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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

W tym numerze m.in. o: 
nowych zasadach w rozli-
czeniu PIT, progach zwal-
niających, czujnikach 
smogu i sportowcach.            

Od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie od ponad stu 
lat spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach  
i koncertach, a w Ustroniu coroczne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw  
o Jedność Chrześcijan odbyło się w niedzielę, 20 stycznia w kościele rzymsko-
katolickim pw. św. Klemensa pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości”. Uroczystość 
celebrował proboszcz tej parafii ks. Wiesław Bajger, który na wstępie podkreślił: 
„Chcemy wspólnie prosić Boga o łaskę dla naszego miasta i naszych wspólnot, aby 
ta praca na rzecz ekumenizmu wydała piękne owoce”.

(cd. na str. 8)

ABYŚMY STANOWILI JEDNO

Przybyło sporo wiernych wraz z burmi-
strzem Przemysławem Korczem i prze-
wodniczącym Rady Miasta Marcinem 
Janikiem. Obecna była także burmistrz 
Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Trady-
cyjnie podczas nabożeństw w kościołach 

różnych wyznań ma miejsce gościnna 
wymiana księży, toteż w tym roku ka-
zanie wygłosił ks. radca Piotr Wowry, 
proboszcz parafii ewangelickiej. Oto 
fragmenty: „Tylko wtedy, gdy weźmie-
my sobie do serca modlitwę Jezusa: 

Więcej na str. 4 i 5

Więcej na str. 9
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Fot. Robert Jaczyński - Spotkajmy się by...Polatać !
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i Czantorii, na trasie między 
Soszowem a Małym Stożkiem. 
Przez szczyt Cieślara przebiega 
granica polsko-czeska. Rozpo-
częto przygotowania do tego-
rocznej imprezy. 

Górale opowiadają, że na Stoż-
ku zakopano skarb. Mieli to 
uczynić zbójnicy. Wiele osób 
już podobno szukało kociołka 
pełnego złota, ale ten... zapadł 
się pod ziemię.
 
Drużyna biało-czerwonych za-
jęła 3. miejsce w konkursie sko-
ków o Puchar Świata rozegra-
nym w Zakopanem. W składzie 
był Piotr Żyła (WSS Wisła).  
W rywalizacji indywidualnej 
na Wielkiej Krokwi zajął on 19. 
miejsce.                            (nik)

łączną kwotę 52 510 154 zł. Na 
inwestycje zaplanowano wydać 
prawie 6,7 mln zł. 
 
Pod koniec minionego tygo-
dnia odwołano lekcje w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym  
w Istebnej. Powodem były bar-
dzo duże opady śniegu, które 
mogły zagrażać bezpieczeń-
stwu uczniów. 
 
Strażacy z OSP Pogwizdów 
otrzymali nowy wóz bojowy. 
Pojazd wart 738 tys. zł zastąpi 
mocno wysłużonego DAF-a, 
którego eksploatowano blisko 
40 lat.

Do obchodów swojego 70-le-
cia sposobi się Zespół Pieśni  
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. 

Janiny Marcinkowej. Jubileusz 
przypada w przyszłym roku. 
Szykowane są koncerty galowe.

W Galerii pod Ratuszem  
w Strumieniu urządzono wy-
stawę gier autorstwa uczniów 
ze szkół z terenu gminy. Stano-
wi ona plon Konkursu Wiedzy  
o Unii Europejskiej pod hasłem 
„Z tradycją do Europy”. Gry 
wzbogacają wiedzę o gminie, 
regionie, Polsce i Unii Euro-
pejskiej. Można w nie zagrać 
do 10 lutego. 

Na początku lata w Wiśle spo-
tykają się osoby o nazwisku 
Cieślar. Zjazd odbywa się 
na górze Cieślar. Ten szczyt 
(920 m.n.p.m.) leży w głów-
nym grzbiecie pasma Stożka 

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *

Obfity plon przyniósł w Cieszy-
nie tegoroczny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W nadolziańskim grodzie padł 
rekord w postaci 125 498,35 zł. 
Rok temu do puszek trafiło 117 
520,96 zł. Trwają jeszcze różne 
licytacje.
 
Budżet gminy Goleszów na 
2019 rok to dochody w wyso-
kości 49 737 611 zł i wydatki na 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym 
nakłada obowiązek transmisji obrad sesji rady miasta. 
W Ustroniu sesje online można obserwować już od 4 lat, 
jednak teraz, w myśl nowych przepisów, nie zobaczymy już, 
jak radni podnoszą ręce w głosowaniu, gdyż odbywa się ono 
za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. 

SESJA INACZEJ

x

Nie znaczy to jednak, że głosowania są tajne. Taki tryb za-
rezerwowany jest tylko dla niektórych uchwał. Na przykład na 
pierwszej sesji nowej Rady Miasta Ustroń w listopadzie 2018 
roku mogliśmy obserwować tajne głosowanie, w którym wybra-
no przewodniczącego i wiceprzewodniczącą RM. O przyjęciu 
zdecydowanej większości uchwał radni decydują jawnie i można 
sprawdzić wynik niemal od razu po głosowaniu. 

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 31 stycznia o godz. 
14. Żeby obserwować jej przebieg, należy wejść na stronę: www.
radamiasta.ustron.pl Zobaczymy wtedy podgląd sali sesyjnej 
ratusza i usłyszymy, o czym dyskutują i decydują radni. Na tej 
samej stronie mamy możliwość obejrzenia wszystkich nagrań 
archiwalnych sesji z kadencji 2014-2018 i 2018-2023, a także 
znajdziemy tam link do innej strony: ustron.esesja.pl, na której 
zamieszczono porządek obrad wszystkich dotychczasowych sesji 
oraz treść podjętych uchwał. Po kliknięciu na interesującą nas 
uchwałę zobaczymy odnośnik pt. "Głosowanie", który pozwala 
sprawdzić, kto jak głosował. Te dane uaktualniane są niemal 
natychmiast po głosowaniu. 

Na sesji grudniowej przewodniczący Zarządu Osiedla Niero-
dzim Wit Kozub prosił w imieniu mieszkańców, by głosowania 
nadal odbywały się przez podniesienie ręki, ale przewodniczący 
RM Marcin Janik tłumaczył, że nie jest to możliwe, gdyż gło-
sowanie na tak, na nie i wstrzymanie się od głosu odbywa się 
jednocześnie poprzez kliknięcie radnych w odpowiednim miejscu 
na urządzeniu elektronicznym. Prowadzący obrady podaje na 
koniec wynik ogólny, a jeśli oglądających interesuje, jak głosował 
konkretny radny, musi to sprawdzić na własną rękę.           (mn)

*  *  *

*  *  *

WADLIWE NUMERY GU
MOŻNA WYMIENIĆ

 Przepraszamy Czytelników za złą jakość zdjęć w części eg-
zemplarzy naszej Gazety Ustrońskiej. Wadliwe numery można 
wymienić u sprzedawców lub w redakcji. 

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz rozmawiał z przedsta-
wicielami Ustrońskiego Alarmu Smogowego – Zuzanną Chabow-
ską, Magdą Koc, Piotrem Poznańskim, mistrzem kominiarskim 
Pawłem Waszkiem, obecna była również przedstawicielka Wy-
działu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Justyna Stępień. 
  Efektem spotkania były następujące ustalenia: – burmistrz po-
twierdził wolę kontynuacji inwentaryzacji źródeł ciepła (z dotych-
czasowej inwentaryzacji wynika, że 83% domostw ogrzewana 
jest paliwami stałymi), – UAS podejmie regularną współpracę 
ze Strażą Miejską w celu usprawnienia kontroli spalania paliw 
stałych oraz edukacji antysmogowej mieszkańców, – UAS oraz 
Urząd Miasta podejmą wysiłki w celu zwiększenia zasięgu edu-
kacji antysmogowej w ustrońskich szkołach. 

KONTYNUACJA 
INWENTARYZACJI

Uczestnicy spotkania: Z. Chabowska, M. Koc, P. Poznański, J. Stępień, 
P. Korcz, P. Waszek.

18 stycznia odbyło się w ratuszu pierwsze w tym roku spotkanie 
na temat jakości powietrza i działań na rzecz jego poprawy. 
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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

4/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maria Myrlak   lat 71  os. Manhatan
Zbigniew Hajek   lat 73    ul. Jelenica

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00
Miejski Zespół Koordynacyjny
Akcji Zimowej 513-497-932

4/2019/2/R

14 I 2019 r.
Straż miejska otrzymywała bar-
dzo dużo zgłoszeń dotyczących 
odśnieżania. Informacje na bie-
żąco przekazywano firmie od-

SZACHOWE MISTRZOSTWA USTRONIA
24 stycznia odbędzie się XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy 

o Drużynowe Mistrzostwo Ustronia. Start o godz. 14:00 w sali 
nr 7 w MDK „Prażakówka”.

*   *   *

*   *   *

WIECZÓR WSPOMNIEŃ O JÓZEFIE GOLCU
Muzeum Ustrońskie serdecznie zaprasza na wieczór wspomnień 

o Józefie Golcu (1935-2017), pedagogu, nauczycielu plastyki 
rodem z Cieszyna, działaczu społecznym, organizatorze tury-
styki, esperantyście, twórcy ekslibrisów, popularyzatorze Śląska 
Cieszyńskiego, długoletnim mieszkańcu Sopotu. Spotkanie od-
będzie się 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w Muzeum 
Ustrońskim. Opowieściami podzielą się: Witold Pieńkowski: 
„Józef Golec - postać niezwykła”, Teresa Waszut: „Historia ko-
ronek cisownickich”, Stefania Bojda (znana malarka, a zarazem 
siostra bohatera wieczornicy): „O publikacjach Józefa Golca”.  
W tle można będzie podziwiać nową wystawę „Cieszyński herbarz 
w koronce i inne projekty Józefa Golca”.

MUZEUM PROSI O WYPOŻYCZENIE 
CZEPCÓW

W związku z przygotowywaną  wystawą czasową, która zapla-
nowana jest na kwiecień i maj 2019 r.,  Muzeum Ustrońskie pilnie 
prosi mieszkańców Ustronia, aby wypożyczyli czepce, noszone 
dawniej przez mężatki do stroju cieszyńskiego.  Nie muszą być one  
w dobrym stanie – my zadbamy o niezbędne reperacje. Bardzo 
liczymy na Waszą pomoc i przejrzenie rodzinnych zbiorów.                                                                       
                                                                          Alicja Michałek

powiedzialnej za odpowiednie 
utrzymanie dróg w porze zimowej 
oraz Miejskiemu Zespołowi Koor-
dynacyjnemu.
14 I 2019 r.
Interweniowano na ul. Nadrzecz-
nej w sprawie powalonego konaru 
drzewa. Drogę uprzątnięto.
15 I 2019 r.
Interweniowano w sprawie bez-
domnej kobiety potrzebującej 
pomocy. Kobieta została prze-
wieziona do jednego z ośrodków.
16 I 2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in-
terweniowano w sprawie spię-
trzenia wody na potoku przy ul. 
Tartacznej. Na miejsce wezwano 
odpowiednie służby.
16 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Katowi-
ckiej w sprawie padniętej sarny. 
Na miejsce wezwano odpowiednie 
służby.
16 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kot-
łownie na prywatnych posesjach 
przy ulicach Jaśminowej i Miłej.
17 I 2019 r.
Interweniowano przy ul. Katowi-
ckiej II w sprawie padniętej sarny. 
Na miejsce wezwano odpowiednie 
służby.
18 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kot-
łownie na prywatnych posesjach 
przy ul. J. Sztwiertni.
19 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kot-
łownie na prywatnych posesjach 
przy ulicach R. Traugutta, Długiej, 
Jasnej, Lipowej i Akacjowej.
20 I 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kot-
łownie na prywatnych posesjach 
przy ulicach Różanej, I. Daszyń-
skiego i Katowickiej.             (aj)
                            

*   *   *
PAMIĘCI MARII DORDOWEJ 

Społeczne Ognisko Muzyczne w Wiśle zaprasza na spotkanie  
poświęcone pamięci Marii Dordowej w 20. rocznicę śmierci, dłu-
goletniej nauczycielki tego ogniska oraz organistki i chórzystki w 
parafii ewangelickiej w Ustroniu, które odbędzie się w sobotę, 26 
stycznia o godz. 17.00 w kościele ewangelickim w Wiśle. 

SCENA POLSKA ZAPRASZA:
 AMFITRION TITUSA MACCIUSA PLAUTA
Mit Amfitriona opowiada o wodzu tebańskim, który po po-

wrocie z wojny zastaje w domu, a co gorsza w alkowie, swojego 
sobowtóra. W owego sobowtóra wcielił się Jowisz, który zapło-
nął miłością do Alkmeny i postanowił z nią spłodzić Herkulesa. 
Znając wierność swojej wybranki, wpadł na pomysł, by przybrać 
postać jej własnego męża. Amfitrion to tragikomedia, w której 
wiele jest scen wybitnie farsowych.

Wyjazd na spektakl dla niedzielnej grupy abonamentowej do 
Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie 27 stycznia o godz. 16.00 
spod Lidla w Ustroniu. 

BEZPŁATNE WARSZTATY Z INFORMATYKI
Fundacja Esprit przy współudziale Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Ustroniu przyjmuje zapisy na bezpłatny kurs – pro-
wadzony w formie warsztatów – z zakresu informatyki (grupa 
początkująca). W kursie uczestniczyć może 12 osób, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą  od 
poniedziałku (28.01.) do środy (30.01.) w godz. 10.00-12.00   
w siedzibie Fundacji Esprit w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 2. 
Zajęcia w wymiarze 3 x 45 min. tygodniowo odbywać się będą 
od 1 lutego do końca maja br. w godzinach dopołudniowych  
w siedzibie Fundacji. 

*   *   *

*   *   *

*   *   *
SIATKÓWKA NA WALENTYNKI
Miłośnicy siatkówki znów będą mieli możliwość uczcić dzień 

zakochanych uprawiając swoją ulubioną dyscyplinę. Walentyn-
kowy turniej odbędzie się w niedzielę 17 lutego w hali SP-1 
o godz. 9. Zgłosić mogą się pary mieszane - małżeństwa, rodzeń-
stwa, przyjaciele oraz pojedynczy gracze, którzy zostaną dobrani 
w pary. Zgłoszenia do 1 lutego - Bogdan Kozieł, tel. 666 858 772.
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Tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy nieodłącznie związana jest z mu-
zyką, tak ten utwór „Dźwięk ciszy” Paula 
Simona, który miał swoja premierę w kilka 
miesięcy po zamachu na prezydenta USA 
Kennedy'ego, Polakom będzie się kojarzył 
z wydarzeniami w Gdańsku 13 stycznia 
2019 roku. Ustroniacy również nie oparli 
się jego wymowie. 

– Nie wiedziałam, co ze sobą zro-
bić, tak mną wstrząsnęło to, co stało się  
w Gdańsku, że nie mogłam przestać o tym 
myśleć. Nie ma przy mnie męża, córki, 
rozmawiałam z nimi tylko przez telefon. 
To, że tu przyszłam i mogłam być z ludźmi, 
którzy czują podobnie, przyniosło mi ulgę 
– powiedziała przebywająca w jednym  
z sanatoriów mieszkanka Lubonia.

– Nie chcemy takiego kraju dla naszej 
rodziny. Jest piękna pogoda, dlatego po-
stanowiliśmy pójść z żoną i dziećmi na 
spacer, żona wzięła dzisiaj urlop, a potem 
przyjść tutaj, żeby zapalić znicz. To nie jest 
dla Owsiaka, dla kogokolwiek, nie jest to 

4/2019/4/R

DOBRO PRZYCHODZI DO WSZYSTKICH

przeciw komukolwiek, ale dla nas i dla 
naszych dzieci, żeby pokazać, że przemoc 

jest zła – wytłumaczył swoją obecność pan 
Mateusz z Ustronia.

Na scenie stanął portret prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, zmarłego 
po ataku nożownika, do którego doszło 
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy 13 stycznia. Przed por-
tretem ludzie zapalali znicze. Wśród nich 
był burmistrz Ustronia Przemysław Korcz 
i radni miasta: Jolanta Hazuka, Jadwiga 
Krężelok, Sławomir Haratyk, Wincenty 
Janus, Damian Ryszawy, Paweł Sztefek. 

W niedzielę odbyło się specjalne, dru-
gie w tym roku „Światełko do nieba”. 
Ten element finału WOŚP nie miał nigdy  
w Ustroniu tak efektownego przebiegu jak 
w innych miastach, bo pokaz fajerwerków 
organizujemy w sylwestra, ale od kilku lat 
odbywa się konkurs lampionów i innego 
rodzaju iluminacje. Tak samo było 20 
stycznia o godz. 20, gdy rynek oświet-
lały delikatne lasery, ogień z koksiaków, 
latarki telefonów i dodatkowo – znicze. 
Światła – realnie i symbolicznie – potrze-
bowali wszyscy dlatego wolontariusze ze 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ro-
dzinie „Można Inaczej” rozdawali zimne 
ognie, a wokół migotały błękitne światła 

(cd. na str. 5)

W sobotę 19 stycznia mroźna, słoneczna aura nastrajała pozytywnie, jednak hejnał 
Ustronia zabrzmiał poważnie, nostalgicznie i smutno. O godz. 12 na ustrońskim ryn-
ku zebrali się mieszkańcy Ustronia i turyści, panował poważny nastrój. Z głośników 
„Sound of silens” wykrzykiwał David Draiman z zespołu „Disturbed”, polały się łzy. 

  Fot. M. Niemiec

  Fot. M. Niemiec
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O śmierci prezydenta Gdańska 
mówi burmistrz Przemysław Korcz

Monitor powietrza InterBeskidy to lo-
kalna inicjatywa społeczna stworzona 
przez ustrońską firmę działającą w branży 
internetowo-telekomunikacyjnej. System 
umożliwiający zbieranie i porównywanie 
informacji otrzymuje dane z 5 czujników 
powietrza od grudnia 2018. Lokalnymi 
partnerami akcji Monitor Powietrza Inter-
Beskidy są: Ustroński Alarm Smogowy, 
który wsparł inicjatywę merytorycznie 
oraz członkowie komitetu Ustroń Tworzy-

my Razem, którzy zakupili czujnik powie-
trza zainstalowany na ul. 3 Maja. Czujniki 
znajdują się również na ul. Źródlanej, 
Traugutta, Grabowej i w Hermanicach. 

Czujniki powietrza mierzą i zapisują 
co minutę stężenie pyłów zawieszonych 
PM2.5 oraz PM10 dając informację o ja-
kości powietrza w lokalizacji, w której są 
umieszczone. Można również sprawdzić 
stan zanieczyszczenia w poprzednich 
dniach.                                                 (mn)

DZIAŁA MONITOR POWIETRZA

służb ratowniczych, które bezinteresownie 
przybyły na rynek, by zapewnić bezpie-
czeństwo, ale i zademonstrować swoje 
poparcie dla akcji. Była policja, strażacy 
z OSP Ustroń Centrum, służba medyczna, 
pracownicy Protection Service Ryszarda 
Cienciały. Mimo mrozu na rynek przyszło 
ponad 50 osób, w tym wiele dzieci. 

O godz. 20 do zebranych zwróciła się 
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, która 
powiedziała:

– To jest nasza reakcja na zło, które 
nas otacza. Zaprosiliśmy państwa tutaj, 
by wygłosić protest przeciw świadomej 
agresji przeciw drugiemu człowieko-
wi. To nie może się dziać. Wspólnie, 
razem zaprotestujmy, by taka sytuacja, 
do jakiej doszło dokładnie tydzień temu  
w Gdańsku, nigdy więcej się nie zdarzyła. 
Uświadomiliśmy sobie, że to mogło się 
wydarzyć wszędzie. Mogło się wydarzyć 
podczas każdej imprezy, również tutaj  
w Ustroniu.

Zaśpiewała młoda wokalistka z Ustro-
nia Wiktoria Tajner, po czym na scenę 
wyszedł przewodniczący Rady Miasta 
Ustroń Marcin Janik i burmistrz Przemy-
sław Korcz, który powiedział:

– Jestem bardzo przejęty tym, co wyda-
rzyło się w zeszłym tygodniu i myślę, że 
państwo również. Świadczy o tym pań-
stwa obecność tutaj. Chciałbym serdecz-
nie podziękować i za dzień wczorajszy, 

kiedy wspólnie zapaliliśmy znicze, i za 
dzisiaj. Dziękuję bardzo za to, że jesteście 
tu razem z nami. Bo czujecie, jak my, czu-
jecie podobnie, jak przypuszczam, więk-
szość obywateli naszego kraju. Czujecie 
wielki żal, ale i sprzeciw przeciwko temu, 
co nas otacza, zarówno w sferze realnej, 
jak i wirtualnej. Chciałem podzielić się  
z państwem tym, co spotkało mnie dwa 
dni temu na jasełkach w Przedszkolu nr 6  
w Nierodzimiu. Dzieci przygotowały 
przedstawienie jak w wielu innych przed-
szkolach, natomiast, co mnie tam ujęło  
i dało mi do myślenia to fakt, że wystę-
powały dzieci symbolizujące wszystkie 
kontynenty. Przekaz był taki, że dobro 
przychodzi do nas wszystkich, bez wzglę-
du na to, w co wierzymy, z jakiej opcji 
jesteśmy, z jakiego kraju, jak myślimy, 
ale to nakłada na nas wielkie zobowią-
zanie, że tym dobrem, które przyszło 
do nas wszystkich, mamy się dzielić  
ze wszystkimi. Dziękuję jeszcze raz bar-
dzo serdecznie. Jestem wzruszony, że jest 
nas tu tyle i że są z nami dzieci. 

Minutą ciszy uczczono pamięć prezy-
denta Pawła Adamowicza, a na koniec 
piosenkę pełną nadziei „People help 
people” wykonała Kamila Kiecoń. W 
trakcie jej trwania w niebo poleciało 
prawie 30 baloników wypełnionych he-
lem, oklejonych serduszkami i ze świa-
tełkami w środku. Za własne pieniądze, 
zarobione podczas weekendów, kupiła je  
i na rynku rozdała dzieciom 18-letnia ustro-
nianka Sara Chrapek. Monika Niemiec 

WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Jako burmistrz Ustronia chciałbym kon-
tynuować rozpoczęty przez burmistrza Ire-
neusza Szarca cykl artykułów w Gazecie 
Ustrońskiej, w których pragnę informować 
Czytelników o moich działaniach, pracy 
urzędu miasta, wyjaśniać mechanizmy, 
procedury, zgodnie z jakimi funkcjonuje 
samorząd. 

Przykro mi, że w pierwszym artykule 
poruszamy smutny temat śmierci śp. Pawła 
Adamowicza, ale jest on na tyle poważny, 
że nie możemy przejść obok niego obo-
jętnie. 

Jako burmistrz miasta zainicjowałem 
dwa wydarzenia, związane z tragiczną 
śmiercią prezydenta Gdańska. W sobotę 
i niedzielę uczciliśmy pamięć zaanga-
żowanego i oddanego samorządowca. 
Zorganizowaliśmy spotkania, by mogli to 
zrobić również nasi mieszkańcy i goście. 
Swoją obecnością wyrazili oni sprzeciw 
wobec agresji w życiu publicznym i za-
demonstrowali, że nie ma naszej zgody 
na wrogość i zło, które przybrało formę 
tak haniebnego czynu. Jestem dumny 
z mieszkańców naszego miasta, którzy 
licznie przybyli na rynek, nie brakowało 
też turystów i kuracjuszy. 

Nie zgadzam się na mowę nienawiści, 
na siłowe rozwiązywanie problemów  
i na przemoc. Z rozmów, jakie przepro-
wadziłem z mieszkańcami wiem, że wiele 
osób myśli podobnie, zarówno ci, którzy 
przyszli na rynek, jak i ci, którzy z różnych 
powodów nie mogli tam być. 

Już  w pierwszym wywiadzie po wybo-
rach, który ukazał się na łamach Gazety 
Ustrońskiej, powiedziałem, że nie trzeba 
nam podziałów. Podkreślałem, że chcę być 
burmistrzem wszystkich mieszkańców, 
bez względu na to, czy na mnie głosowali, 
czy nie. Z faktu, że mamy różne zdania  
i poglądy może wynikać coś dobrego, 
mogą się rodzić nowe pomysły i rozwią-
zania, ale jest to możliwe tylko poprzez 
rozmowę, a nie poprzez wojnę. 

Ludzie pytają, co my możemy zrobić  
w takim małym mieście? Może się wyda-
wać, że niewiele, ale nasza ojczyzna składa 
się z setek takich małych miejscowości, 
gdzie ludzie mają realny wpływ na to, co 
ich otacza. Suma ich działań może wywo-
łać konkretne efekty, zwłaszcza lokalnie, 
na własnym podwórku. Może sprawić, że 
ludzie inaczej spojrzą na swoje najbliższe 
otoczenie, na sąsiadów, współpracowni-
ków. Bardzo ważne jest, by najmłodsze 
pokolenie uczyć życzliwości, współpra-
cy, dialogu, i nie zatruwać ich młodych 
umysłów własnymi uprzedzeniami, nie 
przekazywać nienawiści, złości i frustracji. 
To jest rola przedszkoli, szkół, ale przede 
wszystkim domu rodzinnego. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że wielu rodziców przy-
szło na rynek z dziećmi.     Spisała: (mn)

(cd. ze str. 4)

Monitor Powietrza InterBeskidy to system stworzony dla mieszkańców Ustronia i 
Wisły. Pozwala zobaczyć na żywo, jak wygląda jakość powietrza w okolicy.
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WARSZTATY CERAMICZNE
11.02 – 13.02, godz. 10.00 – 13.00  sala nr 8 (II piętro)

Grupa 15 osób. Prowadzenie: Marta Czech – Śniegulska
Cena za udział w warsztatach ceramicznych: 40 zł (za 3 dni)
(płatne do 31 stycznia 2019 r. w sekretariacie MDK)

WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
14.02 (czwartek) godz. 10.00 – 13.00 sala nr 8 (II piętro)

Wstęp wolny - 15 osób. Prowadzenie: Katarzyna Rymanowska 
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK „Pra-
żakówka” do 31 stycznia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. 33 854 29 06.

INNE ZAJĘCIA                
15.02 (piątek), godz. 10.00 – 14.00 

Wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek (w razie niepogody 
gry i zabawy ruchowe – sala nr 7). Wstęp wolny.
Opiekunowie – Katarzyna Rymanowska i Anna Darmstaedter
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK „Pra-
żakówka” do 31 stycznia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. 33 854 29 06.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „CZEKOLADA”
18.02 – 21.02,  godz. 10.00 – 13.00 – sala widowiskowa

Grupa 15 osób.Prowadzenie: Sławomira Godek
Cena za udział w warsztatach artystycznych: 50 zł (za 4 dni)
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK „Pra-
żakówka” do 31 stycznia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. 33 854 29 06.
(płatne do 31 stycznia 2019 r. w sekretariacie MDK)

WARSZTATY PLASTYCZNE „KARNAWAŁ TRWA”
22.02 (piątek) godz. 10.00 – 13.00 sala nr 8 (II piętro)

Grupa 15 osób. Wstęp wolny. Prowadzenie: Agnes Nagy
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie MDK „Pra-
żakówka” do 31 stycznia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. 33 854 29 06.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów

FERIE Z PRAŻAKÓWKĄ

NOWE ZASADY 
W ROZLICZANIU PIT

Podstawową zmianą jest to, że od tego roku PIT rozliczają za 
podatników urzędnicy skarbowi. Ta zmiana dotyczy już teraz osób 
pracujących na etatach i umowach cywilnoprawnych oraz grających 
na giełdzie, czyli składające PIT-37 i PIT-38. W roku 2020 będzie 
obejmowała także przedsiębiorców (PIT-36, PIT-36L lub PIT-28). 
Z jednej strony to duże udogodnienie, ponieważ nie trzeba osobi-
ście udawać się do urzędu skarbowego w celu złożenia wniosku, 
a wszystkie dane wypełniają za nas urzędnicy. Z drugiej strony, 
nie oznacza to, że nie musimy w ogóle martwić się o tegoroczne 
rozliczenie, warto bowiem zweryfikować wypełniony wniosek, 
zwłaszcza jeśli chodzi o 1% przekazany dla danej Organizacji 
Pożytku Publicznego. 

Zeznanie podatkowe urzędnicy wypełnią na podstawie infor-
macji od firm i instytucji, dla których podatnik pracował w ciągu 
ostatniego roku, danych w rejestrach Krajowej Administracji 
Skarbowej (takich jak kwota zaliczek na podatek dochodowy, 
która została wpłacona w trakcie roku podatkowego), danych  
w rejestrach państwowych, np. ZUS czy PESEL oraz na podstawie 
danych, które podatnik przekazał w roku poprzednim (czyli np. 
ulga na dzieci, numer KRS OPP, której podatnik rok wcześniej 
przekazał swój 1% podatku). 

Wypełnione przez urzędników zeznania podatkowe będą dostęp-
ne na Portalu Podatnika od 15 lutego do 30 kwietnia. W tym czasie 
podatnik będzie mógł zalogować się na swoje konto, sprawdzić 
prawidłowość wszystkich danych i zaakceptować je bez zmian, 
odrzucić wypełnione zeznanie i rozliczyć się samodzielnie lub 
uzupełnić dane dotyczące opodatkowania, ulg czy Organizacji 
Pożytku Publicznego.

Najmniej pracy przy weryfikacji będą miały te osoby, które 
rozliczają się indywidualnie, nie wychowują samotnie dzieci 
oraz są zadowolone ze swojego ubiegłorocznego wyboru OPP.  
W automatycznie wypełnionym PIT będzie znajdowała się ta 
organizacja, którą wybrały rok wcześniej. W takim przypadku 
wystarczy sprawdzić, czy dane w zeznaniu są właściwe. 

W przypadku samotnych rodziców lub małżonków, którzy 
chcą wspólnie się rozliczyć, należy wejść na Portal Podatnika  
i zaznaczyć odpowiednio opcję rozliczenia jako osoby samotnie 
wychowujące dzieci lub wspólnego rozliczenia. W przypadku gdy 
w rodzinie pojawiło się dziecko, ulgę można dodać odpowiednio 
edytując zeznanie PIT. 

Są jednak tacy podatnicy, którzy muszą zweryfikować swój 
PIT i wprowadzić informację na temat przysługujących ulg.  
A mianowicie są to osoby, które poniosły wydatki na rehabilitację, 
dokonały wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emery-
talnego, dokonały darowizny na cele kultu religijnego, dokonały 
wydatków na internet i przysługuje im z tego tytułu ulga lub są 
krwiodawcami.

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób w tegorocznym roz-
liczeniu będzie ujęta Organizacja Pożytku Publicznego. Otóż, 
według nowych zasad automatycznie będzie wpisana ta, którą 
podatnik wybrał w ubiegłym roku. Jeśli chce on zmienić wybór, 
należy w Portalu Podatnika wybrać opcję „zmieniam organizację” 
zaznaczając inną, można także wskazać cel szczegółowy. Cel ten 
można także edytować w sytuacji, gdy zmianie nie ulegnie OPP.   

ROZLICZENIE W PRAKTYCE
Dla uporządkowania informacji podajemy, w jaki sposób krok 

po kroku przejść weryfikację danych w rozliczeniu PIT. Portal 
podatkowy znajduje się pod adresem www.podatki.gov.pl. Od 
15 lutego będą tam dostępne wypełnione przez urzędników roz-
liczenia. W celu sprawdzenia danych wystarczy wejść na „Twój 
e-PIT” i zalogować się, przechodząc weryfikację. Należy podać 
PESEL (lub NIP oraz datę urodzenia), kwotę przychodu za 2018 
rok, jedną z informacji dotyczącej przychodu, która znajduje się 
na PIT-11 otrzymanym od pracodawcy. Następnie możliwe są 

cztery opcje do wyboru:
1) Możemy odrzucić nasze zeznanie i rozliczyć się tak, jak 

lubimy najbardziej. Nie jest to nawet konieczne, ponieważ jeśli 
samodzielnie złożymy zeznanie przed 30 kwietnia, to te nasze-
go autorstwa będzie wiążące, a przygotowane przez automat 
fiskusa wygaśnie. 2) Gdy stwierdzimy, że wszystko jest dobrze 
i nie chcemy nic zmieniać, wystarczy kliknąć, że akceptujemy 
zeznanie. 3) Wybieramy drogę edycji (czyli np. wspólne rozli-
czenie z małżonkiem, wpisanie ulgi czy zmiana OPP). 4) Jeśli nie 
zrobimy zupełnie nic, nawet nie musimy się logować, z dniem 
30 kwietnia przygotowane przez urząd zeznanie zostanie uznane 
za złożone.                                                                              (aj)

4 października 2018 roku Sejm przegłosował nowelizację Usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 
innych ustaw. Na początku listopada prezydent swoim pod-
pisem zatwierdził wprowadzone zmiany. Od tego roku zatem 
będziemy rozliczać się w inny sposób niż dotychczas. Jaki?

DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU
Miasto Ustroń w 2019 roku planuje ponownie wystąpić do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach o środki finansowe na usunięcie wyrobów zawierających azbest. 
W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem wyrobów 
zawierających azbest ze swoich budynków w 2019 roku proszone są 
o wypełnienie i złożenie ankiety dostępnej na stronie internetowej 
miasta (www.ustron.pl) lub w pokoju nr 25 UM Ustroń. Ankietę należy 
złożyć do 15 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta Ustroń. 

Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę bądź wniosek w latach ubiegłych, 
a nie zrealizowali zadania, muszą złożyć ankietę ponownie.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rol-
nictwa pod numerem telefonu: (33) 857 93 13 (osoba do kontaktu 
Ireneusz Berek).

Miasto Ustroń w 2018 roku pozyskało środki finansowe na demontaż, 
transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Właściciele nie-
ruchomości na których znajdował się azbest mogli uzyskać dofinanso-
wanie w wysokości do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż: a) 800,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających 
azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia,  
b) 600,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich 
transportu i unieszkodliwienia.

Łącznie w 2018 roku z terenu Miasta Ustroń usunięto 37,375 ton 
odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości.  Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł 34 523,87 zł z czego 26 350,20 zł stanowiła 
dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, pozostała kwota to środki własne 
właścicieli nieruchomości.

                   Urząd Miasta Ustroń, wydz. Środowiska i Rolnictwa
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wreszcie latem 1920 r. Czechosłowacja 
wymusiła na Polsce rezygnację z tego 
rozwiązania, zaś mocarstwa zachodnie 
ustaliły jako granicę linię przebiegającą 
jeszcze dalej na wschód, oddając Czechom 
cały Trzyniec, Jabłonków i Karwinę oraz 
sporą część Cieszyna. Po czeskiej stronie 
zostało 140 tys. Polaków. Równie nieko-
rzystnie przebiegała granica na Spiszu  
i Orawie, a Czadeckie w całości pozostało 
poza Polską.

Ustroń podczas tego konfliktu też 
został zajęty przez wojska czeskie. 28 
stycznia otarły się o naszą miejscowość 
ich pierwsze patrole, a w dzień później 
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Wydziału Gminnego w Ustroniu poświę-
cone ochronie ludności. „Żyliśmy w na-
dziei - rozpoczął zebranie wójt Paweł 
Lipowczan - że wojna ukończona nie 
dotknie nas więcej; tymczasem naraz 
staliśmy się najbliższym terenem wal-
ki”. Najważniejszym przedsięwzięciem, 
z którym Wydział musiał się uporać, 
było zgromadzenie zapasów żywności 
i zapewnienie porządku wewnętrznego.  
W pierwszym przypadku postanowio-
no, by odkupić od gospodarzy zboże  
i rozdzielać je między mieszkańców  
w systemie kartkowym, a także zgromadzić 
zapasy ziemniaków i przetrzymać je na 
wypadek wyczerpania się żywności. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo powołano straż 
gminną, która utrzymywałaby porządek,  
a także rozbrajała ewentualnych dezer-
terów w celu uchronienia mieszkańców 
przed zbrodniami i kradzieżami. 

29 stycznia w godzinach popołudnio-
wych do Ustronia, od strony dworca 
kolejowego w Goleszowie, wkroczyły 
oddziały czeskiego 35. pułku piechoty 
legionowej, nie napotykając żadnego opo-
ru. Wkrótce zaczął obowiązywać rozejm, 

Na temat konfliktu z Czechosłowacją 
o Śląsk Cieszyński po pierwszej wojnie 
światowej powstało sporo opracowań. 
Dziś przypominamy w największym 
skrócie najważniejsze fakty, a tak-
że fragment miejscowych protokołów 
gminnych oraz wspomnienia działacza 
narodowego, społecznego, a zarazem 
bibliofila Jana Wantuły (1877-1953). 

Otóż ustalone 5 listopada 1918 r. etniczne 
kryterium podziału spornych terenów Ślą-
ska Cieszyńskiego nie zostało zaakcepto-
wane przez rząd w Pradze. Przedstawiał on 
roszczenia historyczne wobec obszarów za-
mieszkałych przez Polaków, więc 23 stycz-
nia 1919 r., na trzy dni przed wyborami do 
Sejmu Ustawodawczego 16 tys. żołnierzy 
czeskich z pociągiem pancernym i artylerią 
wkroczyło na ten teren, zajmując miejsco-
wości z przewagą ludności polskojęzycz-
nej. Czesi wykorzystali chaos panujący  
w Polsce w związku z organizowaniem się 
struktur państwowo-wojskowych, wojną 
polsko-ukraińską i powstaniem wielko-
polskim. 

Naprzeciw regularnej armii czecho-
słowackiej stanęły oddziały ochotni-
cze złożone z miejscowych górników 
i polskiej młodzieży szkolnej, dowo-
dzonej przez płk. Franciszka Latinika. 
Pomimo uzupełnień przez ochotni-
ków nadchodzących z terenów Polski  
i wzroście liczby obrońców do ok. 3 tys., 
oddziały polskie przy tej dużej przewadze 
liczebnej Czechów były sukcesywnie 
spychane w stronę rzeki Wisły. 26 stycznia 
wszystkie walczące jeszcze oddziały wy-
cofano z Cieszyna i utworzono nową linię 
obrony, a 28 stycznia doszło do pierwszych 
walk w rejonie Skoczowa. Po zaciętej wal-
ce, następnego dnia Polacy wycofali się  
z Drogomyśla, Ustronia i okolic Goleszo-
wa. Mimo zażartego ataku Czechów Pola-
kom udało się obronić umocnienia w wio-
skach pod Skoczowem i ofensywa utknęła. 
Z uwagi na silny opór polskich oddziałów 
oraz nowe rozkazy z czeskiego naczelnego 
dowództwa (wydane po ostrych naciskach 
Ententy), dowodzący Czechami gen. Josef 
Šnejdárek zaproponował zawieszenie bro-
ni. Zatrzymanie wojsk czeskich pod Sko-
czowem uniemożliwiło im opanowanie 
całego Śląska Cieszyńskiego i pozwoliło 
Polsce na utrzymanie przynajmniej części 
regionu do czasu rozstrzygnięcia jego 
przynależności przez Ententę. Jednak 3 
lutego podpisano umowę, która ustanowiła 
nową, korzystniejszą dla Czechosłowa-
cji, linię demarkacyjną. Zgodnie z tym 
porozumieniem na całym terenie spor-
nym miał być przeprowadzony plebiscyt. 
Jego termin kilkakrotnie przesuwano, aż 

 W SETNĄ 
ROCZNICĘ 
INWAZJI 
CZESKIEJ

który kilkakrotnie przedłużano. Czesi 
pozostali w Ustroniu aż do 25 lutego, czyli 
do podpisania, pod nadzorem misji ofice-
rów alianckich, polsko-czeskiej umowy  
o wyznaczeniu linii demarkacyjnej roz-
dzielającej wojska obu państw. 

Warto przypomnieć, że w 1918 r.  
w Ustroniu i okolicy co kilkanaście dni 
odbywały się propolskie wiece i zebrania 
patriotyczne, których liczba znacznie 
wzrosła przed wyborami do Sejmu Usta-
wodawczego w Warszawie. Czołowymi 
postaciami życia politycznego w tym 
okresie byli: wójt Paweł Lipowczan, 
nauczyciel Jerzy Michejda, ks. Paweł 
Nikodem i Jan Wantuła, który organizo-
wał wiele wystąpień. Oto fragment jego 
wspomnień na ten temat: 

„Po rozpadnięciu się Austrii od 1918 do 
1920 urządziłem szereg zgromadzeń w roz-
maitych gminach, od Kisielowa po Wisłę  
i Górki, miałem sukcesy, dostałem chęć 
do przemawiania - chłopi mnie chętnie 
słuchali. Było sporo demagogii, jak bym 
dziś powiedział, w moich przemówie-
niach, zanadto różowo przedstawiałem 
poprawę stosunków u nas po włączeniu 
całego Śląska do Polski. Spełniłem moje 
zadanie pozyskania chłopów i robotników 
dla sprawy polskiej znakomicie. 

Jeno, że koło r. 1928, w czasie kry-
zysu gospodarczego, jaki i na Śląsku 
Cieszyńskim dał się we znaki, miałem 
wyrzuty sumienia, że nie tak mocno mia-
łem zachwalać przyszłe rządy polskie. 
Jako mogłem, to w tych latach kryzysu 
ludzi uspokajałem, pocieszałem, że okres 
kryzysu rychło minie, zwalając go na 
Niemców, którzy nam szkodzili na polu 
międzynarodowym.(...) Kiedy Austria się 
rozleciała, byłem agitatorem za przyłącze-
niem Śląska Cieszyńskiego do Polski”.                                     

                         Oprac. L. Szkaradnik

Mapa bitwy skoczowskiej ze zbiorów Galerii na Gojach.



8   Gazeta Ustrońska                                                                                           24 stycznia 2019 r.

Księża: Michał Matuszek, Wiesław Bajger, Piotr Wowry i Krzysztof Adamski podczas nabo-
żeństwa.                                                                                                   Fot. L. Szkaradnik

(cd. ze str. 1)

„Abyśmy stanowili jedno”, możemy 
świadczyć o żywej jedności w różno-
rodności. Dzięki jedności w Chrystusie, 
będziemy mogli zwalczyć niesprawied-
liwość i odpowiedzieć na potrzeby wielu 
ofiar. Jako lud przymierza ustanowiony  
w Jezusie wiemy, że radość uczestniczenia 
w niebiańskiej uczcie będzie dana tylko 
tym, którzy pragną sprawiedliwości oraz 
są dla niej prześladowani. Żałujemy za 
wyrządzaną niesprawiedliwość tworzącą 
podziały, a jako chrześcijanie wierzymy 
również w moc Chrystusowego prze-
baczenia i uzdrowienia. „Niech prawo 
rozlewa się jak woda, a sprawiedliwość 
jak nie wysychający potok”, czytamy  
w księdze proroka Amosa. Rzeczywiście, 
chrześcijanie potrafią czasami mocno 
angażować się w modlitwę, praktyki 
religijne, ale nie dość dbają o ubogich  
i tych, którzy znajdują się na marginesie 
społeczeństwa. Czasem, choć w Kościele 
modlimy się za bliźnich, to źle traktujemy 
innych ludzi i nadmiernie eksploatujemy 
środowisko naturalne. Mamy też świa-
domość, że gorliwe praktykowanie wiary 
czasem wiąże się z prześladowaniem ina-
czej wierzących, a nawet ze stosowaniem 
wobec nich przemocy. My i ten świat 
najbardziej potrzebujemy Bożego pokoju 
i uwolnienia od grzechu. 

Tymczasem, w Ewangelii Łukasza 
Jezus przypomina nam, że zewnętrz-
nym znakiem prawdziwej czci Boga 
jest sprawiedliwe postępowanie. (...) 
Powołaniem chrześcijan jest uczciwość 
i odpowiedzialność wobec bliźnich, by 
móc wzrastać w braterstwie. Jeśli tak 
będziemy postępować wówczas Święty 
Duch Boży będzie z nami. Pan jest dobry 
dla każdego. Miłość Boża przekracza 
wszystkie granice etniczne, kulturowe, 
rasowe i religijne. Bóg włącza każdego 
człowieka w swój plan zbawienia. (...) Po-

śród nasilającego się etniczno-religijnego 
fanatyzmu i rosnącego obecnie na świecie 
ducha nietolerancji chrześcijanie mają 
służyć innym, jednocząc się i świadczyć 
o wszechogarniającej miłości Bożej, 
głosząc za psalmistą: „Pan jest miłosierny  
i łaskawy dla wszystkich”. (...) Ale nie-
stety, wielu ludziom brakuje potrzebnych 
do życia dóbr. Ludzka chciwość prowadzi 
do korupcji i niesprawiedliwości, ubóstwa 
i głodu. Zamiast troszczyć się o innych  
i dzielić z nimi nasze dobra, ulegamy sile 
gromadzenia pieniędzy, a przecież Jezus 
nauczał, że nie powinniśmy zabiegać 
wyłącznie o rzeczy materialne, a raczej 
troszczyć się o Królestwo Boże i jego 
wartości, ufając, że Ojciec niebiański za-
spokoi nasze potrzeby. Rozważane dzisiaj 
Słowo Boże nawiązuje do wielu trudnych 
sytuacji, z jakimi zmierza się współczesny 

świat. Chciwość, przemoc, wykluczenie, 
wyzysk, skażenie środowiska naturalnego 
czy głód nie są to wyłącznie problemy lo-
kalne, ale wyzwania, przed którymi stają 
wszyscy chrześcijanie. Jesteśmy świado-
mi, że wiele z tych grzechów dotyka także 
nasze kościoły i wspólnoty, osłabiając 
moc naszego świadectwa wobec świata. 
Módlmy się o jedność kościoła. Uznajmy, 
że źródłem wszelkiej jedności jest Trójca 
Święta, a Jezus obiecuje dać światło życia 
tym, którzy Go naśladują. Tak wiele nie-
sprawiedliwości na tym świecie, ale nie 
traćmy nadziei i podejmijmy działania na 
rzecz sprawiedliwości. Pan jest światłem 
i twierdzą warowną w naszym życiu. Nie 
lękajmy się. Amen”.

Nabożeństwo ubogaciły wspólnym 
śpiewem chóry wyznaniowe katolicki 
i ewangelicki, pod kierunkiem Alicji 
Adamczyk i Pawła Branca. 

Po nabożeństwie nowy przewodniczą-
cy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Ekumenicznego Łukasz Sitek dokonał 
prezentacji Wyższobramskiego Chóru 
Kameralnego z Cieszyna pod dyrek-
cją Piotra Sikory, który zaprezentował 
się w ambitnym, a zarazem urokliwym 
repertuarze kolędowym, przybliżając 
nam piękne pieśni popularne w różnych 
krajach. Czternastoosobowy zespół mło-
dych śpiewaków działa od kilkunastu lat 
przy Kościele Jezusowym w Cieszynie,  
a w swoim bogatym repertuarze ma wiele 
pieśni religijnych, ale również utwory 
patriotyczne, ludowe oraz muzykę po-
pularną. 

Uroczystości upamiętniające Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan organi-
zowane są w naszym mieście od 2009 r., 
co odnotowała również nasza gazeta, lecz 
nie jest to przecież jedyna forma współ-
pracy naszych kościołów. Już w latach 
osiemdziesiątych urządzano połączone 
wieczory kolęd, a prężnie działające pod 
kierunkiem Marcina Janika Chrześcijań-
skie Stowarzyszenie Ekumeniczne także 
wykazało się wieloma cennymi inicjaty-
wami, dążąc do wypełnienia przesłania 
Jezusa: „Ojcze spraw, aby wszyscy sta-
nowili jedno”.              Lidia Szkaradnik

ABYŚMY STANOWILI JEDNO

Wśród uczestników nabożeństwa władze samorządowe.                                  Fot. L. Szkaradnik
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Próg zwalniający na ul. Partyzantów to jednocześnie przejście dla pieszych, o czym świadczy 
odpowiednie oznakowanie.                                                                            Fot. A. Jarczyk

Po raz kolejny Akademia Esprit  
w Ustroniu zaprasza dzieciaki i młodzież 
na wspólną zabawę podczas ferii i tym 
razem przygotowano aż dwie propozycje. 
Pierwsza to ferie na sportowo z dużą 
dawką ruchu, zabawy, wyjazdów i innych 
atrakcji, a poprowadzi je Patrycja Pietra-
czyk. Druga propozycja to ferie po an-
gielsku - winter holiday, podczas których 
uczestnicy symbolicznie przeniosą się do 
Anglii. Nauka języka odbywać się będzie 
poprzez warsztaty, gry i konkursy. Ferie 
po angielsku poprowadzi Monika Grzyw-
na. Organizatorzy serdecznie zapraszają 
do Akademii Esprit! Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 606486333 lub  
w siedzibie Akademii.

NIEZWYKŁE FERIE 
W AKADEMII ESPRIT

FERIE TUŻ, TUŻ!

4/2019/5/R 4/2019/6/R

O tym, że progi zwalniające to generalnie 
nie przejście dla pieszych mówili m.in. 
mieszkańcy podczas ubiegłorocznego, 
kwietniowego zebrania osiedla Poniwiec. 
Apelowali wówczas, aby ludzie nie trak-
towali progów jako pasów, ponieważ takie 
zachowanie stwarza zagrożenie, zarówno 
dla nich samych, jak i dla kierowców (GU 
18/2018). Mimo takich apeli czy znaków 
drogowych niektórzy nadal w niewłaściwy 
sposób poruszają się po drodze. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach z dnia 3 lipca 2015 roku 

czytamy: „Progi zwalniające są urządze-
niami bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wykonanymi w formie wygarbienia. […] 
Ze względu na ukształtowanie w pla-
nie drogi stosuje się następujące progi 
zwalniające: a) listwowe – wykonane na 
szerokości całej drogi w formie elementu 
listwowego jednolitego lub składanego 
z segmentów, b) płytowe – wykonane  
w formie płyty przez odpowiednie ukształ-
towanie nawierzchni jezdni lub ułożenie  
i zamocowanie na niej odpowiedniej kon-
strukcji, c) wyspowe – wykonane w formie 
wydzielonej wyspy lub wysp umieszczo-
nych na jezdni.” 

Progi zwalniające stosowane są w miej-
scach, gdzie konieczne jest wymuszenie 
ograniczenia prędkości pojazdów, jak na 

przykład w okolicach szkół i przedszkoli, 
szpitali czy osiedli. Oczywiście, progi 
zwalniające mogą być równocześnie przej-
ściem dla pieszych, ale tylko wtedy, gdy 
przed progiem są postawione odpowiednie 
znaki pionowe informujące o przejściu dla 
pieszych, a na progu takim namalowane 
jest przejście dla pieszych lub gdy próg 
zwalniający umieszczony jest w odległo-
ści powyżej 100 metrów od najbliższego 
przejścia dla pieszych. W innym przypad-
ku zabronione jest przechodzenie przez 
zwalniający próg. 

Dla przypomnienia zamieszczamy także 
art. 13 pkt. 2 i 3 Prawo o ruchu drogowym 
odnoszący się do ruchu pieszego: „Prze-
chodzenie przez jezdnię poza przejściem 
dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość 
od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jed-
nak skrzyżowanie znajduje się w odległo-
ści mniejszej niż 100 m od wyznaczonego 
przejścia, przechodzenie jest dozwolone 
również na tym skrzyżowaniu. Przecho-
dzenie przez jezdnię poza przejściem dla 
pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest 
dozwolone tylko pod warunkiem, że nie 
spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. 
Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi 
jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do 
osi jezdni.” Poza tymi wyjątkami przej-
ście przez jezdnię możliwe jest tylko na 
wyznaczonym i oznakowanym przejściu 
dla pieszych. 

Jak dowiedzieliśmy się od pracowni-
ków Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Cieszynie, w mniejszych miejscowoś-
ciach, gdzie przejść dla pieszych nie ma, 
pieszy może przechodzić przez jezdnię  
w każdym jej punkcie mając na względzie 
bezpieczeństwo swoje i innych uczest-
ników ruchu drogowego. Podobnie jest  
w przypadku, gdy przejście dla pieszych 
jest oddalone powyżej 100 metrów od 
miejsca, w którym pieszy przechodzi. 
Wtedy nie grozi mu za to mandat, jeśli 

CZY PROGI TO PRZEJŚCIE?
Na niektórych drogach w Ustroniu zainstalowane są progi zwalniające służące do 
tego, aby samochody, jak sama nazwa wskazuje, w określonych punktach zwalniały 
prędkość jazdy. Tymczasem często można zauważyć, zwłaszcza w centrum miasta, 
że przez progi te przechodzą piesi, czasem nawet nie patrząc czy nie nadjeżdża 
jakiś pojazd. Takie zachowanie stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego. 

(cd. na str. 12)
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Justyna Bednarek „Babcocha” czyta Anna Seniuk

Nowy tytuł Justyny Bednarek z mi-
strzowską okładką Daniela de Latoura 
- ich wspólne „Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek” otrzymały nagro-
dę dla Najlepszej Książki Dziecięcej 
„Przecinek i Kropka” oraz Nagrodę 
Literacką Miasta Stołecznego Warsza-
wy. Zdobyły też nominację do tytułu 
Książka Roku IBBY i do Najpiękniej-

szej Książki Roku.
Teraz utalentowany duet stworzył opowieść o Babcosze - za-

bawnej i przyjaznej ludziom czarownicy, która umie cofnąć czas, 
zamienić żołędzie w złote dukaty, a siebie - w muchę. Babcocha 
zaprzyjaźnia się z Bernardettą i wspólnie podróżują na chmurze,  
a także okiełznują orzechowe Licho. Przygody Babcochy spodobają 
się wszystkim czytelnikom od lat 6 do 100!

Ewa Cudzich „Z perspektywy pogranicza - w świecie mi-
krohistorii beskidzkich góralek”

Z perspektywy kobiet przyglądamy się 
życiu codziennemu, znaczonemu wydarze-
niami historycznymi. Dzięki lokalnym małym 
historiom możemy pozostawić trwały ślad, 
swoiste świadectwo codzienności wpisanej 
w Niepodległą. Szczególne są dla nas treści 
opowiedziane przez kobiety przez pryzmat 
ich własnych doświadczeń i wynikające  
z kobiecego spojrzenia na rzeczywistość. 
Na osi czasu, od wydarzeń związanych  
z wybuchem II wojny światowej po jej zakoń-
czenie, okresu komunizmu, znaczących dat tj. 
wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. 
czy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 
r. i politycznych zawirowań okresu po 1989 
r. przyglądamy się lokalnej społeczności.

W dawnym

Każdy Nowy Rok skłania do przeróż-
nych refleksji nad mijającym czasem, 
do nowych wyzwań, spełniania marzeń  
i zamierzeń. W rozpoczętym 2019 wypada 
powrócić wspomnieniami do postaci nie-
odżałowanego, niezwykłego ustroniaka, 
kierownika Klubu Fabrycznego, później 
Zakładowego Domu Kultury „Kuźnik” 
- Jana NOWAKA, który nagle, w mło-
dym wieku niespełna 47 lat, odszedł na 
zawsze 21 stycznia 1979 r. na stanowisku 
pracy jako juror konkursu recytatorskiego  
w Bielsku-Białej.

Jan Nowak urodził się 1 czerwca 1932 
r. w Lipowcu. Kiedy w 1960 r. rozpoczął 
karierę zawodową w ówczesnym Klubie 
Fabrycznym, byłam jeszcze małym dzie-
ckiem nie mającym pojęcia o tym, że po 
latach zejdą się nasze drogi. W 1968 r. 
placówkę przemianowano na Zakłado-
wy Dom Kultury „Kuźnik” znany jako 
„Prażakówka”, gdzie pracował do 1976 r.  
Z powodu bardzo szczupłej sylwetki, przez 
całe życie towarzyszyła mu pieszczotli-
wa ksywka „Szpileczka”. Wykonywanie 
swoich trudnych obowiązków przeważnie 
w pojedynkę traktował tak poważnie, iż 
ustroński „Kuźnik” stał się najbardziej 
prężnym ośrodkiem kultury w powiecie. 
Miał szerokie horyzonty organizacyjne. 

Największą jego miłością i pasją stał 
się teatr ze względu na edukację w tym 
zakresie. Prowadził amatorskie zespoły 
teatralne będąc reżyserem przedstawień, 
jak również zapraszał na grunt ustroń-
ski najbardziej znanych aktorów scen 
polskich, m.in. Kalinę Jędrusik, słynny 
spektakl „Taniec śmierci” A. Strinberga  
w obsadzie Aleksandry Śląskiej, Jana 
Świderskiego i Jerzego Kamasa oraz 
wielu innych. Organizował także wyjazdy 
na spektakle głównie do Teatru Starego 
w Krakowie. Jako znawca i miłośnik 
sztuk plastycznych sprowadził do Ustronia 
cały szereg dzieł znanych malarzy oraz 
rodzimych twórców. W ZDK „Kuźnik” 
odbywały się regularne wernisaże wystaw 
malarstwa, a wśród nich takich sław jak 
Stanisław Wyspiański czy Jacek Mal-
czewski. Zainicjował kilka ciekawych 
przedsięwzięć, z których bezwzględnie 
należy wymienić: „Środy oświatowe” 
polegające na odbywających się spotka-
niach autorskich, sesjach, wystawach czy 
odczytach i „Czwartki literackie” z udzia-
łem populanych osobowości – Gustawa 
Morcinka, Marii Wardas, Zofii Kossak-
-Szatkowskiej, Magdaleny Samozwa-
niec, Stefanii Grodzieńskiej, Stanisława 
Hadyny czy Igora Śmiałowskiego. Godną 
wspomnienia imprezą było redagowanie 
tak zwanej „Żywej gazety” przy współ-
udziale ustroniaków i zaproszonych gości. 
Sam był poetą, więc ta dziedzina kultury 
też była mu bardzo bliska (wiersze opub-
likowane są w 2. i 4. numerze „Pamiętni-
ka Ustrońskiego”). Poprzez organizację 
konkursów recytatorskich lub spotkań  
z poetami np. Emilią Michalską, Henry-
kiem Jasiczkiem czy Tadeuszem Śliwia-
kiem, popularyzował twórczość poetycką. 
Niejednokrotnie w realizacji wszystkich 
planów i kierunków działań pomagali mu 
ustrońscy przyjaciele: polonista Marian 
Żyromski, bibliotekarki – Halina Kojma 
i Janina Guzkiewicz, animatorka kultu-
ry Anna Robosz, bibliofil Józef Pilch, 
artysta-plastyk Karol Kubala, akwarelista 

Bogusław Heczko, modelarz  Jan Herma 
i inni – głównie pracownicy Kuźni Ustroń, 
której podlegał Dom Kultury. 

Jak już wcześniej wspomniałam, miałam 
po latach okazję bliżej poznać tego wspa-
niałego, skromnego człowieka przez duże 
„C”, utalentowanego działacza i animatora 
kultury, bowiem dane mi było od 1974 r. 
z nim współpracować, a przez trzy lata 
(1976-1979) razem współorganizować 
Festiwale Piosenki Czeskiej i Słowackiej  
o „Kryształową Lirę”. Pełnił wtedy funk-
cję najpierw przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego, a później Komisji Arty-
stycznej tegoż Komitetu. Źle się stało, że 
w 1976 r. został zatrudniony w bielskiej 
Fabryce Samochodów Małolitrażowych, 
a w 1978 r. otrzymał stanowisko wicedy-
rektora Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Bielsku-Białej. Z całą pewnością nad-
miar obowiązków służbowych, w ferworze 
nerwowego trybu życia, spowodował 
nagły wylew krwi do mózgu, w wyniku 
czego natychmiast zmarł. Wiadomość  
o tym smutnym wydarzeniu spadła na 
mnie i mieszkańców jak grom z jasnego 
nieba. Trudno było w to uwierzyć, ale 
niestety...  stało się faktem.

W ciągu ostatnich czterdziestu lat  
w Ustroniu kilkakrotnie zorganizowane 
zostały wieczory wspomnień o Janie No-
waku, natomiast w marcu 2005 r. z okazji 
25-lecia śmierci, z udziałem władz miasta, 
odsłonięto tablicę pamiątkową z jego 
wizerunkiem w holu koło sali widowisko-
wej, w obecnym Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”. Mam wielką nadzieję, 
że postać Jana Nowaka zawsze będzie  
w jakiś sposób związana z życiem kultural-
nym miasta, szczególnie jego ukochanym 
Domem Kultury, a pamięć o spuściźnie jaką 
pozostawił po tak zwanych złotych latach 
„Prażakówki” nie zaginie, bo działał on  
z niezwykłym zaangażowaniem na dobro 
nie tylko naszego miasta, ale i całego 
regionu ziemi cieszyńskiej. Emilia Mi-
chalska tak zakończyła wiersz poświęcony 
Janowi Nowakowi w 10. rocznicę śmierci: 
Nam nie przystoi/Próżne łzy przelewać/
lecz hartem ducha/śpieszyć jego śladem/
plon jego życia/niech będzie przykładem/
jak swoją ziemię/czcić szanować kochać.

                                   Elżbieta Sikora 

 JAN  NOWAK IN  MEMORIAM  
 W  40. ROCZNICĘ  ŚMIERCI 
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USTRONIUW dawnym

Po naszymu...
Ludkowie złoci

Jak piszym ty wypociny po naszymu, 
to je zima na całego. Śniyg suje, wia-
trzisko fujo, że hej! Ponikierzi starsi 
ustróniocy pamiyntajóm prowdziwe 
zimy z zomiyntami na półdrugo metra 
i wielucnymi mrozami. Dyć hańdowni 
zima dzierżała pore miesiyncy i wszyscy 
do tego prziwykli. Ale ci, co to pamiyn-
tajóm, to na stare roki tak sie łodzwycza-
jili łod chodzynio po takim chrómskim 
lodowisku, że sóm tacy co teroski aji 
tydziyń, czy dwa nie wychodzóm z cha-
łupy. Niejedyn tak sie zawziył, że nie 
wyńdzie, aż sie tyn lód stopi. A kiedy 
to bydzie? Kto to wiy? Możne za pore 
dni, a możne za miesiónc. Teroski z tóm 
pogodóm nigdy nic nie wiadómo. 

Tak czy siak, choć też nimach już 
młódkóm, łoblykóm taki charboły, co 
kapke miyni kielżóm, bierym dwie wie-
lucne taszki, zbiyróm zamówiynia łod 
tych, co sie bojóm wyńś na pole i na 

kartce piszym co kómu nabyć, a potym 
szmatlym sie po tych naszych geszeftach. 
Móm z tego sporo radości, że poza 
dómownikami, poradzym też jeszcze 
kómu pumóc. Na razie móm szczyńści  
i choć sie fórt szmatlym tam a haw, to 
żech jeszcze latoś nie drzisła na tyn 
zdradliwy lód. A jak kogo spotkóm na 
ceście, to fórt kierysi łopowiado: tyn sie 
połómoł, tamtyn strasznucnie sie połobi-
joł, jak spod na lód i je calutki siny. Tóż 
nie dziwota, że niejedyn mo moc strachu 
i doista nie ryzykuje.

A możne kożdy z was, takich młod-
szych emerytów, co jeszcze sóm żeście 
na tela sprawni rozglóndnie sie po 
sómsiadach? Czy też kiery nie czako na 
pumoc? Dyć tak niewiela trzeja, coby 
kómu sprawić radoś. Niejedyn starszy 
ustróniok staro sie nie połómać, a prze-
ca wiycie, że coby sie wywalić nie trzeja 
wychodzić na lód. Dyć ponikiery sie 
zaszmatle na tepichu, czy aji na progu  
i ani sie nie nazdo, a gicz połómano.  
A potym taki borok leży w łóżku zdany 

W tym tygodniu przedstawiamy nie-
zwykły zegar fabryczny, służący do od-
bijania kart pracy, przekazany do naszego 
Muzeum dosłownie kilka dni temu przez 

ustroniaka, Adama Najbora. Zegar, porzu-
cony przy bramie Kuźni w czasie likwida-
cji zakładu, odnalazł i zabezpieczył przed 
dalszym zniszczeniem jego ojciec, nieży-

jący już Piotr Najbor. Czasomierz został 
wyprodukowany przez francuską firmę 
Breveté w latach 60 XIX w. Najpraw-
dopodobniej pierwotnie odmierzał czas 
pracownikom Arcyksiążęcego Zakładu 
Budowy Maszyn, który zaczął działać na 
terenie późniejszej Kuźni właśnie w 1864 
r. Możliwe, iż z czasem ów chronometr  
zastąpiono nowszym, który obecnie wisi 
u wejścia do naszego Muzeum. W każdym 
razie czasomierz Breveté trafił później do 
ustrońskiego „Hamra”, czyli dawnej Kuź-
nicy „Alberta”, usytuowanej naprzeciw 
kościoła ewangelickiego. Tam utrwalono 
go na zdjęciu z 1948 r., kiedy to w dawnej 
tokarni arcyksiążęcej (dzisiejszej sali gim-
nastycznej) działało trzyletnie Gimnazjum 
Przemysłowe pod kierownictwem An-
drzeja Pilcha. Wykłady odbywały się tam 
od poniedziałku do czwartku, a w piątki 
i soboty przeprowadzano naukę warszta-
tową dla ślusarzy i tokarzy. W 1950 r., 
po ukończeniu przebudowy dawnej Huty 
„Klemensa” na technikum, ustrońskie 
szkolnictwo zakładowe przeniesiono do 
górnego Ustronia. Z czasem zegar musiał 
więc trafić z powrotem do Kuźni. Na 
dzień dzisiejszy nasz nowy skarb wymaga 
renowacji. Nie jesteśmy też pewni, czy 
uda nam się uruchomić jego mechanizm. 
Cieszymy się niezmiernie, iż zabytek 
trafił we właściwe ręce. A może któryś  
z Czytelników rozwieje nasze wątpliwości 
dotyczące dotychczasowych losów zega-
ra?                                      Alicja Michałek

Ps. Na zdjęciach zegar w stanie obec-
nym oraz fragment wnętrza sali dawnego 
Gimnazjum Przemysłowego z widocznym 
zabytkowym chronometrem.

na łopieke inszych ludzi, a gor jak ni mo 
rodziny. Tóż łopiekujmy sie starszymi 
– tymi znómymi i nieznómymi. Dyć tyn 
czas tak hónym leci, że starość do Was 
przijdzie, ani sie nie nazdocie kiedy.  
I wtedy Wy bydziecie czakać na pumoc. 
Ale czy sie kiery nóńdzie, coby podać 
pumocnóm dłóń?    Staro ustrónioczka

4/2019/9/R
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zachowuje należytą ostrożność i nie stwa-
rza zagrożenia dla siebie i innych. Miejsce 
to może być dowolne, nawet jeśli jest to 
próg zwalniający. Jak tłumaczą pracow-
nicy wydziału, w Ustroniu jednak, jeśli 
progi nie są jednocześnie przejściami dla 
pieszych (jak np. ten na ul. Partyzantów), 
pieszy nie może przez nie przechodzić. 
Żaden próg zwalniający nie jest bowiem 
oddalony powyżej 100 metrów od jakie-
gokolwiek przejścia dla pieszych. Mimo 
to piesi przechodzą na progach na ul.  
I. Daszyńskiego czy A. Brody, łamiąc  
w ten sposób przepisy.

Co grozi pieszemu za nieprawidłowe 
poruszanie się po drodze? Za przejście 
przez jezdnię poza pasami lub też prze-
bieganie przez jezdnię, nawet jeśli pie-
szy znajduje się na pasach, grozi mandat  
w wysokości 50 zł. Za przejście przez 
jezdnię na pasach przy czerwonym syg-
nalizatorze świetlnym grozi mandat  
w wysokości 100 zł. Gdy pieszy odmówi 
przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu. 
Policjant lub strażnik miejski może po-
uczyć uczestnika ruchu drogowego bez wy-
pisywania mandatu. Agnieszka Jarczyk  

Bohaterami programu są seniorzy - 
sześć kobiet i sześciu mężczyzn w wieku 
powyżej 60 lat, którzy postanowili prze-
żyć swoją drugą młodość i poznać osobę,  
z jaką będą mogli dzielić resztę swojego 
życia. Zgłosili się zatem do programu, 
aby zrealizować swoje zamierzenia. Te 
dwanaście osób jest zupełnie różnych,  
z różnymi temperamentami i różną histo-
rią życiową. Czy rzeczywiście w reality 
show uda im się spotkać tę konkretną 
osobę, kolejne odcinki pokażą. Pierwszy 
został wyemitowany w ostatnią niedzielę 
- wszyscy bohaterowie zakwaterowali się 

w Sanatorium Równica, bo właśnie tam 
toczy się główna akcja, wszyscy też zostali 
przedstawieni widzom.

– Pierwszy odcinek okazał się dużym 
sukcesem, więc tylko się cieszyć – mówi 
Remigiusz Ciupek, który w „Sanatorium 
Miłości” będzie gościł w jednym z odcin-
ków. – Program to rewelacyjna promocja 
dla naszego miasta. 

Ciupek został zaproponowany ekipie 
filmowej przez pracowników Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Ustroń. Reżyser szukał 
osoby, która mogłaby poprowadzić wraz  

z bohaterami programu warsztaty kulinar-
ne ze zdrową żywnością. 

– Spotkanie z bohaterami programu 
było bardzo wyjątkowe. Będąc z nimi  
w ogóle nie odczułem tej znacznej różni-
cy wiekowej, jaka nas dzieliła. Jak tylko 
bohaterowie pojawili się przy stołach, od 
razu uśmiech zagościł nam na twarzach. 
Wszyscy świetnie się bawiliśmy – mówi 
Ciupek. – Sam pomysł na taki serial 
uważam za bardzo trafiony, ponieważ 
pokazuje on, że druga młodość nie musi 
kończyć się na spotkaniach w domu se-
niora. Spotkanie towarzysza/towarzyszki 
życia jest w takich programach bardzo 
realne. Widziałem, że każdy z uczestników 
chciał spotkać tę drugą połówkę. Wcale się 
nie dziwię, w takim wieku samotność musi 
być bardzo odczuwalna. A każdy z bohate-
rów jest bardzo otwarty i gotowy na nowe 
wyzwania. Przez różne doświadczenia, 
jakie przeżyli w swoim życiu są gotowi 
na nowe znajomości. I to było widać na 
każdym kroku.

Każdy ma swoją ocenę tego typu progra-
mów. Jedni uważają, że „Sanatorium Mi-
łości” to kolejny chwyt na przyciągnięcie 
widzów, jaki zastosowała TVP, która chce 
poprawić sobie stan budżetu. Inni uważają, 
że bohaterowie chcą zaistnieć w mediach, 
jeszcze inni zaś, że to dobry program da-
jący ludziom szansę na poznanie kogoś, 
z kim można dzielić swoje dalsze życie. 

Fakt faktem, pierwszy odcinek cieszył 
się dużą oglądalnością, jeden z bohaterów 
stał się też od razu faworytem widzów  
i użytkowników internetu. 

Odcinki będą emitowane w każdą nie-
dzielę w porze wieczornej.                  (aj)

USTROŃSKIE „SANATORIUM MIŁOŚCI” 
Programów typu reality show jest coraz więcej. Pomysły na nie są naprawdę różne, 
nieraz bardzo kontrowersyjne, wszystkie łączy jedno – uczestnicy szukają swojej 
przysłowiowej „drugiej połówki”. Nie inaczej jest w przypadku nowej produkcji 
TVP „Sanatorium Miłości”, której akcja rozgrywa się w naszym mieście. 

(cd. ze str. 9)

CZY PROGI TO 
PRZEJŚCIE?

18 stycznia w Przedszkolu nr 6 odbyły się jasełka, które dla swoich rodziców, babć, dziadków 
i rodzeństwa przygotowała najstarsza grupa. Obejrzała je również wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta, a jednocześnie radna z tej dzielnicy Jolanta Hazuka oraz burmistrz Przemysław Korcz. 
Zebranych przywitała dyrektor przedszkola Dagmara Rejowicz. Na prawie godzinne przed-
stawienie składały się fragmenty tradycyjnych kolęd, współczesnych piosenek o tematyce 
bożonarodzeniowej, utwory folklorystyczne, wiersze i recytacje. Co wyróżniało te jasełka, to 
ich globalny charakter. Do Betlejem przybyli nie tylko Trzej Królowie, ale i reprezentanci Azji, 
Afryki, Ameryki Północnej, Oceanii, a na koniec beskidzcy górale. Dzieci, mimo iż przejęte 
swoimi kwestiami, wypatrywały wśród publiczności swoich bliskich i czasem, zapominając  
o trwającym spektaklu, machały i pozdrawiały ich. Na koniec każdy z aktorów przedstawiał się 
własnym imieniem, dodając do niego postać, którą odgrywał. Burmistrz też się przedstawił: 
Przemek – chłopak z Ustronia, a następnie podziękował za miłe chwile i wręczył dzieciom torbę 
ze słodyczami. Jolanta - dziewczyna z Nierodzimia również nie przyszła z pustymi rękami, 
więc w tym dniu nie brakowało dzieciom słodkości.                                                        (mn)
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Pewnego zimowego dnia do Ustronia 
zawitała Jej Wysokość Niska Emisja  
i zarządziła, że w kotłach należy palić 
dużo węgla, drewna, gazet, śmieci, meb-
li, mokrego drewna, papierów białych, 
kredowych, farbowanych i foliowanych 
oraz wszystko to, co znajdzie się pod ręką. 
Czekała tylko na mgłę. Mgła się pojawiła, 
a wtedy cały dym ze wszystkich ustroń-
skich kominów zamienił się w SMOG. 
Nosy zaczęły się wykręcać od smogu  
i kichać, płuca zaczęły kaszleć i bronić 
przed pyłami i truciznami, niestety pole-

WARSZTATY I TEATR O SMOGU

W Ustroniu Nierodzimiu na ul. Wiejskiej 
pojawił się czarno-biały kocurek. Na szyi 
miał założoną odblaskową obróżkę w ko-
lorze fioletowoszarym. Kotek ma 6-7mie-
sięcy, jest zdrowy. Został wykastrowany  
i odrobaczony. W najbliższym czasie zo-
stanie zaszczepiony. Lubi towarzystwo 
człowieka. Dobrze dogaduje się z kotami  
i pieskami. Załatwia się do kuwety. Przeby-
wa w domu tymczasowym Stowarzyszenia 
AS. Informacja pod numerem 606 911 687.

gły na astmę, infekcje dróg oddechowych, 
a serce - serce wylądowało w szpitalu  
z powodu zawału serca, co gorsza mózg 
nie mógł się już na niczym skoncentrować 
i pogorszyła mu się pamięć. Na szczęś-
cie pewnego dnia ktoś przegonił smog  
i człowiek mógł oddychać, a jego ciało 
już tak nie chorowało. 

To tylko mini teatrzyk, który powstał na 
warsztatach smogowych. Niestety życie 
to nie bajka, nie wystarczy dmuchnąć  
i przegonić smog.

Smog zabija, a za jego powstawanie 

odpowiadamy my i niska emisja, czyli 
wszystko to, co wypuszczamy z naszych 
kominów. Smog nie zniknie sam. Jeśli 
my nie zmienimy sposobu ogrzewania 
naszych domów to nic się nie zmieni i da-
lej co roku będziemy chorować i umierać 
z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Nowość 

Pobyty długoterminowe 
dla seniorów*       

ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
Infolinia 33 854 54 54

Nowoczesne pokoje w Sanatorium Równica 

5 posiłków dziennie

Komfortowa strefa wspólna

Opieka medyczna 
i profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne

Możliwość korzystania z bogatej 
oferty Uzdrowiska Ustroń
(poradnie specjalistyczne, baza zabiegowa, basen solankowy i kino)

www.uzdrowisko-ustron.pl

w Uzdrowisku Ustroń

W minionym tygodniu zakończyły się warsztaty o tematyce smogowej, w której 
wzięły udział kolejno wszystkie klasy SP nr 3 w Ustroniu Polanie. 
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www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 
- USTROŃ. (33)854-53-98.

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

Bilety autokarowe, lotnicze, promo-
we. 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.

MOUNTAIN-MED - profesjonalny 
masaż medyczny, taping, fizykotera-
pia, stacjonarnie i u pacjenta. Ustroń, 
ul. Turystyczna 6. 535-387-898.

AMBACAR-BIS Skoczów, używa-
ne części do samochodów osobo-
wych. 733-913-181. 505-634-557.

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

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

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

Tanie CIUCHY. Pawilon na targowi-
sku. Wyprzedaż - 50%. Zapraszamy.

Mieszkanie dwupokojowe umeblo-
wane, kuchnia, łazienka do wynaję-
cia. 502 143 690.

Okazja! Wyprzedaż mebli przece-
nionych. Meble u Michała. 33 854 
2471.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

ZDANIEM BURMISTRZA
O ustrońskich balach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. Karnawał 

to czas zabawy. W naszym mieście bale są tradycyjnie od kilkunastu 
lat organizowane przez szkoły, stowarzyszenia, hotele, restauracje. 
Mamy bal sportowców, myśliwych, są też bale dla najmłodszych  
w przedszkolach. Niestety, wielu organizatorów balów miało kłopoty 
z frekwencją, co do tej pory było zjawiskiem niespotykanym, a wręcz 
trzeba było limitować bilety. W tym roku były wolne miejsca na balu 
sportowców, a bal charytatywny nie odbędzie się ze względu na małą 
liczbę zainteresowanych. Na pewno mają na to wpływ podawane od 
kilku miesięcy informacje o recesji, kryzysie gospodarczym. Zapewne 
w naszej świadomości zostało zakodowane, że zabawy i rozrywki nie są 
wskazane w takim okresie. Tymczasem patrząc na sytuację w Ustroniu 
trudno zauważyć wyraźne oznaki recesji. 

BYĆ DOBRYM RODZICEM
Być dobrym rodzicem to wcale nie taka łatwa sprawa... Na drodze 

naszego rodzicielstwa spotykamy wiele przeszkód, których rozwiązanie 
nie jest proste i czasem trudno nam samemu je przezwyciężyć. Chcąc 
ukazać możliwe sposoby „postępowania” z dziećmi, Świetlica Środo-
wiskowa dla Dzieci i Młodzieży w Hermanicach przy parafii N. M. P. 
Królowej Polski wraz z TAMA Prywatnym Ośrodkiem Pomocy Psy-
chologicznej zaprasza na drugą edycję „Warsztatów dla Rodziców” 
finansowanych ze środków budżetowych Miasta Ustroń.(...) Tematyka 
spotkań skupiać się będzie głównie na trudnościach komunikacyjnych, 
dostrzeganiu i wspieraniu rozwoju talentów dzieci oraz zagrożeniach 
związanych z uzależnieniami, które coraz częściej dotykają nasze dzieci 
(Internet, komputer, gry, komórka). 

SKOKI PAWŁA
Od 2005 r. rozgrywany jest w Polsce turniej skoków narciarskich 

Lotos Cup – Szukamy Następców Mistrza. W kategorii wiekowej 
juniora E, czyli roczniki 1996 i młodsze, startuje ustroniak Paweł 
Wąsek, reprezentujący Olimpię Goleszów. W dotychczas rozegra-
nych konkursach spisywał się dobrze i na otwarcie sezonu w Za-
górzu 9 i 10 stycznia odpowiednio zajął piąte i pierwsze miejsce. 
Następnie 14 i 15 stycznia skakano w Wiśle Łabajowie, a Paweł  
w pierwszym konkursie był czwarty, w drugim piąty. W sumie daje 
to w klasyfikacji pucharowej trzecie miejsce z 230 pkt. Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 29.01.2009 r.

*  *  *

 24-25.01  Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
26-27.01  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
28-29.01  Pod Najadą     ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
30-31.01  Centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
1-2.02  Na Szlaku     ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
3-4.02  Rumiankowa     ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

DYŻURY APTEK
*  *  *

24.01 14.00 XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużynowe  
   Mistrzostwo Ustronia, MDK „Prażakówka”, s. 7
25.01 17.00 Wieczór wspomnień o Józefie Golcu, Muzeum Ustrońskie
25.01 17.00 LODODISCO - dyskoteka na lodzie - lodowisko  
   miejskie przy Alei Legionów
27.01 9.15 Puchar Korony Czantorii - Puchar SRS Czantoria,  
   Kolej Linowa Czantoria
30.01 18.00 Recital Teresy Werner, MDK „Prażakówka” (bilety  
   50 i 60 zł)
1.02 16.30 Koncert dla Babci i Dziadka, MDK Prażakówka
3.02 9.15  Puchar Korony Czantorii – Puchar Poniwca, Poniwiec 
   

KONKURSY I PRZETARGI 
16.01.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Remont kanalizacji 
deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Szpi-
talnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu 
–  termin składania ofert – do dnia 24.01.2019 do godziny 10:00.
21.01.2019 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 5.02.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

W poprzednim numerze gazety podano błędne informacje  
w artykule „Dotacje na realizacje”. Otóż Towarzystwo Miłośni-
ków Ustronia na konkurs wiedzy o Ustroniu otrzymało 2,5 tys., 
a nie jak podano 12,5 tys. zaś Fundacja Senioralna na organiza-
cję „Dnia dla zdrowia” otrzymała 2 tys., a nie jak podano 3 tys. 
Zainteresowanych przepraszamy.

SPROSTOWANIE

PROMOCJA KALENDARZA BESKIDZKIEGO 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 

promocję „Kalendarza Beskidzkiego 2019”. Spotkanie  odbędzie 
się w piątek 8 lutego o godz. 17.00 w Czytelni.  

*  *  *

Fot.  M. Niemiec
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

4/2019/1/O

Białe dają mata w dwóch posunięciach. 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) flamandzka Wenecja, 8) gatunek literacki, 
9) coś kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy 
z Torunia, 14) stolica Podkarpacia, 15) ocena czegoś,  
16) formowany przez harcerzy, 19) kultowy polski zespół 
rockowy, 22) lepsze od marmolady, 23) na królewskiej 
skroni, 24) do wspinania dla początkujących.
PIONOWO: 2) część walki bokserskiej, 3) popularny 
męski chór z Niemiec śpiewający w gregoriańskim 
stylu, 4) mały Adam, 5) wyspa-sąsiadka Jawy, 6) przy-
datne w kuchni, 7) grecki wulkan, 11) sympatycznie  
o naszej stolicy, 13) kuzyn tabaki, 17) owce na wypasie,  
18) w dekagramie, 20) ryba z kolcem, 21) tucznik.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 1 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 2

ŚLIZGAWKA W PARKU
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz kalendarz na 2019 rok z auto-
grafem Kajetana Kajetanowicza otrzymuje:* Eugenia Gawlas  
z Ustronia, ul Lipowska. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

SZACHOWE  HISTORIE NA WESOŁO
Zakaz gry w szachy
Pewnego razu londyński „Times” opublikował list swego 

czytelnika-szachisty nazwiskiem E. Hepner. Czytelnik ów pisał, 
że zgodnie z zarządzeniem władz kościelnych z roku 1240, gra 
w szachy w niedzielę była grzechem i zabroniona pod groźbą 
ekskomuniki. Hepner zwrócił się do swego pastora z zapytaniem, 
czy zarządzenie to obowiązuje nadal, nigdy bowiem formalnie 
nie zostało odwołane.

Pastor przed udzieleniem odpowiedzi swemu parafianinowi 
zagrał z nim kilka lekkich partii. Wygrawszy bez trudu wszystkie, 
rzekł mu: –„Tak grać w szachy jak ty, mój synu, jest grzechem 
nie tylko w niedzielę, lecz również i w pozostałe dni tygodnia!”Nie taki dawny Ustroń, 2003 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.
 

4/2019/7/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

4/2019/8/R
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Wisła 24 26:7
Husaria 23 24:6
Istebna 22 23:9
Rudzica 20 21:9
Kasa Chorych 13 16:15
Teraz.My 10 13:20
OSP  9 11:19
Drużyna A 6 9:22
Młode Wilki 6 7:22
Bad Bojs 2 5:26

Podczas niedzielnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem sukces 
osiągnął ustroniak Paweł Wąsek. Młodszy brat narciarki alpejskiej Katarzyny Wąsek zdobył 
swoje pierwsze punkty w klasyfikacji PŚ, a na dodatek przez jakiś czas prowadził w klasy-
fikacji turnieju. Jako jedyny z Polaków zakwalifikował się do drugiej serii, a ostatecznie 
zajął 27. miejsce. W pierwszym skoku Paweł osiągnął 129 metrów, co dało mu 18. miejsce, 
w drugim - 121 metrów. 

20 stycznia odbyła się ostatnia kolej-
ka rundy zasadniczej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki, której turnieje już na stałe za-
gościły w kalendarzu imprez sportowych  
w naszym mieście. 

Jak to było zapowiedziane na koniec 
poprzedniego sezonu, w tej edycji II faza 
rozgrywek przybierze formę dwumeczy. 
W lutym (3.02 i 17.02) zagrają ze sobą 
pary złożone z zespołów, które zajęły 
określone miejsca w tabeli, a w marcu 
(3.03 i 17.03) rozegrane zostaną finały  
z meczami o miejsca na podium i kolejne. 

Ostatnia kolejka rundy zasadniczej ALS 
rozegrana została w hali Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Ustroniu. Zmierzyły się: Wisła 
i Kasa Chorych 3:0, Drużyna A i Husaria 
0:3, OSP i Młode Wilki 3:0, Istebna i Ru-
dzica 2:3, Teraz.My i Bad Bojs 2:3. (mn)

Tabela po rundzie zasadniczej

• 2 Godzinny karnet na solisko
w cenie 1 zł

• Akcja trwa od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:00 – 19:00

• Zapraszamy już od 14 stycznia 2019 r. 
Do końca sezonu zimowego

Dla starszych mieszkańców naszego 
miasta przygotowaliśmy karnet narciarski 

całosezonowy w atrakcyjnej cenie 580 zł. 
Nie zapominamy również o turystach pie-
szych, którzy bilety na Kolej mogą zakupić 
w specjalnej cenie 15 zł (bilet góra-dół) 
oraz 10 zł (bilet w jedną stronę). 

Warunkiem skorzystania z wszystkich 
zniżek jest posiadanie dokumentu po-
twierdzającego meldunek w Ustroniu,  
a w przypadku akcji „Rośnij zdrowo-na 
sportowo” ważnej legitymacji szkolnej. 

W okresie ferii zimowych Kolej Linowa 
Czantoria organizuje również imprezy  
i wydarzenia: - 27.01.2019 r. –  Puchar 
SRS Czantoria - I zawody z cyklu „Puchar 
Korony Czantorii”, - 09-10.02.2019 r. –  
Słodkie rozpoczęcie Ferii z Firmą Wawel, 
- 10.02.2019 r. –  Zawody Narciarskie o 
Maskotkę Ustronia - Ustroniaczek, Akcja 
„Bezpieczny stok” oraz Pokazy Psich Za-
przęgów w wykonaniu Klubu Sportowego 
„POLAREX”, - 12.02.2019 r. - Kręci mnie 
bezpieczeństwo na stoku- wspólna akcja 
Policji oraz Kolei Linowej Czantoria,  
- 14.02.2019 r. – Walentynki na stoku, 
- 16.02.2019 r. –  Bezpłatne testy nart 
firmy Völkl, - 17.02.2019 r. – Kręci mnie 
bezpieczeństwo na stoku - wspólna akcja 
Policji oraz Kolei Linowej Czantoria, - 
24.02.2019 r. –  Puchar Korony Czantorii 
- Wielki Finał.

Szczegółowe informacje oraz program 
znajduje się na stronie internetowej www.
czantoria.net oraz na naszym FB.

                                       KL Czantoria

ZDROWO - NA SPORTOWO
Wykorzystując doświadczenie lat poprzednich i wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców Ustronia, Kolej Linowa Czantoria zaprasza wszystkie dzieci  
i młodzież w wieku do 16 lat, uczęszczającą do szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w Ustroniu, do udziału w akcji pn. „Rośnij zdrowo-na sportowo”.

PRZED II FAZĄ

Wschód słońca 21 stycznia.                                                        Fot. Kolej Linowa Czantoria


