czas chór Nauczycielskiej Estrady Ludowej „Czantoria” zaprosił do wspólnych
występów chóry ewangelicki i katolicki
z Hermanic, a połączonym zespołem dyrygowali Maria Cieślar i Marian Żyła, zaś
akompaniował Janusz Śliwka. Występo-

„Kolęda góralska” w wykonaniu Pauliny Mokwy i Aleksandry Sikory.

Fot. UM

Wspólnym śpiewem dyryguje Danuta Zoń-Ciuk.

Fot. UM

Występ połączonych chórów pod kier. Pawła Branca.
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Fot.UM

wała też Estrada Literacka pod kierunkiem
Danuty Koenig, która zawsze była autorką scenariuszy i reżyserem. Wśród tych
koncertów wyróżnił się wspólny występ
chórów zorganizowany w styczniu 2000
r. jako Ekumeniczny Wieczór Kolęd pt.
„Okruchy po kolędzie” w MDK „Prażakówka”. Wówczas wznowiono działalność odrestaurowanej sali widowiskowej
z jeszcze zamurowaną sceną oraz uczczono
pamięć dyrygenta EL „Czantoria” Mariana
Żyły, którego 20. rocznica śmierci przypada w tym roku. Od tego czasu koncerty
w podobnej formule urządzano co dwa lata.
Tegoroczne Ekumeniczne Wieczory
Kolęd, które zainicjowano w kościele
ewangelickim, a następne miały miejsce
dzień po dniu w MDK „Prażakówka”
i kościele katolickim św. Klemensa były
doprawdy wielkim wysiłkiem licznego
zespołu naszych miejscowych wykonawców. Ten trud i zaangażowanie zostały
docenione przez wdzięcznych słuchaczy,
bo frekwencja była satysfakcjonująca,
a ponadto okazało się, że sporo osób
uczestniczyło rodzinnie we wszystkich
trzech uroczystościach.
Były one zrealizowane według scenariusza, który opracowała Aleksandra Pruszydło-Hatlas przy współpracy z Katarzyną
Czyż-Kaźmierczak, będącą też koordynatorką i prowadzącą imprezę. Aranżację
muzyczną przez trzy dekady realizował
Janusz Śliwka z kapelą EL „Czantoria”.
W tegorocznym kolędowaniu uczestniczyły następujące chóry: EL „Czantoria”
pod kier. Danuty Zoń-Ciuk z solistami
i recytatorami: Beatą Biczak, Magdaleną
Herzyk, Marią Kiecoń, Magdaleną Kocyan, Sarą Pawelską, Mariuszem Pasternym,
Aleksandrą Sikorą i Andrzejem Sikorą;
Chór „AVE” pod kier. Alicji Adamczyk
z solistami i recytatorami: Anną Puzoń
i Adamem Szcześniewskim; Ustroński
Chór Ewangelicki pod kier. Pawła Branca
z solistami i recytatorami: Kariną Pinkas,
Haliną Szarowską i Stanisławem Kluzem
oraz „Mała Czantoria” pod opieką Pauliny
Mokwy.
Wystąpili też nasi młodzi wykonawcy:
Patryk Demkowski (śpiew i gitara), Kamila Kiecoń (śpiew), Agnieszka Kubala
(śpiew), Patrycja Łukasik (śpiew i recytacja), Michalina Najda (śpiew), Milena
Szypuła (śpiew) oraz Radosław Stojda
(gitara).
Wszyscy włożyli w występ dużo serca
i zaangażowania, a najbardziej cieszył
popis najmłodszych uczestników. Zauroczeni słuchacze ze łzami wzruszenia na
twarzach niechętnie wychodzili z każdego
koncertu, a chcąc przedłużyć ten urokliwy czas nucili po drodze do domów te
piękne melodie, które pozostaną na długo
w naszych sercach i sprawią, że będziemy
z wiarą i ufnością patrzeć w przyszłość.
A choć zamilkły śpiewy i jak głosi urokliwa pieśń „potem przyjdą dni powszednie”,
to jednak mamy nadzieję, że nie „braknie
nagle ciepłych słów”. Zakończyliśmy kolejny magiczny okres koncertowo-kolędniczy i wspólnie doświadczyliśmy wielu
wzruszeń, które nas ubogacają duchowo.
Dziękujemy za te piękne chwile.
		
Lidia Szkaradnik
17 stycznia 2019 r.

ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE
„Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” to akcja Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, której celem jest przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa dzieci
jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków,
a także propagowanie bezpiecznych zachowań. W ramach tej akcji, 18 grudnia
o godz. 10.00, dzieci z całego województwa śląskiego uczestniczyły w biciu rekordu Polski polegającym na jak
największej ilości osób kolorujących

jednocześnie postać sympatycznego psa
policyjnego - Sznupka. W Przedszkolu
nr 6 w Ustroniu realizacji tego zadania
podjęło się 80 dzieci. Nad poprawnością
przebiegu akcji czuwał pan policjant mł.
asp. Wojciech Jaworski z Komendy Policji w Ustroniu. Pan policjant nie tylko
nadzorował działania przedszkolaków,
ale również przypomniał im o najważniejszych zasadach obowiązujących podczas
poruszania się po drodze, zwłaszcza zimą,
kiedy wcześniej robi się ciemno. Wszyst-

kie dzieci z uwagą wysłuchały słów pana
policjanta i punktualnie o godz. 10.00
rozpoczęły kolorowanie. Pięknie pokolorowane obrazki przedszkolaki zabrały do
domu, aby przypominały im, jak ważna
jest rozwaga na drodze. Udział dzieci
w tym wydarzeniu był nie tylko ciekawym
przeżyciem ze względu na bicie Rekordu
Polski, ale przede wszystkim okazją do
rozmów o bezpieczeństwie, które dla nas
wszystkich jest najważniejsze.

NIECH
ŻYJE NAM

swoją żoną i córką, czyli wnuczką pani
Anny, otacza ją troskliwą opieką. Pani
Anna ma w sumie 10 wnucząt i 17 prawnucząt.
W ostatnich latach co roku swoje styczniowe urodziny obchodziła razem z liczną

rodziną w jednym z ustrońskich lokali.
W tym roku wypadek, jakiemu uległa,
nie pozwolił zorganizować przyjęcia, ale
gości z życzeniami u miłej Jubilatki nie
brakowało.
Będąc u pani Anny 12 stycznia – w dniu
jej urodzin – wyszliśmy z przekonaniem,
że jeszcze przyjdzie czas, że będzie mogła zaprosić całą rodzinę na 95. urodziny,
a zapewne i następne rocznice.
Gdy pani Anna była w ostatnim tygodniu na kontrolnej wizycie, pani doktor
zapytała, czy coś ją boli, na coś się uskarża, na coś choruje, na co 94-latka odpowiedziała, że oprócz uszkodzonego biodra
nic jej nie dolega i na nic się nie skarży.
Drodzy Czytelnicy! Przy okazji 94.
urodzin pani Anny nasuwa się refleksja,
że właśnie takich ludzi trzeba brać za
przykład, oni winni stanowić dla nas
wzór do naśladowania. Ale pojawia się
też pytanie, czy potrafimy tych zwykłych
– niezwykłych ludzi dostrzec i docenić,
poświęcić im trochę czasu, uwagi, okazać szacunek. Na pewno warto i trzeba,
dopóki są z nami.
Pani Annie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i długich lat życia
w pomyślności i spokoju ducha.
Andrzej i Teresa Gajdzińscy

Drodzy Czytelnicy
Gazety Ustrońskiej
Pragniemy podzielić się z Wami miłą
wiadomością. W dniu 12 stycznia ustronianka - pani Anna Kamieniorz obchodziła swoje 94. urodziny. Pani Anna to osoba
niezwykle zaradna i sprawna, mimo poważnego wieku. Niestety ostatnio doznała
upadku, na skutek czego miała operację
biodra, którego kość skręcono śrubą.
Mimo tak bolesnego zdarzenia pani
Anna nie traci humoru, jest pełna woli
życia i zadowolona z przeżytych 94 lat.
A życie jej nie rozpieszczało, bo już mając 5 lat została oddana na służbę, pasała
krowy i wykonywała prace dla rodziny,
w której przyszło jej żyć.
Pani Anna miała trzech synów, z których żyje już tylko jeden. Mieszka z nią,
a obecnie z uwagi na chorobę, razem ze
17 stycznia 2019 r.
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DOTACJE NA REALIZACJE
Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Konkursowych burmistrz Przemysław Korcz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń nr
2/2019 z 2 stycznia 2019 r. dokonał podziału środków w ramach pierwszego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Podmiot dotowany

Nazwa zadania

Dotacja

Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”

Prowadzenie zespołu dziecięco-młodzieżowego upowszechniającego tradycje
regionalne i folklorystyczne

70.000

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Upowszechnianie kulturowych tradycji regionalnych i folklorystycznych poprzez
Ludowej „Czantoria”
organizację prób i koncertów zespołu ludowego

50.000

Upowszechnienie kultury ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki i śpiewu poprzez prowadzenie
Ogniska Muzycznego

10.000

Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki

Organizacja Dożynek

40.000

Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy”

Organizacja aukcji, plenerów, wystaw oraz warsztatów malarskich

6.000

Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy”

Organizacja warsztatów ceramicznych „Ustrońskie Glinioki”

3.000

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Ekumeniczne

Organizacja Festiwalu Ekumenicznego

9.000

Towarzystwo Miłośników Ustronia

Organizacja wydarzeń kulturalnych – konkursu wiedzy o Ustroniu

Stowarzyszenie Miłośników
Kuźni Ustroń

Wydanie Katalogu Fotograficznego przedstawiającego strój ludowy w Ustroniu

12.500
4.000

Stowarzyszanie Miłośników Zabytkowej Upowszechnianie wiedzy historycznej w zakresie motoryzacji poprzez prowadzenie
Motoryzacji „Rdzawe Diamenty”
Muzeum „Rdzawe Diamenty”

4.000

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Ustroniu

Upowszechnianie kultury religijnej i ekumenizmu poprzez wspomaganie rozwoju
wspólnot religijnych

3.000

z miastami partnerskimi poprzez organizację imprez z zakresu kultury,
Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych Współpraca
sportu i edukacji

8.000

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Prowadzenie Klubu Seniora

7.000

Fundacja Senioralna

Organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych pn. „Dzień dla Zdrowia”

3.000

Ewangelickie Stowarzyszenie
„Maria i Marta”

Prowadzenie Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

4.000

Fundacja Esprit

Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Towarzystwo Opieki nad
Niepełnosprawnymi

Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego

10.000
100.000

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa alpejskiego i snowboardu
„Czantoria”
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Prowadzenie zajęć w zakresie tenisa stołowego, organizacja turniejów
„Siła”

33.000
7.000

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Szkolenie drużyn dziewcząt w siatkówce i udział w Mistrzostwach Śląska
„Siła”

30.000

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Organizacja imprez rowerowych MTB Beskidy – Równica – Czantoria
Ustronia

13.000

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Organizacja wycieczek pieszych i rowerowych po Ustroniu i okolicach podczas
Ustronia
wakacji letnich i zimowych pn. „Z Buta i na Dwóch Kółkach”

9.800

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego, Mistrzostwa Ustronia w Sprintach
Ustronia

3.000

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Organizacja Beskidzkiego Triatlonu Górskiego w Ustroniu
Ustronia

3.000

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Organizacja zawodów w narciarstwie alpejskim o Koronę Czantorii
„Czantoria”

5.000

Fundacja Kult

Organizacja imprezy rowerowej pn. „Ustroń Kocha Rower”

5.000

Fundacja Kult

Downhill City Team, reprezentowanie miasta w kolarstwie zjazdowym

3.000

Stowarzyszenie Jaszowiec

Organizacja zawodów pn. „Zabiegana Kobieta”

1.000

mieszkańców Ustronia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia” Integracja
i aktywnych form wypoczynku

5.000

Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Szkolenie oraz organizacja i udział w meczach koszykarskich dziewcząt
„Siła”

4.000

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej
Ustronia
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papierosy, natomiast 4% pali od czasu
do czasu. Do regularnego sięgania po
wyroby tytoniowe przyznało się 2%
respondentów. W ciągu ostatnich 30 dni
przed badaniem 25% uczniów przyznało,
iż paliło papierosy 1-2 razy, zaś parę razy
(3-5) po tytoń sięgnęło 19%. Wiele razy
(więcej niż 6) papierosy paliło 13% ankietowanych, natomiast 9% pali codziennie.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień Łukasz Sitek podczas wigilijki w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, które również realizuje cele
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Fot. Można Inaczej

PRZYJĘTO PROGRAM
(cd. ze str. 2)

wypitego alkoholu lub też posługując się
miarą porcji standardowej. Przyjmuje się,
że w Europie porcja taka zawiera zwykle
10g czystego alkoholu. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10 g czystego, 100%
alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa
o mocy 5%, w ok. 100 ml wina o mocy
12% oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40%.
Jak wynika z odpowiedzi respondentów, 41% wypija zwykle 1-2 jednostki
alkoholu, 39% ankietowanych 3-4 porcje,
a 14% badanych deklaruje spożycie 5-7
porcji dziennie. Między 8 a 10 porcji alkoholu w ciągu dnia wypija 6% badanych
mieszkańców Ustronia.
Jak wygląda kwestia picia alkoholu
przez kobiety w ciąży na terenie Ustronia?
Większość badanych nigdy nie widziała
kobiety ciężarnej spożywającej napoje
wysokoprocentowe (69%). Jednak aż 18%
ankietowanych spotkało pijące kobiety
w ciąży, a 13% nie potrafiło określić, czy
spotkało się z taką sytuacją.
2.2. Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Część mieszkańców Ustronia - 68%
deklaruje, że nigdy nie paliło papierosów,
zaś 23% twierdzi, że codziennie pali papierosy. Kilka razy w tygodniu po wyroby
tytoniowe sięga 1% badanych, 7% kilka
razy w roku.
Spośród osób, które zdeklarowały się
jako palące, mniej niż 5 papierosów wy17 stycznia 2019 r.

		

pala 9% badanych, 47% pali od 6 do 15
sztuk dziennie, a 7% 16-25 papierosów.
19% respondentów nie pali każdego dnia,
co piąty ankietowany nie liczy ilości wypalanego tytoniu.
2.3. Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
4% badanych mieszkańców ma za
sobą inicjację narkotykową. Po środki
psychoaktywne kilka razy w roku sięga
1% ankietowanych. 2% badanych środki
psychoaktywne zażywało jednokrotnie.
Wśród osób, które zdeklarowały się, że
zażywają narkotyki, najczęściej sięgają
po marihuanę (80%). 20% badanych bierze amfetaminę.

2.6. Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży
Kolejny blok pytań dotyczył używania
różnych substancji psychoaktywnych.
Na początek uczniowie zostali zapytani
o to, czy zdarzyło im się kiedykolwiek
zażywać narkotyki lub dopalacze. Zdecydowana większość respondentów przeczy
temu, aby spożywali środki psychoaktywne. 2% badanych miało z nimi styczność.
Kolejne pytanie było skierowane do
osób, które odpowiedziały, że próbowały
narkotyków. Zapytano dzieci i młodzież
o wiek pierwszego spożycia narkotyków.
Inicjację narkotykową 60% przeżyło
mając 11-13 lat. 20% zażyło środki psychoaktywne między 8. a 10. rokiem oraz
między 14. a 16. rokiem życia.
Uczniowie, którzy mają za sobą inicjację narkotykową podają, że najczęściej
sięgają po marihuanę lub haszysz (50%),
kokainę (50%), a także heroinę (33%),
„Kompot” (33%) i LSD (33%).
3. Dostępność napojów alkoholowych
W Mieście Ustroń w 2018 r. i liczba
punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze względu na rodzaj wydanych
zezwoleń wyniosły:
Poza miejscem sprzedaży:
– do 4,5% wraz z piwem – 40,
– powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem
piwa – 39,
– powyżej 18% zawartości alkoholu
– 35,
W miejscu sprzedaży:
– do 4,5% wraz z piwem – 111,
– powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem
piwa – 85,
– powyżej 18% zawartości alkoholu
– 75.

2.4. Problem alkoholowy z perspektywy dzieci i młodzieży
Aż 37% uczniów ma za sobą inicjację
alkoholową. Nigdy alkoholu nie piło 63%
badanych. Na pytanie, w jakim wieku
spożywałeś alkohol, 38% badanych odpowiedziało, że miało wówczas 14-16 lat.
35% respondentów piło napoje alkoholowe pomiędzy 11. a 13. rokiem, 18% mając
8-10 lat. 17 i więcej lat w dniu inicjacji
alkoholowej miało 8% respondentów.
2.5. Problem nikotynowy z perspektywy dzieci i młodzieży
Uczniowie mieli oszacować ile razy
w życiu próbowali palić papierosy. 11%
badanych kilkukrotnie próbowało palić
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W USTRONIU
Deszczowa pogoda jest najmniej korzystna dla kwestujących, nie dość, że
sami mokną, to jeszcze rozklejają się
puszki, dlatego w tym roku w sztabie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
dzień 13 stycznia rozpoczął się od oklejania kartonowych puszek folią. Potem
jak zwykle wydawano identyfikatory,
rozdzielano lokalizacje, przypominano
o bezpieczeństwie i o tym, że zawsze
można wpaść do „Prażakówki” na herbatę i drożdżówkę. W ten sposób ze sztabu
oddelegowano prawie 200 młodych wolontariuszy. Byli też trochę starsi wolontariusze – członkowie Instytutu Śląska
Cieszyńskiego z prezesem Christianem
Jaworskim, członkiem Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego.
Szefowa sztabu Katarzyna Rymanowska działa na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy od prawie 20 lat.
Teraz przejęła kierowniczą pałeczkę
od dyrektor MDK Barbary Nawrotek-Żmijewskiej i wciąż ma dużo chęci do
pracy, nie przejmując się negatywnymi
opiniami na temat twórcy Orkiestry Jerzego Owsiaka. Dla niej liczy się sprzęt
medyczny kupiony dzięki zebranym pieniądzom, ale także kształtowanie u dzieci
i młodzieży postawy obywatelskiej oraz
odpowiedzialności.
W tym roku w Ustroniu zebrano
71.033,20 zł, dodatkowo 350 zł w walucie obcej, 1 kolczyk złoty i 1 złoty pierścionek. Pieniądze pochodzą ze
zbiórki, licytacji na rynku, kwesty wśród
(cd. na str. 9)
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(cd. ze str. 8)

zawodników turnieju siatkówki i od
Zbójników, którzy kolejny raz zorganizowali Zbójnicką Orkiestrę w Karczmie
Góralskiej nad Wisłą.
Nie udałoby się zebrać takiej kwoty,
gdyby nie sponsorzy, których wymieniamy poniżej.
Sylwia Szlauer „Cukiernia na Blejchu”
w Ustroniu – fundator tortu na licytację
oraz drożdżówek dla zawodników biorących udział w turnieju siatkówki;
Kajetan Kajetanowicz – gadżety na licytację (m.in. plakat z autografem, kubek,
czapka z daszkiem Kajta, listwy do tablic
rejestracyjnych, plecak, okulary, brelok,
mini puzzle, gra pamięciowa memosy);
Cukiernia „Delicje” w Ustroniu – Urszula Skwara – sponsor drożdżówek dla
wolontariuszy (300 szt.);
Pizzeria "Tete-a-Tete" – fundator pizzy
dla pracowników sztabu, którzy koordynują całą pracę WOŚP;
FIRMA Smakosz - Krzysztof Wróblewski – sponsor wód i oranżad dla
wolontariuszy;
FIRMA „PILCH” – Roman Pilch –
fundator zabawek przeznaczonych do
licytacji: klocki edukacyjne oraz bilard;
Firma „MOKATE” – Teresa Mokrysz
– zestawy wyrobów firmy MOKATE;
Michał Habdas – fundator medali dla
zawodników uczestniczących w V Turnieju siatkówki;
Firma F.H. „GREGORIO” – Grzegorz
Zawada – fundator rękawic rowerowych;
Sylwia i Marek Witkowscy – fundator
soków owocowych dla wolontariuszy
i poczęstunku w DW „Nauczyciel”;
Restauracja „POZYTYW” – 2 bony
na pizzę do wykorzystania w restauracji;
Cukiernia „Bajka” w Ustroniu – sponsor torcików serduszek na licytację (10
szt.);
Hotel Wisła Premium – sponsor vouchera do restauracji;
Wyższa Szkoła Biznesu w Skoczowie
– bon edukacyjny;
Karczma Góralska – darmowy bigos
dla wolontariuszy.
Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec

17 stycznia 2019 r.
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Ustrońska rodzina, która trzykrotnie oferowała najwyższą kwotę i wygrała licytacje wraz
z wolontariuszkami.
Fot. L. Szkaradnik

RADOSNA MUZYKA
I GORĄCE SERCA

się ponad dwadzieścia prac wykonanych
przede wszystkim przez dzieci w wieku
szkolnym i kilka osób dorosłych. W kategorii najmłodszych uczestników pierwsze
miejsce przyznano Paulinie Janusz (SP-3)
i Barbarze Bek (SP-5), wśród starszych
uczniów szkół podstawowych najlepiej
oceniono prace: Natalii i Mateusza Kuszel
(SP-3) oraz Aleksandry Wandzel (SP-2),
zaś wśród gimnazjalistów, licealistów i dorosłych zwyciężyły: Agnieszka Wróblewska (G-1) i Sylwia Witkowska. Nagrodzeni
i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Główną organizatorką tego ogólnopolskiego charytatywnego przedsięwzięcia
była, jak co roku, Barbara Nawrotek-Żmijewska, wraz z pracownikami MDK
„Prażakówka”. Przygotowanie imprezy
trwało kilka miesięcy, a koordynacja pracy
dwustu wolontariuszy stanowiła wielkie wyzwanie, z którego organizatorzy
jak zwykle wywiązali się bardzo dobrze.
Lidia Szkaradnik

NA PRZEKÓR SZARUDZE I ROZTOPOM
Organizatorzy koncertu na rynku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
mogli obawiać się o frekwencję. Ona istotnie nie była imponująca, ale przybyli
z pewnością ci, którzy swą obecnością i ofiarnością chcieli zaświadczyć, że pragną
wspomóc tę jakże potrzebną akcję.

W niedzielne popołudnie temperatura
oscylowała koło zera, chwilami siąpił
deszcz, jakby tego było mało czasem
wzmagały się podmuchy wiatru, ale sporo zziębniętych osób w przemoczonych
butach wytrwało i z zainteresowaniem,
a wręcz z podziwem oglądało przygotowany koncert. A podziwiano nie tylko
kunszt młodych wykonawców, ale także
hart ducha i desperację, gdy chuchali oni
w zziębnięte ręce, a potem starali się wydobyć piękne dźwięki ze skrzypiec, gitar
czy keyboardów, a także z nadszarpniętych
przeziębieniami strun głosowych. Na scenie wystąpili kolejno: uczniowie Ogniska
Muzycznego w Ustroniu z nauczycielami
Krzysztofem Durlowem i Bronisławem
Greniem, zespół „Purple Sky”, wychowankowie Karoliny Kidoń, gitarzysta Radek
Stojda oraz wokalistki Karolina Kidoń,
Bogusława Kowalczyk i Justyna Cieślik.
Repertuar dzieci i młodzieży oraz występujących na finiszu artystek o wdzięcz-

nej nazwie „Kropki Trzy” był doprawdy
energetyczny, rozlegały się prawdziwe
szlagiery, więc nogi same rwały się do
tańca. Szymon Pilch, konferansjer, znany
już bywalcom ustrońskich imprez, znakomicie kierował niedzielnym koncertem
na rynku, a pomiędzy występami przeprowadzał licytację przekazanych przez
sponsorów kilkudziesięciu przedmiotów.
Potrafił wprost oczarować i zagrzać swą
energią publiczność, toteż doprawdy sporo
osób, nieraz całymi rodzinami, angażowało
się w tym szczytnym współzawodnictwie.
Licytowano zawzięcie, jak w niesamowitej
walce o wyjątkowe trofea, a pamiętając cel
akcji było to godne podziwu, bo przebijano
cenę wywoławczą każdego przedmiotu
wielokrotnie. Sponsorzy przekazali na ten
cel m.in. torty, różnorodne gadżety rajdowe, klocki edukacyjne, bilard, zestawy kaw
i herbat, vouchery i różne bony. Już o zmroku rozstrzygnięto konkurs lampionowy
„Światełko do nieba”, na którym znalazło

Filharmonicy Ustrońscy pod kierunkiem Krzysztofa Durlowa.
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Fot. L. Szkaradnik

Mieszkaniec Manhatanu w koszulce z nadrukiem WOŚP, którą w ubiegłym roku wylicytował za 350 zł, a w tym roku też był wzorem
ofiarności.
Fot. L. Szkaradnik

Mistrz gitary Radek Stojda. Fot. L. Szkaradnik
17 stycznia 2019 r.

DZIECI TO WIELKA RADOCHA
Rozmowa z Barbarą i Adamem Szcześniewskimi z okazji Dnia Babci i Dziadka
Kim powinni być babcia i dziadek?
Przede wszystkim ostoją dla rodziny.
Kimś, do kogo dzieci mogą w każdej
chwili przyjść, porozmawiać, pobyć, tak
po prostu. Ważne, aby wiedziały, że mają
w dziadkach wsparcie, że mogą liczyć na
opiekę, ugoszczenie, a przede wszystkim
miłość. Babcia i dziadek powinni dać
ciepło.
Iloma wnukami mogą się państwo
cieszyć?
Mamy szóstkę wnuków – pięciu chłopaków i jedną dziewczynkę: Mateusza, Łukasza, Piotrka, Przemka, Zosię
i Krzysia. Teraz już większość dzieci
jest dorosła, mają swoje zajęcia, głównie
sportowe. Chłopcy są piłkarzami, w tym
jeden ręczny, Zosia zaś jest siatkarką.
Najmłodszy też już zaczyna kopać
w piłkę, więc kolejny sportowiec
nam rośnie. Ciężko tych starszych
zastać w domu, bo mają swoje
obowiązki, ale jak mogą to nas odwiedzają. A dziadek, jeśli mecze są
gdzieś w pobliżu, chodzi i kibicuje.
Najwięcej uciechy było wtedy,
gdy mieliśmy dwóch wnuków na
wychowaniu naraz – rocznego
i dwuletniego. Oj, oni nam dawali
popalić! Ale bardzo dużo tutaj pozwiedzaliśmy, obchodziliśmy cały
Ustroń wzdłuż i wszerz. Mieliśmy
przy tym taki relaks. Później, gdy
byli już więksi, po szkole zawsze
przybiegali na obiad. Musiała być
zupa ogórkowa albo pomidorowa,
bo to najbardziej lubili. No i obowiązkowo jakieś ciasto na deser
– szarlotka albo ciasto z galaretką
albo chociaż chleb z dżemem.
Zawsze coś się znalazło. Teraz
dzieci już są większe, po szkole
mają treningi, mecze, spotkania.
A sport zaczynał się u nas
w ogródku, chłopcy kopali w piłkę,
a dziadek z nimi. Babcia tylko ręce
składała, żeby nie zniszczyć zanadto kwiatów i owoców.
Jakie uczucia towarzyszyły państwu, kiedy dowiedzieliście się,
że po raz pierwszy zostaniecie
dziadkami?
Kiedy dowiedzieliśmy się o naszym
pierwszym wnuku, radocha była niesamowita. Przy każdym kolejnym tak samo,
bardzo się cieszyliśmy, każde dziecko
było przez nas wyczekiwane. Najpierw
takie poczucie troski, żeby cały okres
ciąży przebiegł spokojnie, żeby dziecko
było szczęśliwie donoszone, żeby przy
porodzie było wszystko w porządku.
Tego się nie da opisać, to trzeba po prostu
przeżyć.
Barbara: Akurat tak się stało, że mój
pierwszy wnuk urodził się w moje
urodziny. To był niesamowity prezent,
o którym dowiedziałam się w pracy. Radość była wielka.
Z dziećmi nie ma problemów, te młodsze
psocą, wiadomo, ale to normalne. Minęły
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też czasy, że przynosiły do domu choroby - gdy wszystkie się rozchorowały,
przychodziły do dziadków. Teraz już jest
inaczej, wnuki są zahartowane, wysportowane, więc rzadko zdarza się, aby coś
je złapało.
Czy u dziadków funkcjonuje coś takiego jak dyscyplina?
Tak. Jeśli rodzice określą zasady, dziadkowie powinni pójść w tym samym
kierunku i ich w tym wesprzeć. Tu musi
być konsekwencja. U nas na przykład nie
ma czegoś takiego jak oglądanie telewizji
czy siedzenie z nosem w komórce lub
komputerze. Zajmuje to czas, a nie jest
zdrowe dla oczu. My staramy się o to, aby
wnuki pobyły ze sobą, z nami, porozmawiały, wypoczęły, czy to na powietrzu,
czy w domu. Dziadkowie, wiadomo, są od

rozpieszczania, ale trzeba też wyznaczać
pewne granice i wychowywać.
Pamiętają państwo może jakieś szczególne momenty z wnukami, które zapadły państwu w pamięć?
Adam: Takich chwil jest sporo. Przemek
na przykład przynosił do nas kasety, na
których był nagrany film „Czterej pancerni i pies”. Miał wtedy dwa latka. Prosił:
„Babcia, włącz mi”. A babcia się pyta,
jak to zrobić. No to wnuczek pokazał:
„Naciśnij play i już”. Jego ulubionymi
postaciami był też Krecik i „tygrysu”. Mateusz podobnie, bardzo lubił oglądać Dużą
Panią, czyli swoją mamę w białej, ślubnej
sukni. Jako że nie potrafiliśmy włączyć
wideo, bo wtedy to była nowość na rynku,
nasi mali chłopcy nam pomagali. Pamiętam, jak Przemek jako dwulatek potrafił

wymienić nazwy wszystkich dinozaurów,
co bardzo go wtedy interesowało. Wszyscy się dziwili jak to możliwe. A jednak.
Barbara: Jakiś czas temu była też taka
sytuacja podczas Wigilii, kiedy Zośka
spytała dziadka: „Dziadku, a czy ty byłeś
niegrzeczny?”. Dziadek zszokowany
pytał: „A dlaczego pytasz?”. „No bo
dostałeś tylko jeden prezent”. Nikt nie
zauważył, że dziadek dostał tylko jeden
prezent poza tym dzieckiem. Trzeba się
pilnować na każdym kroku, bo dzieci są
bardzo spostrzegawcze.
Państwo powiedzieli, że część wnuków
jest już dorosła, ma swoje zajęcia. Proszę powiedzieć, co robicie z nimi, gdy
przychodzą do państwa w odwiedziny?
Barbara: Przede wszystkim rozmawiamy,
głównym tematem jest oczywiście piłka
nożna. Jakiś czas temu tematem
był też wielki strażak, mieli o nim
książki, które trzeba było im czytać.
Pewnego razu opuszczałam już niektóre linijki, a wnuk na to: „Babciu,
ale nie przeczytałaś jeszcze o ilości
gazu, o pojemności zbiornika” itp.
Adam: Jakiś czas temu graliśmy
w ping-ponga, ja z racji zaćmy
nie zawsze z nimi grałem. Kiedyś,
po przerwie w graniu, podchodzę
z nimi do stołu, patrzę, a oni mają
ruchy jak zawodowi mistrzowie.
Miło było na to patrzeć. Niezmiennie jednak najważniejszym tematem
jest piłka nożna, no i nieraz skoki
narciarskie. Czasem gramy też
z nimi w gry.
Barbara: A Zośka jak przyjdzie
to i pomoże coś w kuchni, i porozmawia na różne tematy. Prosimy także dzieci o pomoc w porządkach, czy to w domu, czy
w ogrodzie. Tak sobie czasem myślę, co my byśmy robili, gdybyśmy
byli sami. Bez dzieci nie byłoby
tak radośnie. Mimo że nie jesteśmy
jakimiś młodymi dziadkami, może
doczekamy się kogoś, kogo można
będzie znowu niańczyć. Kto wie?
Już niedługo Dzień Babci i Dziadka. Proszę powiedzieć, jak zazwyczaj świętujecie?
Umawiamy się z dziećmi, na który dzień
przychodzą w odwiedziny. Mamy przygotowane ciasto, najczęściej szarlotkę
lub z galaretką i malinami. Są życzenia,
coś pośpiewamy, później wnuki zajmują
się sobą, a my rozmawiamy z córkami
i zięciami.
Czego można państwu jako dziadkom
życzyć?
Przede wszystkim zdrowia, cierpliwości
i tego, aby wnuki dalej tak dobrze rosły
i były dobrymi ludźmi. Niektórzy, zdawałoby się, mają wszystko, a są nieszczęśliwi. Nie ma miłości, radości, zrozumienia,
a to jest najważniejsze i chcielibyśmy, aby
nasze dzieci tego nie zatraciły.
Tego państwu życzę.
Rozmawiała: Agnieszka Jarczyk
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Skrzyżowanie ul. Dominikańskiej z ul. Kozakowicką najprawdopodobniej będzie oświetlone...
Fot. A. Jarczyk

BĄDŹ AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA
(cd. ze str. 1)

jak bardzo istotne jest noszenie np. odblasków, zwłaszcza teraz w tej porze
zimowej, kiedy szybciej zapada zmrok.
Ale bezpieczeństwo to nie tylko odblaski, które oczywiście gwarantują nam
i kierowcom większą widoczność. To też
właściwe zachowanie na drodze, ostrożność i zasada ograniczonego zaufania
– stwierdził nadkom. Łukasz Żyła. – Co
prawda w terenie zabudowanym nie ma
obowiązku noszenia odblasków czy posiadania innych rzeczy, które zwiększają
naszą widoczność na drodze, jednak niezmiennie zachęcamy do tego, aby pomyśleć o swoim zdrowiu i życiu. Wystarczy
założyć odblask, ubrać się w kontrastujące z otoczeniem kolory, coś, dzięki czemu
będziemy bardziej widoczni. Odblaski
można kupić za niewielkie pieniądze,
można je też otrzymać za darmo od policjantów podczas akcji kierowanych do
pieszych, spotkań ze społeczeństwem.
Ten drobny element, jakim jest odblask,
może uratować nam życie.
Asp. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy
KPP w Cieszynie, stwierdził, że policjanci
robią wszystko, co mogą, aby podnieść
bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego.
– Patrolujemy, zwracamy uwagę, pouczamy, nakładamy mandaty, spotykamy
się z dziećmi, seniorami. Przestrzegamy
przed niewłaściwymi zachowaniami,
apelujemy o rozwagę, skupienie. Mimo
wszystko nadal dochodzi do wypadków.
Jest ich mniej niż w minionym roku,
ale nadal się zdarzają. Każdy wypadek
jest inny, nie ma identycznych zdarzeń.
Postępowanie poddawane jest za każdym razem wnikliwej analizie i ocenie
biegłych. Ze swojej strony apelujemy
do pieszych, aby zachowali ostrożność.
Gdy pieszy dochodzi do przejścia, powinien najpierw się zorientować, czy
nie nadjeżdża jakieś auto. Dopiero, gdy
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pieszy znajduje się na oznakowanym
przejściu, ma pierwszeństwo, co nie gwarantuje mu bezpieczeństwa. Nic po tym,
jeżeli nadjeżdżający pojazd w porę nie
wyhamuje. Co z tego, że kierowca będzie winien zdarzenia, jak konsekwencje
i tak poniesie pieszy - w najlepszym przypadku straci zdrowie, czekać go będzie
proces rehabilitacji. Najczęściej jednak
w zderzeniu z pojazdem pieszy niestety
nie ma szans - ginie na miejscu zdarzenia.
Brak skupienia, nieprzemyślana decyzja
może doprowadzić do tragedii – ocenił
asp. Pawlik. – Walczymy o to, aby wypadków nie było w ogóle. Ale w tej walce
musimy mieć wsparcie, o którym mówił
Kajetan Kajetanowicz - każdy uczestnik
ruchu drogowego musi być ambasadorem
bezpieczeństwa i właściwego zachowania na drodze. Każdy musi reagować na
przekraczanie przepisów. Bez względu na
to czy jest się dzieckiem, pieszym, rowe-

rzystą, pasażerem samochodu, autobusu.
Pamiętajmy, że za każdą statystyką kryje
się konkretny człowiek. Nikt nie zadba
o nasze bezpieczeństwo lepiej od nas
samych. Warto „świecić przykładem”.
Nawet kilkadziesiąt policyjnych patroli
nie pomoże, jeżeli kierowcy, piesi nie
będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa
na drodze.
Planowana jest kompleksowa modernizacja drogi od Harbutowic do Ustronia. Przewidziano w niej przebudowę
skrzyżowania ul. Dominikańskiej z ul.
Kozakowicką oraz ul. Katowickiej z ul.
A. Brody. Spytaliśmy zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP
w Cieszynie, Łukasza Godulę, o konkretne plany przebudowy.
– Do końca kwartału ma być zamknięty
projekt dotyczący tego tematu. Zarządca
drogi odpowiada tutaj za jego realizację.
Z tego co nam wiadomo, bo konsultowano z nami te kwestie, rozważane jest to,
aby na skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej
z ul. Kozakowicką powstała sygnalizacja
świetlna, a skrzyżowanie ul. Katowickiej
z ul. A. Brody zostało zwężone, tj. przed
newralgicznym przejściem dla pieszych
droga w dwóch kierunkach miałaby być
jednopasmowa, tak aby nie było możliwości wyprzedzania na pasach. Lewoskręt na
Biedronkę miałby być natomiast możliwy
dopiero za przejściem dla pieszych. Oczywiście modernizacja całej tej drogi wiąże
się z odpowiednim oznakowaniem poziomym i pionowym i innymi szczegółami
– mówił Godula. – Ostateczna realizacja
będzie jednak należeć do właściciela tej
drogi.
Jeden z mieszkańców w rozmowie
z nami stwierdził, że skuteczną metodą na zwiększenie bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul.
A. Brody byłoby postawienie tzw. czarnych punktów, czyli tablic informujących
o ofiarach śmiertelnych i rannych oraz nawołujących do zachowania odpowiedniej
prędkości. Innym pomysłem byłoby także
postawienie w tamtym miejscu znaków
z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.
Jakie rozwiązanie ostatecznie będzie
zrealizowane?
Agnieszka Jarczyk

... a skrzyżowanie przy Biedronce zwężone, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych
i zapobiec wypadkom.
Fot. A. Jarczyk
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W SPRAWIE PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH
NA UL. KATOWICKIEJ
Latem 2018 r. Paweł Sztefek napisał list do Zarządu
Dróg Wojewódzkich jako mieszkaniec osiedla Manhatan, zaniepokojony sytuacją i bezpieczeństwem na
przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. A. Brody. Otrzymał lakoniczną odpowiedź, że
w fazie projektu jest przebudowa skrzyżowania. Jak mówi
P. Sztefek: - Po objęciu mandatu radnego postanowiłem
bliżej przyjrzeć się sytuacji skrzyżowania i dotychczasowym działaniom gospodarzy miasta. Do ZDW wysłane
zostało kolejne pismo, które zamieszczamy poniżej.

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich
W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10. 2018 r./WIR.6026.979.2018.
MBIE.15676.18/ w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez DW 941 w rejonie skrzyżowania z ul. A.
Brody w mieście Ustroń.
Mieszkańcy Ustronia zwracają się z apelem do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach o podjęcie działań w celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze wojewódzkiej nr 941, przebiegającej przez teren Miasta Ustroń, w trzech
newralgicznych miejscach zlokalizowanych na skrzyżowaniach:
1. Z ulicą Andrzeja Brody osiedla Manhatan – bardzo uczęszczane przejście dla pieszych zlokalizowane na czteropasmowej
drodze. W stronę Wisły zwężające się dalej w drogę dwupasmową na odcinku 200 metrów, co dodatkowo skłania kierowców
do przyspieszenia i wyprzedzania innych użytkowników celem
zajęcia lepszej „pozycji” w dalszej drodze. W stronę Skoczowa
gdzie z jednego pasa tworzą się dwa, co „mobilizuje” kierowców do wyprzedzania innych aut tuż przed samym przejściem
dla pieszych.
Z przesłanego pisma z ZDW z dnia 11.10. 2018 r. jesteśmy
informowani o pracach projektowych mających poprawić bezpieczeństwo pieszych – zwężenie obu jezdni drogi wojewódzkiej
do jednego pasa.
- Pierwsze - proponowane rozwiązanie to zastosowanie tzw.
„inteligentnego przejścia dla pieszych” na wskazanym miejscu
w punkcie pierwszym. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli
pieszemu na bycie „widocznym” na przejściu dla pieszych
a kierowców skłoni do zwolnienia prędkości jazdy.
- Drugie - proponowane przez mieszkańców rozwiązanie to
przebudowa skrzyżowania i wprowadzenia ruchu okrężnego tym
bardziej, że newralgiczne miejsce znajduje się przy końcu drogi
dwupasmowego ruchu (jadąc w stronę Wisły) oraz rozpoczynającego się dwupasmowego ruchu (jadąc w stronę Skoczowa).
Przebudowa z pewnością wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa
pieszych, ale również i kierowców. Dzięki skrzyżowaniu o ruchu
okrężnym zostałaby zachowana płynność ruchu, zmniejszenie
prędkości pojazdów i ograniczenie liczby kolizji i wypadków.
2. Skrzyżowanie DW 941 z ulicą Myśliwską (Osiedle Ustroń
Górny) – przejście dla pieszych zlokalizowane przy bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu na wzniesieniu. Stromy zjazd z ul.
Myśliwskiej na drogę wojewódzką 941 z poważnie ograniczającą
widocznością w związku ze zlokalizowanymi „barierkami bezpieczeństwa”, ekranami oraz różnicą poziomów dróg. Również
wjazd od strony centrum miasta ulicą Myśliwską jest bardzo
utrudniony z powodu ostrego podjazdu do DW 941. Kierowcy
włączający się do ruchu mają ograniczoną widoczność – ekrany
akustyczne.
Proponowane przez mieszkańców rozwiązanie to również zastosowanie inteligentnego przejścia dla pieszych, co wpłynęłoby
przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Również
kierowcy zyskaliby na bezpiecznym pokonywaniu skrzyżowania.
Informowanie kierowcy o zbliżaniu się przechodnia do przejścia
dla pieszych zwróciłoby uwagę na samo skrzyżowanie, zmniej17 stycznia 2019 r.

		

szyło prędkość pojazdów oraz w razie niebezpieczeństwa skróciło
drogę hamowania pojazdu.
Z ulicą Dominikańską / Kozakowicką (Osiedle Ustroń Dolny)
– skrzyżowanie zlokalizowane w miejscu uczęszczanym przez
mieszkańców dzielnicy Hermanice (ok. 4000 tysięcy) i mieszkańców pobliskiego sołectwa Kozakowice (ok. 1000 mieszkańców)
oraz pracowników zakładów przemysłowych, zlokalizowanych
w Goleszowie. Mieszkańcy pobliskich zabudowań nieraz byli
świadkami tragedii, które działy się na skrzyżowaniu tych dróg.
Brak lewoskrętów z DW 941 w ulicę Dominikańską i Kozakowicką, słabe oznakowanie przejścia dla pieszych, brak dostatecznego
oświetlenia skrzyżowania.
– Proponowane rozwiązanie to budowa lewoskrętów w kierunku dzielnicy Hermanice (ulica Dominikańska) i w stronę
Kozakowic (ulica Kozakowicka) na istniejącym pasie zieleni.
Wymiana oświetlenia ze wskazaniem na doświetlenie przejścia
dla pieszych.
Koszt budowy aktywnych przejść dla pieszych z pewnością
jest mniejszy niż stosowanie sygnalizacji świetlnej. Poza tym
nie zatrzymuje ruchu kołowego lecz go spowalnia. Aktywne
przejścia dla pieszych sprawdzają się w wielu miastach Polski:
Warszawie (jest ich tam kilkadziesiąt), Przemyślu, Sosnowcu,
Poznaniu, Ełku, Grudziądzu, Zielonej Górze czy w niewielkiej
miejscowości – Wysoka Mazowiecka.
Dotychczasowy, istniejący stan zastosowanych rozwiązań nie
zapewnia bezpieczeństwa, a wręcz stwarza ogromne zagrożenie
dla wszystkich uczestników ruchu: mieszkańców Ustronia, przemieszczających się do pracy, mieszkańców Wisły oraz sąsiednich
gmin – Goleszów, Skoczów, Brenna, Wisła, Istebna, Cieszyn, ale
również turystów pokonujących tę trasę w drodze do Ustronia, Wisły, Istebnej, Szczyrku. Odcinki objęte wnioskiem stanowią ciągi
komunikacyjne, na których poruszają się piesi, w tym: mieszkańcy
osiedla Manhatan (około 1800 mieszkańców) poruszających
się w stronę supermarketu Biedronka (skrzyżowanie DW 941
z ul. A. Brody) rodzice i dzieci uczęszczające do trzech placówek szkolnych i dwóch przedszkolnych: (SP nr 1 w Ustroniu,
ZST w Ustroniu, Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, Przedszkole nr 1
w Ustroniu). Obiekty te zlokalizowane są w ciągu ulicy Partyzantów stanowiącą kontynuację ulicy Myśliwskiej. Oraz Przedszkole
nr 7 mieszczące się na osiedlu Manhatan.
Odcinki te charakteryzują się bardzo dużą liczbą kolizji
i wypadków, w tym wypadków śmiertelnych! Dwa newralgiczne
miejsca - skrzyżowania DW 941 z ulicą A. Brody i ul. Myśliwską.
Pragnę nadmienić, iż władze Miasta Ustroń wielokrotnie zwracały się do Państwa w w/w sprawie. Takie informacje zostały
przekazane mieszkańcom na zebraniach osiedli oraz w trakcie
rozmów z byłym burmistrzem Miasta Ustroń.
Paweł Sztefek
Radny Rady Miasta Ustroń

21 grudnia 2018 r. - kolejny śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu
przy os. Manhatan.
Fot W. Herda
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1 maja 1965 r. I rząd od lewej zdjęcia: Karol Plinta, Henryk Brzezina, Bogusław Mider, Bronisław Mider, Roman Brzezina, Jacek Opoń, NN, Tadeusz Michalak. II rząd: Alojzy Paszek,
Jan Kolarczyk, Albin Kuboszek, Julek Mikesz, Jan Mierczi, Piotr Stec, NN, Jan Wantulok, Jan
Kozieł, Karol Kurczok. Pierwszy z lewej kapelmistrz Bolesław Mider.

żowaniu była przed laty chlubą i zespołem reprezentacyjnym naszego miasta.
A kapelmistrz już od dzieciństwa, kiedy
rozpoczął naukę gry na skrzypcach, był
prawdziwym pasjonatem muzyki. Gdy
objął prowadzenie orkiestry w 1950 r., powiększył jej skład, ucząc wielu młodych
miłośników muzyki gry na różnych instrumentach, a jego pasja i zaangażowanie
udzielały się wszystkim członkom tego
zespołu, których jest jeszcze wielu wśród
nas. Jego żona, znana poetka, Wanda
Mider, podkreśla, że mąż dbał o rodzinę
i angażował się w wychowanie trójki
dzieci, ale na pierwszym miejscu zawsze
była muzyka i jego ukochana orkiestra
dęta, która zamilkła przed trzydziestu
laty, a jej organizator, można powiedzieć
ojciec duchowy rozstał się z doczesnością
dziesięć lat temu. Spoglądając na jedną
z licznych fotografii z koncertu orkiestry,
powróćmy w myślach do przeszłości,
a może usłyszymy jeszcze echa rytmicznej melodii naszych ustrońskich
muzyków pod batutą energicznego kapelmistrza.
Lidia Szkaradnik

JESZCZE BRZMIĄ ECHA TEJ
ORKIESTRY

x

W dniu dzisiejszym przypada 10. rocznica śmierci wyjątkowego w dziejach naszego miasta muzyka, kapelmistrza Bolesława Midra (1923-2009), który przez niemal
cztery dekady prowadził kilkudziesięcioosobowy zespół na wyżyny świetności.

Starsi mieszkańcy Ustronia zapewne
pamiętają orkiestrę dętą, działającą pod
patronatem Kuźni Ustroń przez cały okres
powojenny aż do początku lat dziewięćdziesiątych. A że „jest w orkiestrach dętych jakaś siła”, nie mogło się obejść bez
niej żadne lokalne wydarzenie, bo była
autentyczną wizytówką miasta. Uświetniała ona wiele ówczesnych miejscowych
uroczystości, tym bardziej, że dopiero
w latach osiemdziesiątych powstawały
działające obecnie zespoły wokalne.
Jej coniedzielne koncerty plenerowe
w parku za ratuszem, czy później w amfiteatrze, zawsze cieszyły się popularnością
i były niewątpliwą atrakcją, zarówno

dla mieszkańców Ustronia, jak również
przybywających gości. Była ona też zapraszana na występy do różnych miejscowości na ziemi cieszyńskiej, a wielokrotnie brała udział również w konkursach
i przeglądach, zajmując czołowe miejsca
w powiecie i województwie. Orkiestra
Kuźni Ustroń pod batutą Bolesława Midra
zapisała piękne karty w dziejach naszego
miasta, a jej aktywna i zauważalna działalność jest ważnym elementem lokalnej
tradycji.
Bolesław Mider, jej długoletni dyrygent,
był postacią powszechnie znaną i cenioną, zawsze kojarzoną z orkiestrą dętą,
która dzięki jego wyjątkowemu zaanga-

BIBLIOTEKA
Maria Coffey – „Mroczna strona gór”
Partner Marii Coffey, Joe Tasker, zaginął na północno-wschodniej grani Everestu.
Co dzieje się z bliskimi alpinistów w obliczu tragedii ? Dlaczego
planują przyszłość z osobą, która
stale ryzykuje życie? Te pytania
we wspinaczkowym świecie długo
pozostawały niewypowiedziane.
Autorka mówi o stracie głosami
najlepszych światowych wspinaczy, ich rodzin i partnerów –
Conrada Ankera, Lynn Hill, Joego
Simpsona, Chrisa Boningtona,
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B. Mider, rok 2008.

POLECA:

Eda Viestursa, Anatolija Bukriejewa, Aleksa Lowe’a i wielu
innych.

George R.R. Martin
„Ogień i krew”
Prequel słynnego bestsellera
fantasy - „Gry o tron”. Książka
opisuje wydarzenia, które mają
miejsce kilkaset lat przed akcją
pierwszego tomu właściwego cyklu „Pieśni lodu i ognia”. Targaryenowie - jedyna rodzina smoczych
lordów, która przeżyła zagładę
Valyrii, postanawia podbić całe
Westeros.
17 stycznia 2019 r.

Przy ustrońskim stole
Dlaczego warto
zainteresować się kiełkami?
Zimowa pora wydaje się trudna do przetrwania w zdrowiu, a osoby które na co dzień starają się odpowiednio
odżywiać odczuwają braki świeżych warzyw i zieleniny.
Można jednak temu zaradzić i podczas zimowych miesięcy
hodować kiełki z różnych dostępnych w sprzedaży nasion,
które nie zaprawiano środkami chemicznymi. W naszym
mieście są one do nabycia w zielarskim Zielonym Sklepie
i w ogrodniczym „Flora”, które oferują nasiona rzodkiewki,
brokuła, soczewicy, rzeżuchy i wiele innych. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki, czyli światło, temperaturę
i wilgoć, to po kilku dniach zaczynają kiełkować.
Samodzielna uprawa kiełków jest dość prosta, a najlepiej wypracować swoją metodę. Nasiona płuczemy
w letniej przegotowanej wodzie i takiej wody używamy też
do zraszania roślin. Następnie wkładamy je do salaterki lub
słoja i zalewamy wodą, którą zmieniamy dwa razy dziennie, starając się nasion nie zasuszyć. Można też wyłożyć je
na talerzu z wilgotną ligniną czy gazą lub w zakupionych
w sklepach z nasionami kiełkownicach i systematycznie
nawilżać. Po kilku dniach kiełki wyrastają, więc powinno
się je na bieżąco zjadać, gdy osiągną wysokość 2-4 cm.
Rośliny gromadzą w nasionach dla następnego pokolenia
wszystko, co najlepsze, więc kiełki zawierają pełen zestaw
witamin, minerałów i białek korzystnych dla zdrowia, które są łatwo przyswajalne przez organizm człowieka, toteż
warto po nie sięgać codziennie, a enzymy biorące udział
w rozkładaniu tych substancji ułatwiają również trawienie
pokarmów jedzonych z dodatkiem kiełków. Są one prawdziwą bombą witaminową i powinni się nimi zainteresować
przede wszystkim ci, którzy czują się zmęczeni i ospali.
Już niewielka porcja kiełków dostarcza ogromnej ilości
witamin z grupy B, a także C, D, E, K, PP oraz żelaza,
fosforu, wapnia, magnezu, potasu, cynku, jodu, manganu,
miedzi i selenu. Ponadto kiełki są niskokaloryczne i bogate
w błonnik, który przyspiesza metabolizm i sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki.
Najlepiej zjadać je na surowo, bo pod wpływem temperatury tracą właściwości. Można dodawać je do koktajli,
sałatek, kanapek i posypywać nimi gotowe dania. Spożywane regularnie zapewniają zdrowie i energię. Smacznego!
Lidia Szkaradnik

17 stycznia 2019 r.

		

W dawnym
USTRONIU
W tym roku czas zabaw potrwa dwa miesiące. Tłusty czwartek przypadnie 28 lutego, ostatki 5 marca, a Popielec - 6 marca.
W naszej rubryce „W Dawnym Ustroniu” możemy pozostać
jeszcze w klimacie dawnych bali karnawałowych. Na zdjęciu
(niestety zachowało się tylko czarno-białe) widzimy tańczącą
parę: Lidię Troszok i jej męża – przewodniczącego Miejskiej
Rady Narodowej w Ustroniu Ludwika Troszoka. Pani Lidia ma
na sobie czerwoną sukienkę wyjściową z aksamitu, którą mogła
zmieniać dodatkami, w zależności od okazji. Tym razem – na Bal
Myśliwski w 1959 roku – sukienka uzupełniona została paskiem
i dłuższymi rękawiczkami z cieniutkiej czarnej skóry.
Zdjęcie jest jedną z ilustracji artykułu Lidii Troszok pt. „Modne
buty, pewna mina, nylon stylon, gabardyna, czyli o dawnych
ubiorach i ustrońskich krawcowych”, który znajdziemy w najnowszym roczniku Pamiętnika Ustrońskiego. Poniżej krótki
fragment: „Usługi krawieckie świadczyły nam różne osoby.
Koszule męskie dzienne i nocne, flanelowe i kretonowe, szyła
ciocia Helena Lorek, mieszkająca na Zawodziu, a damskie koszule nocne i fartuchy – ciocia Helena Pawlas, siostra mamusi.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych moje sukienki
oraz garsonki wychodziły spod igły Kazimiery Dukiewicz, która
wówczas mieszkała naprzeciw cmentarza katolickiego, a potem
przeprowadziła się do Cieszyna. Posiadałam klasyczną, czarną,
wizytową sukienkę z raszu, uszytą ze śląskiej sukni babci w ten
sposób, iż zmieniając tylko dodatki – białą wstawkę koronkową
albo z mory, kwiat zrobiony z materiału, dużą oryginalną broszkę
lub korale – mogłam ją nosić przez wiele lat na różne okazje.”
Fachowe terminy, pojawiające się w artykule są wyjaśnione
w przypisach.
(mn)
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MOKATE WSPIERA NAUKĘ
Interesujące warsztaty, ciekawe doświadczenia, wciągające pokazy i całe mnóstwo
znakomitych gości oraz przedstawicieli świata nauki – tak można opisać 3. Śląski
Festiwal Nauki, w którym uczestniczyło również Mokate.

LODOWISKO NA DRODZE
W ostatnim czasie panują bardzo trudne
warunki drogowe. Jest ślisko, z powodu
padającego śniegu słaba jest widoczność,
jezdnie są zwężone z powodu hałd śniegu
na poboczu. Jedni kierowcy się denerwują, inni podchodzą ze zrozumieniem
do trudności – taki mamy klimat. Jednak
dzień 14 stycznia zapisze się w pamięci
wszystkich, którzy w Ustroniu i okolicach

po godz. 13 znaleźli się na drogach. To nie
była śliskość, to było lodowisko. Droga
na Gojach i dalej w stronę do Cieszyna
całkowicie zablokowana, tiry tańczyły,
a lżejsze pojazdy zsuwały się bezwładnie
z jezdni. Podobnie zablokowane było
Zawodzie, osiedle Manhatan i wiele innych dróg. Bezsilność i złość to uczucia,
które towarzyszyły wszystkim kierowcom.

8.01 – ul. Polańska – kolizja busa z autobusem.
Fot. Skoczów i okolice – informacje drogowe.
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Stanowisko Mokate było chyba najbardziej obleganą strefą podczas festiwalu,
a kolejki wydawały się nie mieć końca…
Nic tak przecież nie pobudza do myślenia
i chłonięcia wiedzy jak łyk pysznej kawy
i mocnej herbaty.
3. Śląski Festiwal Nauki to sześć obszarów wiedzy (nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk
humanistyczno-społecznych, medycyny
i zdrowia oraz sztuki). W każdej ze stref
przybyli na festiwal miłośnicy nauki –
a było ich mnóstwo, od najmłodszych
po tych bardziej doświadczonych, od
naukowców po błyskawicznie chłonące
wiedzę dzieciaki – mogli przekonać się
„na własnej skórze” jak działają łaziki
marsjańskie, dokąd zmierza woda, jakie
zagadki kryją Indie, a nawet co było przed
Photoshopem.
Odbywający się w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym festiwal odwiedziło wielu znakomitych gości, m.in.
Nicole Stott – astronautka NASA, Mirosław Hermaszewski, Jacek Hugo-Bader,
Mariusz Szczygieł, dr Tomasz Rożek,
Wiktor Niedzicki i wielu innych.
Jak widać nauka ma się bardzo dobrze,
świadczą o tym tłumy zwiedzających,
a zaproponowana przez organizatorów
forma jej popularyzacji to „strzał w dziesiątkę”. Mokate jako jeden ze sponsorów
Festiwalu z dumą wspiera polską naukę.
Głównie dlatego, że każdy, kto spojrzał na
prognozę pogody wiedział, że tego dnia
około południa mokre drogi zetnie mróz.
Wszyscy wiedzieli, tylko nie drogowcy.
Kierowcy z trasy wykonywali rozpaczliwe telefony do odpowiedzialnych służb
i ustrońskiej straży miejskiej, ale można
było usłyszeć tylko, że są poinformowani
o sytuacji i będą działać. Poważne utrudnienia, a nawet niemożność przejechania
wielu tras utrzymywała się przez kilka
godzin.
(mn)

14.01 – skrzyżowanie ul. Katowickiej z Dominikańską – kolizja samochodów.
Fot. Cieszyn i okolice – informacje drogowe.
17 stycznia 2019 r.

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018

przewodnictwem redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”. – Nasi dziennikarze przygotowują swoje propozycje nominacji. Przyjmujemy też zgłoszenia od Czytelników, które kapituła
weźmie pod uwagę udzielając nominacji – mówił Marek Twaróg,
redaktor naczelny dziennika.”
Głosowanie wystartowało 11 stycznia i potrwa do 6 lutego br.
do godz. 22:00. Laureaci każdej kategorii zdobędą tytuły Osobowości Roku 2018 w swoim mieście lub powiecie. Wezmą też
udział w wojewódzkim finale, podczas którego w każdej kategorii
plebiscytu zostaną przyznane tytuły Osobowości Roku. Awansując do finału zachowają zdobyte głosy, a będzie można na nich
głosować od 8 lutego do 20 lutego do godz. 22:00. Zwycięzcy
otrzymają statuetki oraz nagrody, jak np. dwuosobowe zaproszenia na pobyt w luksusowym SPA. Uroczysta gala plebiscytu
odbędzie się w Filharmonii Śląskiej
Tadeusz Browiński został nominowany w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”, a ks. Mirosław Szewieczek
w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna”. Aby oddać
głos należy wejść na stronę internetową Dziennika Zachodniego,
wybrać odpowiednią kategorię i kliknąć przy nazwisku kandydata
„Głosuj”.
(aj)

Plebiscyt na „Osobowość Roku” w czterech kategoriach
już wystartował. Jego pomysłodawcą jest „Dziennik Zachodni”. Wśród nominowanych znaleźli się Tadeusz Browiński, prezes Fundacji św. Antoniego oraz ks. Mirosław
Szewieczek, wikary parafii pw. św. Klemensa.
Mieszkańcy województwa śląskiego mogą oddać swój głos
w plebiscycie „Osobowość Roku 2018” wybierając osoby, które
w minionym roku wyróżniły się szczególnymi działaniami
w różnych dziedzinach. Swoich kandydatów można typować
w odpowiednich kategoriach: „Kultura”, „Działalność społeczna
i charytatywna”, „Samorządność i społeczność lokalna” oraz
„Biznes”.
Jak jest napisane na portalu Dziennika Zachodniego, „kandydatów do zaszczytnego tytułu nominuje redakcyjna kapituła pod
3/2019/3/R
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl
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23.01 17.00
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25.01 17.00
			
27.01 9.15
			
30.01 18.00
			
3.02
9.15
			

Są anonimowi darczyńcy i... anonimowi kwestujący. Fot. M. Niemiec

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl

Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping, fizykoterapia, stacjonarnie
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-387-898.
AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.

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

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

Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.

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

Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33)854-47-10.

Tanie CIUCHY. Pawilon na
targowisku. Wyprzedaż - 50%.
Zapraszamy.

DYŻURY APTEK
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
22-23.01 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 		tel. 856-11-93
24-25.01		 Lawenda					 ul. Skoczowska 137			tel. 855-10-14
26-27.01		 Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

18 Gazeta Ustrońska

Wykład prof. Marka Rembierza na temat „Tryptyk
historyczno-filozoficzny ze Śląska Cieszyńskiego.
O tradycjach intelektualnych i wartościach edukacyjnych”. Zbiory Marii Skalickiej
III Ustroński Charytatywny Bal Sportu, Hotel
Olimpic
Nabożeństwo i koncert z okazji Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan, kościół pw. św. Klemensa
Sahara i jej tajemnice - spotkanie z Anetą
Okupską-Pońc, Miejska Biblioteka Publiczna
XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużynowe
Mistrzostwo Ustronia, MDK „Prażakówka”, s. 7
LODODISCO - dyskoteka na lodzie - lodowisko
miejskie przy Alei Legionów
Puchar Korony Czantorii - Puchar SRS Czantoria,
Kolej Linowa Czantoria
Recital Teresy Werner, MDK „Prażakówka” (bilety
50 i 60 zł)
Puchar Korony Czantorii – Puchar Poniwca, Poniwiec
-Mała Czantoria

10 lat temu - 22.01.2009 r.
ILU NAS JEST
31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2008 r. liczba mieszkańców
Ustronia zameldowanych na stałe była identyczna i wynosiła
15.345 osób. Nie znaczy to wcale, że przez cały rok nic się nie
wydarzyło w demografii Ustronia. Dzięki uprzejmości urzędniczek
z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
możemy podać niektóre dane dotyczące tzw. ruchu ludności. Zacznijmy od informacji podstawowej – 31.12.2008 r. w Ustroniu
było zameldowanych na stałe 8.167 kobiet i 7.178 mężczyzn.
Czasowo zameldowanych było 296 kobiet i 290 mężczyzn. W wieku przedprodukcyjnym było 1.278 dziewczynek i 1.352 chłopców,
w wieku produkcyjnym 5.005 kobiet i 4.855 mężczyzn, w wieku
poprodukcyjnym 1.874 kobiet i 981 mężczyzn. W 2008 r. urodziło
się 66 dziewczynek i 70 chłopców, zmarło 67 kobiet i 64 mężczyzn.

* * *

HANKA Z BRZEZINY
Piosenką „Dziś są twoje urodziny” Ryszarda Rynkowskiego zaśpiewaną przez zespół „Sunrise” rozpoczął się 13 stycznia benefis
pięćdziesięciolecia działalności artystycznej oraz urodziny znanej
wszystkim ustroniakom Anny (dla przyjaciół Hanki) Gluzianki.
W sali Muzeum Ustrońskiego zebrali się wszyscy przyjaciele, znajomi, wielbiciele jej talentu, bo A. Gluza jest osobą niezwykle barwną,
nietuzinkową. Takie też było jej dotychczasowe życie. Działała
i nadal działa w różnych organizacjach od ponad trzydziestu lat,
jest członkinią Towarzystwa Miłośników Ustronia, służąc swoim
talentem, doświadczeniem, pomysłami.

* * *

MIMO KRYZYSU
Przyjemnie jest otrzymywać, ale jeszcze przyjemniej dawać.
Dowiedli tego mieszkańcy Ustronia 11 stycznia tego roku podczas zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
rozumiejąc jak ważne jest wczesne wykrywanie nowotworów
u dzieci. Tego dnia zapełniły się nie tylko zielone skarbonki na
ulicach miasta, na Równicy oraz Czantorii, ale również skarbonka
na koncercie. Zebraliśmy w tym roku kwotę o ponad 10 tysięcy
wyższą niż w latach ubiegłych. Mimo kryzysu okazaliśmy się
osobami hojnymi, nieobojętnymi na potrzeby i problemy innych
ludzi oraz naszej służby zdrowia.
Wybrała:(lsz)
17 stycznia 2019 r.

3/2019/4/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
3/2019/5/R

Z archiwum Gazety Ustrońskiej.

Rys. Jerzy Jopek

Szachy rozwiązanie z GU nr 2: 1. Sb6+, Ka7, c8=SX

KONKURSY I PRZETARGI

Nie taki dawny Ustroń, 2003 r.

9.01.2019 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1
– termin składania ofert – do dnia 24.01.2019 do godziny 10:00.
11.01.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Prowadzenie
zajęć na basenie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego
w 2019 r. „Aktywny Poniwiec – zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów” – termin składania ofert – do dnia 21.01.2019
do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) dodawana do buraczków, 8) kasjerka ją
wydaje, 9) rodacy za granicą, 10) słynny polski transatlantyk, 12) opaska pełna szlachetnych kamieni, 14) sypialnia
w dworku, 15) policja po angielsku, 16) rzadka rzecz,
19) roślina pastewna, 22) epos grecki przypisywany Homerowi, 23) mieszka nad Tamizą, 24) kusi do złego.
PIONOWO: 2) sąsiadka Szkocji, 3) pomysł-projekt,
4) koń czystej krwi, 5) kłujący chwast, 6) zabytkowa część
miasta, 7) dno naczynia, 11) mityczny zaginiony ląd,
13) wyniki mnożenia, 17) popularna wyspa grecka, 18) maszyna w tartaku, 20) ziemia uprawna, 21) lepszy od węgla.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 31 stycznia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 1

UDANEGO NOWEGO ROKU
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę pt.„Jak jeść i żyć zdrowo”, ufundowaną przez wydawnictwo Koinonia otrzymuje:* Halina Paszek z Ustronia, ul Zabytkowa. Zapraszamy do redakcji.
17 stycznia 2019 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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Wyniki: 1. Kumple Skoczów; 2. Belfry Ustroń, 3. OSP Lipowiec, Teraz My Ustroń

WOŚP POD
SIATKĄ
Chyba można powiedzieć, że w Ustroniu finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy nie mogłyby się odbyć bez imprez sportowych. Zwolennicy aktywnego
spędzania wolnego czasu organizowali
w niedzielę, pod szyldem WOŚP, zawody

i rozgrywki w różnych dyscyplinach,
ustroniacy wystąpili m.in. w biegu
w Cieszynie, jednak w samym Ustroniu
królowała siatkówka. Do gry w imię
szczytnego celu zaprosił tradycyjnie Bogdan Kozieł, twórca Amatorskiej Ligi Siatkówki Ustroń. W turnieju wzięły udział
dwa zespoły, które występują w obecnej
edycji ALS: OSP Lipowiec i Teraz My
oraz Belfry z Ustronia, które w obecnym
sezonie nie grają w lidze, choć wcześniej
były nawet jej zwycięzcami, a także dru-

KADETKI AWANSOWAŁY
Zakończyły się turnieje 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Śląska Kadetek. Do
ćwierćfinałów awansowała drużyna TRS
„Siła” Ustroń. Ostatni w tej fazie rozgrywek turniej odbył się w Katowicach 6 oraz
8 i 9 stycznia. Kadetki „Siły” trenują pod
kierunkiem trenera Zbigniewa Gruszczyka, który tak podsumował dotychczasowe
osiągnięcia swoich podopiecznych:
– Za nami pierwsza faza grupowa,
w której zajęliśmy drugie miejsce w gru-

pie, co dało nam awans do kolejnej fazy
razem z innymi zwycięskimi drużynami.
Będziemy więc grać dalej w tej lepszej
i bardziej wymagającej stawce. Zespoły,
z którymi graliśmy do tej pory, również
były mocne i tym bardziej jestem dumny
z postawy zawodniczek. Uważam, że
awans do ¼ finałów Mistrzostw Śląska
to jest już spore osiągnięcie, zwłaszcza
gdy weźmiemy pod uwagę, że wyjątkowo późno zaczęliśmy przygotowania

Kadetki TRS „Siła” Ustroń w strojach ufundowanych przez Trumpf Mauxion Chocolates Sp.
z o.o. ze Skoczowa.

żyna spoza naszego miasta pod nazwą
Kumple Skoczów. Można by rzec, że gospodarze byli tak mili, że pozwolili wygrać
gościom, choć tak naprawdę wszyscy grali
z największym zaangażowaniem, nie
zapominając jednak o dobrej zabawie.
Turniej był dobrze zorganizowany, zapewniono profesjonalną obsługę sędziowską,
a drożdżówki przyniesiono ze sztabu
w domu kultury. Podczas turnieju w sali
Szkoły Podstawowej nr 2 zebrano do puszki ponad 600 zł.
(mn)
do rozgrywek i dziewczyny miały mało
czasu na trening i zgranie. Jednak zebrała
się zaangażowana grupa, jestem bardzo
zadowolony z frekwencji na treningach.
Mamy bardzo równy zespół, nie ma słabych punktów. Dziewczyny słusznie są
z siebie dumne, trenują, chcą się nauczyć
jak najwięcej, a przede wszystkim gra
sprawia im przyjemność.
Kadetki TRS „Siła” Ustroń: 1. Anna
Kłoda, 2. Martyna Tesarczyk, 3. Marta
Lipowczan, 4. Karolina Wróblewska, 5.
Wiktoria Pszczółka, 6. Martyna Wasyl,
7. Paulina Kukuczka – kapitan, 8. Emilia
Walica, 9. Maja Makarska, 11. Wiktoria
Janik, 14. Maria Hankus.
Wyniki turnieju w Katowicach:
TRS „Siła” Ustroń – UKS Mikrus Katowice 3:2 (17, –20, –22, 21, 9)
UKS Gwiazda Tarnowskie Góry – TRS
„Siła” Ustroń 3:0 (23, 19, 8)
TRS „Siła” Ustroń – UKS MOSM
Bytom 3:1 (18, –14, 17, 21)
1. UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
2 TRS „Siła” Ustroń
3 UKS Mikrus Katowice
4 UKS MOSM Bytom

3
3
3
3

6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.

9:1
6:6
5:6
2:9
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