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W numerze m.in.: Dłuższa Szero-
ka, Z wiarą i z seniorami, Kalen-
darz Ustroński - Podróże w czasie 
i przestrzeni, Audyt w oświacie 
– Czekają nas trudne decyzje, 
O podziale wydziału, Karowa dla 
syna, Szkółka na medal, Mikołaj 
na rynku, Darmowa tomografia  

Hania Gubała, Ala Kocyan, Lew Nawrocki i Laura Lewandowska uczcili uroczyste rozświet-
lenie choinki wspólną kolędą. Więcej na str 4.                                           Fot. K. Francuz

Podczas Mikołajkowego Turnieju  Karate o Puchar Burmistrza Miasta Ustroń uczestnicy kon-
kurowali w kategorii kate i kumite. Więcej o turnieju piszemy na str. 15.     Fot. K. Francuz
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W informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na 2019 rok znalazły się m.in.: 
niedawno odebrane remonty ulic Cieszyńskej i Źródlanej.                Fot M. Niemiec, Miasto Ustroń

szubienicą, zresztą jedną z naj-
większych w Europie. 

Finał znalazła kolejna inwe-
stycja drogowa finansowana  
z budżetu gminy Goleszów. To 
ponad półkilometrowy odcinek 
ulicy Jana Ożany w Cisownicy. 
Remont trwał od sierpnia do 
listopada.

Mieszkanka Kaczyc, Kamila 
Ptaszyńska-Matloch, zdobyła 
drugą nagrodę w 30. edycji 
konkursu „Po naszymu, czyli 
po śląsku”. 

Piaskowce godulskie wydoby-
wane są ze złóż w Wiśle Ob-
łaźcu i Brennej. Kamieniołom 
w Lesznej Górnej bogaty jest 
dla odmiany w wapienie. (nik)

Druga w Polsce pod względem 
grubości jodła rośnie w Bren-
nej Hołcynie. To okazałe drze-
wo ma ponad 200 lat. Obwód 
jodły wynosi blisko 450 cm, 
a wysokość sięga 50 metrów. 
Większa jest jedynie jodła  
z Gór Świętokrzyskich.

Na cieszyńskim rynku przysię-
gę złożyli „terytorialsi”. Blisko 
150 mężczyzn i kobiet zaciąg-
nęło się do Śląskiej Brygady 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Jeden z batalionów ma bazę 
w dawnych cieszyńskich ko-
szarach. 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Istebnej wzbogacił się 
o rzeźbę postaci Jana Kawulo-
ka – folklorysty, gawędziarza i 

multiinstrumentalisty. Autorem 
jest koniakowski rzeźbiarz Zbi-
gniew Krężelok.

OSP w Zbytkowie ma w garażu 
nowy wóz bojowy. Kosztował 
790 tys. zł. Pieniądze wyłoży-
ła gmina Strumień, było też 
dofinansowanie z Wojewódz-
kiego i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz z MSWiA. 
Część złotówek uzbierali sami 
ochotnicy.

Przed laty na dzisiejszym 
osiedlu Mały Jaworowy w Cie-
szynie podczas robót ziemnych 
znajdowano szkielety ludzkie z 
podziurawionymi czaszkami. 
Były to ofiary... miejskiego 
kata. Cieszyn “chlubił się” też 

to i owo
z 

okolicy

Praktycznie we wszystkich 
gminach naszego powiatu w 
miniony weekend uroczyście 
rozświetlono drzewka choin-
kowe. Towarzyszyły temu kon-
certy i jarmarki przedświątecz-
ne oraz spotkania z Mikołajem. 
Najwięcej frajdy miały dzieci 
dla których przygotowano 
słodkie niespodzianki.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Radni bez omawiania przyjęli infor-
mację o realizacji zadań inwestycyjnych  
i remontowych ujętych w budżecie miasta 
na 2019 rok, uchwalili zarządzenie inkasa 
oraz określili inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso w opłacie uzdro-
wiskowej oraz przyjęli Miejski Program 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok. Głosowania bez 
sprzeciwu i bez wstrzymania się.

Tak samo jak uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na gruncie gminnym na ul. 
Działkowej dla Tauronu oraz ustanowie-
nia służebności przechodu i przejazdu 

dla dwóch działek miejskich położonych 
przy ul. Turystycznej na rzecz spółki  
i osoby prywatnej. 

Z racji tego, że ścieki z północnej części 
Ustronia trafiają do oczyszczalni ścieków 
w Skoczowie, nasza Rada Miasta musiała 
zaopiniować kalkulację ceny za usługę po 
zrealizowaniu inwestycji planowanych 
na lata 2019-2027. Radni jednogłośnie 
wydali ocenę pozytywną. 

Podjęli także uchwałę ustanawiającą 
użytek ekologiczny pod nazwą „Pióro-
puszniki nad Wisłą”, żeby objąć ochroną 
siedliska przyrodnicze, w tym zbiorowiska 
nadrzecznych łęgów wierzbowych i nad-
rzecznej olszyny górskiej, wraz z wystę-

pującymi w ich rejonie stanowiskami pod-
legających ochronie gatunków zwierząt  
i roślin, w tym w szczególności dużych  
i stabilnych populacji pióropusznika stru-
siego. Uchwała wprowadza zakazy obo-
wiązujące na obszarze użytku, na przykład 
zakaz przekształcania terenu, prowadzania 
prac ziemnych trwale zniekształcających 
rzeźbę terenu, a także zbioru, niszczenia  
i uszkadzania grzybów i roślin. 

Kolejną uchwałą radni przyjęli Regu-
lamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Ustroń. Znajdziemy  
w nim zapisy o tym, że właściciele nieru-
chomości są zobowiązani do uprzątnięcia 
błota, śniegu i lodu z części nierucho-
mości służącej do użytku publicznego, 
że poza myjnią samochód można umyć 
pod warunkiem, że powstałe ścieki od-
prowadzone zostaną do kanalizacji sani-
tarnej, że na terenie użytku publicznego 
psy mogą być wyprowadzane tylko na 
smyczy, że na takim terenie właściciele 
zobowiązani są do usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez ich zwierzęta. 

Na kolejną uchwałę czekali użytkow-
nicy ul. Szerokiej w Nierodzimiu. Radni 
jednogłośnie zdecydowali o zmianie 
przebiegu tej drogi gminnej nr 592001 S. 
Ul. Szeroka zaczynać się będzie tak jak do 
tej pory od ul. Harbutowickiej, ale koń-
czyć się będzie nie na ul. Wiejskiej tylko 
na ul. Katowickiej. Dzięki temu nowa 
droga przy McDonaldzie przestała być 
drogą wewnętrzną, stała się drogą gminną  
i będzie można na niej ustalić normalne 
zasady ruchu.  

Wiceprzewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej radny Piotr Roman przedstawił po-
zytywną opinię na temat wykorzystania 
dotacji miejskiej przez Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można 
Inaczej”, prowadzące jedyny w powiecie 
Socjoterapeutyczny Ośrodek dla Dzieci 
i Młodzieży w formie specjalistycznej 
placówki z siedzibą w Szkole Podsta-
wowej nr 1 oraz przez Towarzystwo 
Kontaktów Zagranicznych w Ustroniu, 
którą to opinię komisja wydała po prze-
prowadzeniu kontroli.

Monika Niemiec

*  *  *

*  *  *

28 listopada odbyła się XII sesja Rady Miasta Ustroń, a obrady prowadził przewodni-
czący RM Marcin Janik. W poprzednim numerze GU przedstawiliśmy część podjętych 
uchwał, w tym numerze pozostałe. 

DŁUŻSZA SZEROKA

*  *  *
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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

KRONIKA 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 

49/2019/2/R

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

INWENTARYZACJA 
ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI 

Miasto Ustroń przy współpracy z Ministerstwem Technologii  
i Przedsiębiorczości realizuje projekt „Zintegrowany system 
wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”. 
Głównym celem projektu jest m.in. – stworzenie prototypu syste-
mu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń 
grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. Miasto Ustroń 
podpisało umowę z Zakładem Kominiarskim Waszek, który prze-
prowadza inwentaryzację źródeł ciepła na terenie miasta. Prosi 
się właścicieli nieruchomości o umożliwienie przeprowadzenia 
takiej inwentaryzacji. Dane pozyskane przez kominiarzy posłużą 
jedynie do stworzenia bazy danych pomocnej przy realizacji pro-
gramu.                      Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Ustroń

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Emilia Kojma  lat 88 ul. Osiedlowa
Andrzej Cieślik  lat 68 ul. Grażyńskiego

49/2019/1/R

*   *   *
PROMOCJA 

PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Muzeum Ustrońskie 

im. Jana Jarockiego zapraszają na promocję 22 tomu „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, która odbędzie się we wtorek 17 grudnia o godz. 
17.30 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

W programie: „Regionalizm wobec wyzwań współczesności” 
– słowo wstępne dr. hab. Marka Rembierza, prezentacja 22 tomu 
„Pamiętnika Ustrońskiego” – redaktor prowadząca wydawnictwa 
Bożena Kubień, akcent muzyczny – występ ustrońskiego woka-
listy Andrzeja Sikory.

*   *   *

*   *   *

*   *   *

KONCERT KOLĘD 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego wraz z Ogniskiem 

Muzycznym serdecznie zapraszają na tradycyjny KONCERT  
KOLĘD w wykonaniu uczniów i pedagogów, który odbędzie się 
we wtorek 17 grudnia o godz. 16.30  w sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka” Ustroń, ul. Daszyńskiego 28.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” 
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na: Najlepsze Ciastecz-
ko Cieszyńskiej Krainy. W konkursie może wziąć udział każda 
pełnoletnia osoba/podmiot zamieszkująca lub mająca siedzibę na 
terenie  Lgd, tj. Gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, 
Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła, 
Zebrzydowice. 

Swoje wypieki (25 sztuk) jednego rodzaju ciasteczka należy 
składać wraz z formularzem zgłoszeniowym od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 do biura LGD „Cie-
szyńska Kraina” (Skoczów ul. Mickiewicza 9) do 16 grudnia 
2019 r.  W ostatnim dniu do godziny 15.00.

Każda osoba/podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden 
rodzaj ciasteczka (25 sztuk) wraz z formularzem zgłoszenio-
wym. Osoba ta musi być pełnoletnia!

Gala Finałowa odbędzie się 18 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00 
w Dębowcu (OSP, ul. Katowicka 4). Gościem specjalnym będzie 
Remigiusz Rączka!

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody o łącznej 
wartości 2000 zł. 1 miejsce – bon zakupowy o wartości 500 zł 
brutto, 2 miejsce – bon zakupowy o wartości 400 zł brutto, 3 
miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł brutto, 4 miejsce – bon 
zakupowy o wartości 200 zł brutto, 5-10 miejsce – bon zakupowy 
o wartości 100 zł brutto

Szczegółowe informacje podane są w regulaminie konkursu 
oraz pod numerem telefonu 33 48749 42.

NOWE OBOWIĄZKI 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 stycznia 2020 r. istnieje obowiązek rejestracji firm  
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO). Jeżeli podmioty nie zarejestrują się w BDO 
mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, 
związanymi z przekazaniem odpadów np. odbierającemu oraz wy-
stawianiu elektronicznej karty przekazania odpadów, która zastąpi 
papierową kartę funkcjonującą obecnie. W związku z tym firma 
transportująca nie będzie mogła odebrać od podmiotów odpadów. 
Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać na www.bdo.mos.gov.pl lub 
we właściwym Urzędzie Marszałkowskim.

 KONKURS 
NA NAJLEPSZE CIASTECZKO 

CIESZYŃSKIEJ KRAINY

GAZETA USTROŃSKA 
NA ŚWIĘTA I NOWY ROK

Świąteczny numer Gazety Ustrońskiej ukaże się w czwartek 
19 grudnia i jak zawsze będzie miał co najmniej podwójną licz-
bę stron z ciekawymi artykułami i zdjęciami, a w środku nasi 
czytelnicy znajdą praktyczny upominek. Cena świątecznego nu-
meru będzie taka sama jak pozostałych – 2 zł. Ostateczny termin 
przesłania informacji i reklam do numeru świątecznego – piątek 
godz. 15. Kolejny numer GU ukaże się już w nowym roku – 2 
stycznia 2020 r., materiały do numeru pierwszego przyjmujemy 
ostatecznie do 23 grudnia 2019 r.

*   *   *
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RYNEK 
PEŁEN BLASKU

Choinka składająca się z 50 elementów znów rozbłysła.                    Fot. K. Francuz

Sobotni dzień obfitował w atrakcje, bowiem na 
rynku odbyły się wydarzenia, które pierwotnie 
zaplanowane były na piątek. Już od godziny 12 
najmłodsi mieszkańcy i turyści mogli wziąć udział 
w grze terenowej „Zostań pomocnikiem Świę-
tego Mikołaja”. Grę rozpoczęła Pani Elf, która 
przywitała się z obecnymi i zadała im kilka pytań 
dotyczących wyglądu Mikołaja. Dzieci chętnie 
odpowiadały stwierdzając, że Święty musi mieć 
buty, czerwoną czapeczkę i ciepłe spodnie. Po 
tym krótkim quizie pomocnicy Mikołaja wykonali 
serię ćwiczeń takich jak podskoki czy zbieranie 
energii z ziemi, powietrza i kolegi obok, a potem 
zaczęli rozglądać się za bohaterem wydarzenia. 
Najpierw rozległ się dźwięk silnika i wtedy 
na rynek wjechał motocykl z muzeum „Rdza-
we Diamenty”. Pojazd zaparkował pod sceną,  
a z miejsca pasażera wysiadł Andrzej Drobik  
w kultowym stroju, który przedstawił się jako 
kadet na stanowisko Świętego Mikołaja. Za-
proponował on wspólną zabawę, a zgromadzeni 
entuzjastycznie zareagowali na tę propozycję, 
więc Pani Elf poprosiła swoich pomocników  
o przyniesienie chusty animacyjnej, którą dzieci 
oraz ich opiekunowie wykorzystali do wspólnej 
zabawy. Po tej rozgrzewce wszyscy byli już 
gotowi do gry i ustawili się w długiej kolejce. 
Zainteresowanych było wielu, więc dzieci i ich 
opiekunów podzielono na grupy, a każda z nich 
otrzymała zagadki, które należało rozszyfrować 
aby dotrzeć do 5 elfów. Elfy ukrywały się w 
obrębie rynku i wszystkie miały dla poszuku-
jących przygotowane zadanie do wykonania, 
takie jak odnalezienie rymu do słów „pierogi” 
czy „renifer”. Po trwającej około 30 minut serii 
wyzwań i wykonaniu ich wszystkich uczestnicy 
otrzymali worek pełen prezentów oraz certyfikat 
pomocnika Świętego Mikołaja. Następnie przy-
szedł czas na warsztaty plastyczne na których 
zainteresowani mogli samodzielnie  wykonać 
figurki z papierowej rolki, czerwonego papieru  
i białego materiału. Z połączenia tych elemen-
tów powstawał oczywiście nie kto inny, jak sam 
Święty Mikołaj. O godzinie 15 rynek był już 
wypełniony po brzegi, na scenie odbywał się 
spektakl dla dzieci „Pingwiny z zimowej krainy”, 
a zgromadzeni czekający na uroczyste rozświetle-
nie choinki popijali aromatyczne napoje, przegry-
zali przekąski i zapoznawali się z asortymentem 
oferowanym na Jarmarku Świątecznym. Przed 
wybiciem godziny 16 Pingwiny wraz ze Świę-
tym Mikołajem zaprosiły młodszych i starszych 
pod choinkę, gdzie ze wszystkimi przywitała się 
Barbara Niemczyk, naczelnik wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. Po niej głos zabrał 
burmistrz miasta Przemysław Korcz, który złożył 
przybyłym świąteczne życzenia i rozpoczął od-
liczanie, po którym wśród wiwatów i oklasków 
rozświetliła się ustrońska choinka, rozbłysły 
także światła rozdanych wcześniej zimnych ogni. 
Następnie przyszedł czas na występ przygotowa-
nych przez Karolinę Kidoń młodych wokalistów. 
Hania Gubała, Ala Kocyan, Lew Nawrocki  
i Laura Lewandowska zaśpiewali radosną kolędę 
„Świeć Gwiazdeczko mała świeć”. Obchody 
Dnia Świętego Mikołaja na ustrońskim rynku 
zakończyła akcja „Bezpieczni na drodze”, a 
burmistrz, komendant ustrońskiej policji Łukasz 
Żyła oraz policjantów dzielnicowych rozdali od-
blaski dzieciom i dorosłym.  Karolina Francuz 

Tym razem pogoda nie sprzyjała i przed rozpoczęciem gry mali pomocnicy Mikołaja 
rozgrzewali się podczas wspólnej zabawy.                                             Fot. K. Francuz

Po rozświetleniu choinki zapłonęły również zimne ognie.                   Fot. K. Francuz



12 grudnia 2019 r.   Gazeta Ustrońska   5

WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

(cd. na str. 10)

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Ustroń 1 października w Urzędzie 
Miasta Ustroń zaczęły działalność dwa 
wydziały w miejsce jednego. Mam tu na 
myśli były Wydział Inwestycji, Architek-
tury i Gospodarki Gruntami, który został 
podzielony na Wydział Inwestycji oraz 
Wydział Architektury i Gospodarki Grun-
tami. Naczelnikiem pierwszego został 
Andrzej Siemiński, długoletni naczelnik 
całego wydziału przed zmianą, natomiast 
drugiego Aleksandra Kwiecień-Zawada, 
energiczna i skuteczna prawniczka, która 
pracuje w naszym urzędzie od 5 lat. 

Wydział Inwestycji, jak sama nazwa 
wskazuje, zajmuje się prowadzeniem 
inwestycji miejskich – drogowych, ku-
baturowych, remontów, ale docelowo 
przejmie inwestycje prowadzone np. przez 
Wydział Środowiska i Rolnictwa czy Wy-
dział Mieszkaniowy. Do zadań wydziału 
należy m.in.: koordynowanie wykonaw-
stwa inwestycji i remontów kapitalnych, 
przygotowanie terenów dla budownictwa 
komunalnego, przygotowywanie materia-
łów do złożenia wniosków o dofinansowa-
nie zadań z funduszy unijnych, budowa, 
modernizacja i utrzymanie dróg lokalnych 
i miejskich, a także wydawanie zezwoleń 
na zajmowanie pasa drogowego. Pełny 
zakres zadań wszystkich wydziałów znaj-
duje się na stronie internetowej miasta. 
Do 16 grudnia trwa nabór na stanowisko 
podinspektora w Wydziale Inwestycji, 
zachęcam więc do składania aplikacji. 

Wydział Architektury i Gospodarki 
Gruntami zajmuje się wydawaniem decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu oraz decyzji o lokalizacji in-
westycji celu publicznego, prowadzeniem 
spraw związanych z podziałem gruntów, 
spraw związanych z rozgraniczeniem nie-
ruchomości, wydawaniem zaświadczeń 
o położeniu działek w planie miejsco-
wym zagospodarowania. Do jego zadań 
należą prace związane z opracowaniem 
planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego, koordynacja prac związa-
nych ze zmianami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, czynnościami z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności i wszystkim, co zwią-
zane jest z gospodarką gruntami miejski-
mi. Wydział prowadzi ewidencję nazw 
ulic i nadaje numery budynkom. 

Mam nadzieję, że dzięki podziele-
niu Wydziału Inwestycji, Architektury 
i Gospodarki Gruntami na dwa mniejsze, 
wydziały łatwiejsze będzie zarządzanie, 
a przez to prace będą wykonywane sprawniej 
i szybciej.                           Spisała: (mn)

x

ZAPŁONĘŁA DRUGA ŚWIECA
Z wiarą i z seniorami

W drugą niedzielę adwentową na rynku 
panował świąteczny nastrój na całego. 
Jarmark z bogatą ofertą ozdób i różnych 
specjałów kulinarnych, warsztaty dla 
dzieci, na których można było wyko-
nać kartkę świąteczną, radosna muzyka,  
a nad całością dominowała rozświet-
lona wysmukła choinka, sięgająca nie-
mal pod niebiosa, już u nas tradycyjna 
i corocznie oczekiwana. Nie należy się 
zatem dziwić, że mimo dokuczliwego 
wiatru na rynku zgromadziło się sporo 
osób, co było widoczne zwłaszcza przed 
zapaleniem drugiej świecy na wspól-
nym monumentalnym wieńcu adwento-
wym. A że wraz z władzami miasta do 
jej zaświecenia zaproszono seniorów, 
zatem na tej uroczystości pojawiła się 
delegacja Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości z kierownik Iloną Niedobą, dłu-

goletni przewodniczący Koła Emerytów  
i Rencistów Kazimierz Hanus oraz Danuta 
Koenig, kierująca Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku w Ustroniu. Towarzyszył im bur-
mistrz Przemysław Korcz i wiceburmistrz 
Dorota Fijak. W imieniu seniorów głos  
zabrała Danuta Koenig:  

- Szanowni Państwo. Dziś druga nie-
dziela adwentu. Piękny czas, czas radości, 
wesołości. Cieszę się ogromnie, że ta 
urocza tradycja przywędrowała do nas  
i mam nadzieję, że zapadnie ona w naszej 
pamięci, w naszych sercach, ukorzeni 
się i stanie się naszą tradycją. Bardzo 
dziękujemy, że seniorzy zostali zapro-
szeni do przeżywania tego wyjątkowego 
dnia – drugiej niedzieli adwentu, która 
symbolizuje wiarę. Obyśmy wszyscy tu 
obecni, wszyscy mieszkańcy Ustronia  

W imieniu ustrońskich seniorów świecę zapala Kazimierz Hanus.         
     

W ramach programu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia 
niskiej emisji” ZONE „Gospostrateg”, do którego Ustroń został zakwalifikowany jako jedna 
z dziewięciu gmin w Polsce, przeprowadzone zostały badania spirometryczne dzieci, wy-
konano inwentaryzację kotłów i kontrolowana jest emisja zanieczyszczeń powietrza. Do 
końca października 2019 roku zinwentaryzowano w Ustroniu 1.607 budynków, a korzystając 
z wcześniej zgromadzonych danych Urzędu Miasta Ustroń, do statystyk wprowadzono dodat-
kowo 319 budynków. W sumie zostało zinwentaryzowanych 1.926 budynków. Zebrane infor-
macje pozwolą opracować najefektywniejszy plan działania w celu ograniczenia niskiej emisji 
w Ustroniu.                                                                             Fot. Ustroński Alarm Smogowy                                                                                             

O podziale wydziału 
mówi wiceburmistrz Dorota Fijak 
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CZEKAJĄ NAS TRUDNE 
DECYZJE

5 grudnia w sali sesyjnej ustrońskiego 
ratusza przedstawiony został liczący 129 
stron dokument pt.: „Audyt jednostek 
oświatowych”, sporządzony przez In-
stytut Zarządzania w Edukacji „Vulcan” 
z Wrocławia. Zreferował go Jan Zię-
ba, ekspert oświatowy, promotor wyko-
rzystania nowoczesnych rozwiązań IT  
w ramach organizacji szkolnictwa, czło-
nek zespołu, który przeprowadzał audyt. 
Wysłuchali go dyrektorzy pięciu szkół 
podstawowych: SP-1 – Magdalena He-
rzyk, SP-2 – Grażyna Tekielak, SP-3  
z Oddziałami Przedszkolnymi – Jolanta 
Kocyan, SP-5 – Katarzyna Burzyńska, 
SP-6 – Roman Langhammer, dyrektorki 
sześciu przedszkoli: P-1 – Władysła-
wa Hernik, P-2 – Alina Brudny, P-4 – 
Jolanta Cieślar, P-5 – Joanna Cieślar, 
P-6 – Dagmara Pietrzycka-Rejowicz, 
P-7 – Jolanta Heller. Obecni byli również 
radni: przewodniczący RM Marcin Janik, 
wiceprzewodnicząca RM Jolanta Hazuka, 
przewodnicząca Komisji Budżetu i Prze-
strzegania Prawa Bożena Piwowar, prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Rodziny 
i Polityki Społecznej Artur Kluz, Sławo-
mir Haratyk, Jadwiga Krężelok, Alek-
sander Poniatowski, Damian Ryszawy, 
Roman Siwiec, Paweł Sztefek, a także wi-
ceburmistrz Dorota Fijak, skarbnik miasta 
Aleksandra Łuckoś, kierownik Centrum 
Usług Wspólnych Sylwia Moskal, główna 
księgowa CUW Kornelia Ornat-Wajner, 
inspektor CUW Joanna Iskrzycka-Ma-
rianek. Obecna była przewodnicząca 
Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Ustroniu Ewa Lankocz i przedstawicie-
le rad rodziców. 

Spotkanie zostało zorganizowane z ini-
cjatywy burmistrza Przemysława Korcza, 
który powiedział na początku:

– Upubliczniamy ten dokument, żeby 
mieszkańcy poznali dane, bo to oni swo-
imi podatkami płacą za oświatę prawie 
tyle samo, co państwo polskie. Do każdej 
złotówki, która płynie do nas w ramach 
subwencji, mieszkańcy Ustronia dopłaca-
ją 90 groszy, a mówimy w tym momencie 
tylko o wydatkach bieżących. Po dolicze-
niu inwestycji i remontów w placówkach 
oświatowych nasz wkład, państwa wkład 
w utrzymanie oświaty jest jeszcze wyższy. 

To idzie z naszych pieniędzy i dlatego 
chcemy zobaczyć, jak ta sytuacja wy-
gląda, potem przetrawić wyniki audytu,  
a potem zacząć się spotykać, wypracować 
wspólne wnioski i podjąć konkretne de-
cyzje. Dokument, który dzisiaj państwu 
przedstawiamy wskazuje możliwości 
nie tyle zaoszczędzenia pieniędzy, bo na 
to raczej nie ma szans, co zahamowania 
dużego wzrostu wydatków. Pokazuje, jak 
zadziałać, żebyśmy mogli nie tylko utrzy-
mywać szkoły na odpowiednim poziomie, 
ale też prowadzić inwestycje w mieście, 
ważne inwestycje z punktu widzenia 
atrakcyjności Ustronia i potrzeb naszych 
mieszkańców. Ale można też podjąć de-
cyzję, że nic nie robimy, stwierdzając, że 
koszty społeczne są zbyt duże i wolimy 
ponosić koszty finansowe. Tak też może 
być, jednak wtedy musimy mieć pełną 
świadomość konsekwencji. 

Zwracając uwagę na wskazane przez 
audytorów sposoby ograniczenia luki 
między dochodami a wydatkami oświa-
ty, burmistrz zdecydowanie stwierdził, 
że nie wyobraża sobie, by zlikwidować 
jakąkolwiek ze szkół i że on na pewno 
tego nie zrobi. 

Poniżej początek raportu z audytu pt.  
„Najważniejsze wnioski, ustalenie oraz re-
komendowane działania”, a cały dokument 
można przeczytać na stronie miasta Ustroń 
w BIP-ie: https://ustron.bip.info.pl/doku-
ment.php?iddok=19836&idmp=784&r=o

Monika Niemiec

Na początku opracowania
przedstawiamy najważniejsze wnioski

wynikające z wykonanych analiz: 

• Ujęta procentowo luka między wy-
datkami bieżącymi a dochodami oświaty  
w Ustroniu należy do największych 
w grupie gmin miejskich liczących więcej 
niż 5 tys. mieszkańców (w 90% takich 
samorządów wskaźnik ten jest niższy). 
Do każdej złotówki otrzymanej na utrzy-
manie oświaty lub zarobionej dzięki niej, 
miasto musiało dopłacić w roku 2018 
ponad 90 groszy, podczas gdy mediana 
dla samorządów z grupy porównawczej 
to około 70 groszy. W ujęciu kwotowym 
luka ta zbliżyła się do 12,3 mln zł. Warto 

zauważyć, że przyrost wielkości luki, 
który w latach 2017-2018 wystąpił w całej 
grupie porównawczej, w Ustroniu okazał 
się szybszy niż w innych miastach. 

• Bezpośrednie organizacyjne koszty 
reformy oświaty wynoszą ok. 640 tys. zł 
rocznie. Na tę kwotę składają się: skutki 
likwidacji gimnazjów, która spowodowała 
radykalne zmniejszenie wielkości oddzia-
łów w siódmym i ósmym roku nauczania 
(oddziały klas siódmych i ósmych szkół 
podstawowych są mniejsze od oddziałów 
gimnazjalnych) – około 500 tys. zł rocz-
nie; dodatkowy koszt utrzymania małych 
oddziałów otwieranych w roku szkolnym 
2016/17, gdy wycofano się z przyjmowa-
nia sześciolatków do szkół - około 140 
tys. zł rocznie. 

• Liczba uczniów przypadających na 
jeden nauczycielski etat przeliczeniowy 
w ustrońskich szkołach podstawowych od 
wielu lat jest bardzo mała – w ponad 90% 
samorządów z grupy porównawczej liczba 
ta jest większa (im mniejsza jest liczba 
uczniów na etat, tym większe są koszty 
zatrudnienia nauczycieli przypadające na 
jednego ucznia). Na dodatek w ostatnich 
latach, podobnie jak w innych samorzą-
dach, wskaźnik ten szybko się zmniejszał. 

• Skrajnie mała jest liczba wychowan-
ków przypadających na jeden etat nauczy-
ciela przedszkolnego – tylko w dwóch 
z 213 gmin miejskich liczących ponad 
5 tys. mieszkańców wskaźnik ten jest 
niższy. Przy tym wielkości oddziałów 
przedszkolnych można raczej uznać za 
przeciętne. Jednak w Ustroniu na jeden 
oddział przypada bardzo dużo godzin za-
jęć. Ma to związek z faktem, że zdecydo-
wana większość oddziałów pracuje w try-
bie dziesięciogodzinnym. Na szczególną 
uwagę zasługuje bardzo droga organizacja 
oddziałów przedszkolnych w SP5. Dla 29 
uczniów zatrudniono tam nauczycieli na 
4,16 etatów przeliczeniowych oraz dwie 
osoby na etacie pomocy nauczyciela. 

• W ostatnich dziesięciu latach aż sześ-
ciokrotnie wzrosła liczba uczniów z orze-
czeniami o niepełnosprawności. Udział 
uczniów niepełnosprawnych wśród ogółu 
uczniów w Ustroniu jest niezwykle wyso-
ki, o wiele wyższy niż w innych miastach 
powyżej 5 tys. mieszkańców. Trudno 
wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy. 
Być może jest to efekt niestandardowej 
polityki wydawania orzeczeń w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Nieste-
ty przekłada się to na wzrost kosztów 
utrzymania szkół i wzrost luki pomiędzy 
dochodami a wydatkami oświaty, gdyż 
dodatkowa subwencja należna na uczniów 
z niepełnosprawnościami przeważnie 
nie pokrywa dodatkowych kosztów ich 
kształcenia. 

• Po likwidacji gimnazjów baza lokalo-
wa ustrońskich szkół jest znacznie więk-
sza od potrzeb. SP1 i SP2, po przejęciu 
pomieszczeń zlikwidowanych gimnazjów, 
mogą łącznie pomieścić o kilkanaście 
oddziałów więcej niż mają obecnie i będą 
miały w przyszłości. Zatem teoretycznie 
można by w nich zmieścić wszystkich 
uczniów z SP3 i SP5 i dzieci z przedszkoli 
P1 i P2. 

• Jednocześnie w miejskich przedszko-
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Tomografia komputerowa stała się 
najważniejszą metodą obrazowania we 
wszystkich specjalnościach medycyny – 
stanowi podstawę w rozpoznawaniu wielu 
chorób. Do nieodpłatnego skorzystania 
właśnie z tej metody diagnostyki zachęca 
Pracownia Tomografii Komputerowej  
w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca 
w Ustroniu (ul. Sanatoryjna 7). 

Tomograf doskonale sprawdza się 
zarówno w standardowych badaniach 
diagnostycznych, jak i w zaawansowanej 
diagnostyce. Badanie jest możliwe do prze-

prowadzenia jak najbardziej bezpiecznie 
dla pacjenta, dzięki obniżonej dawce pro-
mieniowania. Ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia zapewnia pacjentom komfort 
badania. Wyniki są precyzyjne i wiary-
godne, pozwalają na trafną diagnozę. 
W Pracowni Tomografii Komputerowej 
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca  
w Ustroniu możliwy jest do wykonania 
pełen zakres badań tomograficznych:

TK serca – Ca score, TK głowy, zatok 
obocznych nosa, twarzoczaszki, TK kręgo-
słupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-

lach praktycznie nie ma wolnych miejsc, 
a oddziały w niektórych placówkach są 
mniejsze niż 25 osobowe z powodu za ma-
łych sal. W takiej sytuacji warto rozważyć 
wykorzystanie części budynków SP1 lub 
SP2 na potrzeby wychowania przedszkol-
nego. Tym bardziej, że prawdopodobnie  
w latach 2021/22-2027/28 przedszkola-
ków będzie więcej niż obecnie. 

• Sposób tworzenia oddziałów klas 
pierwszych w minionych latach nie był 
optymalny z perspektywy ekonomicz-
nej, ponieważ przyjmowanie zbyt wielu 
uczniów spoza macierzystych obwodów 
do SP1 i SP2 powodowało zwiększanie 
liczby oddziałów w skali całego miasta. 
Istnienie w SP1 i SP2 oddziałów, których 
utworzenie nie byłoby konieczne, gdyby 
inaczej rozłożyć uczniów pomiędzy te 
szkoły i nie przyjmować do nich uczniów 
spoza obwodu gdy powoduje to utwo-
rzenie dodatkowego oddziału, kosztuje 
miasto rocznie około 1 mln zł. Podobnie 
w SP6 istnienie dwóch oddziałów jednej 
klasy możliwe jest wyłącznie dlatego, 
że przyjmuje się do tej szkoły uczniów  
z gminy Skoczów. 

• Z analizy arkuszy organizacyjnych po-
szczególnych szkół pod kątem zgodności 
z ramowym planem nauczania wynika, 
że przy obecnej sieci szkół i bez zmia-
ny liczby oddziałów brak jest rezerw 
w organizacji obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych oddziałów szkolnych. 

• Rezygnacja z niewymaganych pra-
wem zajęć dodatkowych w skali całej 
gminy pozwoliłaby oszczędzić około 
282 tys. złotych, co nie jest istotną kwotą  
w porównaniu z luką pomiędzy dochodami  
a wydatkami oświaty. 

• Dość zróżnicowane pomiędzy szko-
łami są liczby uczniów przypadających 
na tzw. etaty wsparcia (bibliotekarze, 
pedagodzy, psycholodzy, świetlica itp.). 
Najmocniej zróżnicowane są wskaźniki 
dotyczące zatrudnienia bibliotekarzy. 
Wydaje się, że część etatów wsparcia nie 
zawsze rozdzielana jest sprawiedliwie 
pomiędzy szkoły. 

• Duże jest zróżnicowanie poziomu 
zatrudnienia pracowników administracji  
i obsługi w poszczególnych szkołach. 

• Liczba uczniów i wychowanków 
przedszkoli przypadająca na jednego 

-krzyżowego, TK szyi, TK jamy brzusznej, 
TK miednicy małej, TK układu kostnego, 
TK stawów: biodrowych, kolana, stopy, 
barku, łokcia, nadgarstka, Angio-TK tętnic 
mózgowych, szyjnych, aorty piersiowej, 
brzusznej, tt. trzewnych, kończyn.

Z bezpłatnego badania tomografem 
komputerowym może skorzystać każdy 
pacjent, który zgłosi się do ustrońskiej 
Pracowni TK ze skierowaniem ze szpitala 
lub innej poradni specjalistycznej, która 
ma kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Poradnia pracuje 4 dni w tygo-
dniu – pon. 8.00-15.00, śr.-pt. 8.00-18.00. 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście 
lub telefonicznie (33 472 28 00). Zachę-
camy do kontaktu – obecnie Pracownia 
gwarantuje szybkie terminy realizacji 
świadczenia. 

DARMOWA DIAGNOSTYKA 
TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM 

W ZASIĘGU KAŻDEGO PACJENTA

pracownika kuchni jest wyjątkowo mała 
w porównaniu z innymi samorządami. 
Wynika to najprawdopodobniej głównie 
z dużej (w porównaniu z innymi samo-
rządami) liczby wydawanych obiadów 
oraz funkcjonowania kuchni w każdej 
placówce, co jest oczywiście korzystne 
dla uczniów, ale jednocześnie związane  
z wysokimi wydatkami. 

• W celu ograniczenia luki między 
dochodami a wydatkami oświaty warto 
rozważyć: 

– Zbadanie możliwości takiego prze-
organizowania pracy przedszkoli, które 
przy umożliwieniu ich funkcjonowania 
przez 10 godzin dziennie i zachowaniu 
zasady, że jeden nauczyciel zajmuje się 
nie więcej niż 25 dzieci, zmniejszy liczbę 
godzin nauczycielskich (szczególnie we 
wczesnych godzinach rannych i późnych 
popołudniowych). Dobrze by było także 
rozważyć, czy podczas zajęć dodatko-
wych konieczna jest obecność drugiego 
nauczyciela. 

– Zamianę SP6 w szkołę jednociągo-
wą poprzez ograniczenie przyjęć dzieci  
z gminy Skoczów i rezygnację z two-
rzenia w tej szkole oddziałów integra-
cyjnych (które korzystniej jest tworzyć 
w większych SP1 lub SP2). Ten sposób 
oszczędzania nie spowoduje uciążliwości 
dla mieszkańców Ustronia, a każdy dwu-
dziestoosobowy oddział istniejący w SP6 
dzięki dzieciom ze Skoczowa kosztuje 
gminę Ustroń około 50 tys. złotych rocznie 
ponad należną na te dzieci subwencję. 

• Ścisły nadzór nad naborem uczniów 
spoza obwodów do SP1 i SP2 w taki spo-
sób, by uczniowie ci nie byli przyczyną 
otwierania dodatkowych oddziałów. 

– Przeniesienie przedszkoli nr 1 i nr 2 
do budynków pobliskich SP1 lub SP2. 
Wymienione szkoły mają obecnie duże 
nadwyżki pojemności, a część pomiesz-
czeń w przedszkolach jest za mała dla 
oddziałów 25-osobowych, co podnosi 
koszty utrzymania jednego dziecka w tych 
jednostkach. Można się też spodziewać 
oszczędności na wydatkach rzeczowych 
związanych z utrzymaniem dotychcza-
sowych siedzib przedszkoli P1 i P2. 
Dodatkowe korzyści mogłaby też przy-
nieść sprzedaż lub wynajęcie obecnych 
budynków przedszkolnych. 

– Oszczędności finansowe możliwe są 
do osiągnięcia poprzez likwidację SP3 lub 
SP5 albo obu tych szkół i przeniesienie 
ich uczniów do SP1 i SP2. Ewentualna 
decyzja o zamknięciu szkoły byłaby oczy-
wiście bardzo trudna z powodów spo-
łecznych i politycznych. Trzeba jednak 
zdawać sobie sprawę, że w warunkach 
ustrońskich, szczególnie po likwidacji 
gimnazjów i skróceniu nauki w miejskich 
szkołach z 9 do 8 klas, byłaby ona uzasad-
niona finansowo i możliwa organizacyj-
nie bez istotnego pogorszenia komfortu 
pracy i nauki w szkołach pozostałych po 
modyfikacji sieci. Szczegółową analizę 
możliwości zmiany sieci szkół w Ustroniu 
przedstawiono w końcowej części rapor-
tu.                                            (cdn)
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49/2019/7/R

20 listopada w cieszyńskim Domu Narodowym odbyły się przesłuchania uczestników XVI 
Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Celem konkursu  zainicjowanego 
w 2003 r. jest ocalenie od zapomnienia charakterystycznej mowy wielu pokoleń rdzennych 
mieszkańców naszego regionu. W tym roku Przedszkole nr 6 z Ustronia reprezentowało 10 
młodych artystów, którzy głównie recytowali  wiersze ustrońskiej poetki ludowej Wandy Mi-
der.  Jury oceniało uczestników za autentyczność gwary, strój, ogólny wyraz artystyczny oraz 
dobór tekstu do okoliczności i wieku prezentujących. Przedszkolaki z szóstki zaprezentowały 
wyjątkowo wysoki poziom artystyczny i zyskały uznanie członków jury, którzy przyznali im 
miejsca: 1. Zofia Zontek, 2. Inga Sztwiertnia, wyróżnienie Filip Kubień. Nagroda specjalna 
od Koła nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dla najmłodszej uczestniczki konkursu trafiła do 
Poli Ciemały. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że dzięki ich 
zaangażowaniu gwara naszego regionu nie zostanie zapomniana.                 Przedszkole nr 6

49/2019/6/R

49/2019/5/R49/2019/4/R

Angelika i Adam Donczew, właściciele firmy 
„Peak Films” z Ustronia zdobyli pierwsze 
miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Filmo-
wym „Zabytkomania” organizowanym przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. Film „Hansa 
Brandenburg C1” powstał we współpracy 
z Łukaszem Sojką, Agnieszką i Remikiem 
Dancewiczami - Muzeum Motocykli Zabyt-
kowych „Rdzawe Diamenty” oraz Błażejem 
Chwieralskim z Muzeum w Pszczynie, którzy 
wystąpili w filmie, a także wsparli twórców 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 
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Są takie książki, na które się czeka 
i spotkania, na których trzeba być. Na-
leżą do nich Kalendarz Ustroński i jego 
promocja, która miała miejsce w sobotę  
7 grudnia w Muzeum Ustrońskim. Dyrek-
tor Muzeum Magdalena Lupinek przywi-
tała licznie przybyłych gości, a wśród 
nich burmistrza Ustronia Przemysława 
Korcza i radnego Pawła Sztefka, prze-
wodniczącego Komisji Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki RMU oraz sponsorów, 
dzięki którym ukazuje się Kalendarz 
Ustroński. Jego wydawca, Galeria na 
Gojach  nie korzysta z dotacji samorzą-
dowych, pozyskuje środki od właścicieli 
firm nie tylko z Ustronia. Pierwszy kalen-
darz ukazał się w 1999 jako inicjatywa 
grupy ustroniaków i biznesmenów i ta 
współpraca układa się do dziś. 

Kalendarz nie mógłby się ukazać, gdy-
by nie autorzy, którzy społecznie tworzą 
artykuły składające się na arcyciekawą 
opowieść o naszym mieście wczoraj i dziś. 
Co roku w wydawnictwie pojawia się spo-
ro nowych nazwisk, ludzi młodych, którzy 
chcą się podzielić swoją pasją, wiedzą, 
przemyśleniami. Zakres tematów, które są 
poruszane w roczniku, przestrzeń i czas, 
które przemierzamy w trakcie lektury, 
pozwala stwierdzić, że nie zna Ustronia, 
kto nie czytał Kalendarza Ustrońskiego. 
Wiedzą o tym czytelnicy, kolejna grupa 
ustroniaków (nie tylko, bo wiemy, że 
Kalendarz jedzie nawet za Wielką Wodę), 
która współtworzy to wydawnictwo – 
kupując je, czytając, dzieląc się uwagami 
i podsuwając pomysły. Każdy, kto chciał-
by napisać do Kalendarza Ustrońskiego 
lub promować w nim swoją firmę, zostanie 
przyjęty z otwartymi ramionami. Prace 
nad następnym rocznikiem ruszą lada 
moment, więc można się śmiało zgłaszać. 

Zwyczajowo ostatnim artykułem 
w każdym Kalendarzu jest promocja, 
która została wygłoszona w poprzed-
nim roku. W kontekście niedawnego wy-
kładu Olgi Tokarczuk w Sztokholmie, 
można odnieść wrażenie, że redaktorzy 
Kalendarza przywiązują taką wagę do 
wystąpienia promocyjnego, jak Akademia 
Szwedzka do noblowskiego. W przyszło-
rocznym Kalendarzu znajdzie się artykuł 
Mateusza Bielesza, bo to jemu przypadło 
w udziale przedstawienie tegorocznego. 
Zrobił to w bardzo subtelny sposób, po-
zwalając, by myśli krążyły wokół jego 
najbardziej ulubionych tematów – ar-
chitektury, architektury socrealitycznej 
i kultury PRL-u. Prelegent przyznał, 
że na początku wiedzę o Zawodziu, 
o duecie Buszko i Franta czerpał z wy-
dawnictw lokalnych, w tym z Kalendarza 
Ustrońskiego. To wywołało iskrę, która 
doprowadziła do stworzenia filmu „Uzdro-
wisko. Architektura Zawodzia”, a później 
zaprowadziła na prestiżowe festiwale 

w Europie, USA, Australii. Obecnie Ma-
teusz Bielesz pracuje w Warszawie, ale 
wcześniej zgłębiał zbiory Archiwum Woj-
skowego w Oleśnicy, gdzie odnajdywał 
ciekawe dokumenty również na temat 
Ustronia. Prelegent jest autorem dwóch 
artykułów w Kalendarzu na rok 2020. 
Podczas wykładu Mateusz Bielesz po-
dzielił się ze słuchaczami informacjami 
o początkach nowożytnego uzdrowiska, 
którego infrastrukturę miały początkowo 
stanowić cztery szpitale w formie sześ-
cianów. Na szczęście Aleksander Franta 
zafascynowany krzywiznami Beskidów, 
pionami drzew w górskich lasach i linią 
horyzontu stworzył „piramidy”, choć 
nigdy tak nie nazywał swoich budowli. 
Prelegent podkreślił paradoks, że gdyby 
nie taki, a nie inny ustrój, Zawodzie by 
nie powstało. 

Trudno się dziwić, że Mateusz Bielesz 
nie omówił artykułów z najnowszego 
Kalendarza. Musiałby się trudzić do póź-
nej nocy i pewnie nie wystarczyłoby dla 
gości Muzeum kanapek oraz słodkości 
od restauracji „Pozytyw”, którymi można 
się było posilić po wykładzie. Kalendarz 
liczy 424 strony i czyta się go z zapartym 
tchem. Przy lekturze czekają nas chwile 

PODRÓŻE 
W CZASIE 

I PRZESTRZENI 

refleksji, zadumy, zadziwienia, śmiech  
i łzy. Kalendarz można kupić za 25 zł 
w Galerii Rynek, w Muzeum Ustrońskim, 
w Informacji Turystycznej, w sklepach 
i salonikach prasowych. Monika Niemiec

Kalendarz Ustroński 2020 – Spis treści: 
Monika Niemiec Kalendarze inspirują do Nob-

la, Wanda Mider Świynta Noc, Wydział Pro-
mocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Góry 
Radości – w 2019 działo się! Przemysław Korcz 
Pionierski Ustroń, Alicja Michałek Jak ustroński 
zbór ewangelicki dziękował Arcyksięciu Karolowi 
Ludwikowi Habsburgowi za wsparcie przy budo-
wie kościoła, Barbara Langhammer Czytelnia 
Katolicka wczoraj, dzisiaj, jutro, Alicja Michałek 
Kim byli Brevillierowie i Urbanowie – właścicie-
le ustrońskiej Kuźni w latach 1912-1947, Lidia 
Szkaradnik Pierwsze dni wolności w Ustroniu z 
okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta, Helena 
Pilch Jedyny wybuch w mieście. Wspomnienie 
z okazji 75-lecia wyzwolenia Ustronia, Mateusz 
Bielesz Bogusław Heczko i czerwone wąsy Stali-
na, Lidia Szkaradnik Jak pamiętnik Kazimierza 
Pużaka znalazł się w Ustroniu, Grażyna Kubica 
Zwyczajne życie ustrońskiego blacharza Janka 
Błaszczyka i jego dramatyczna śmierć, Elżbie-
ta Sikora Zapamiętani na zawsze Ustroniacy 
z wyboru, Włodzimierz Gołkowski Fraszki, Lidia 
Szkaradnik Ku pamięci Jana Kropa, Chrześ-
cijańska Fundacja Życie i Misja Pożegnanie 

 Trudno się powstrzymać przed czytaniem Kalendarza Ustrońskiego.           Fot. M. Niemiec

To już 22. rocznik.              Fot. M. NiemiecMateusz Bielesz.                Fot. M. Niemiec

(dok. na str. 11)
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B I B L I O T E K A POLECA  
Stephen E. Ambrose

„W poszukiwaniu granic Ameryki. Wyprawa Lewisa i Clarka.”

Meriwether Lewis i William Clark na polece-
nie prezydenta Thomasa Jeffersona wyruszyli  
w pierwszą amerykańską ekspedycję ku zachod-
nim granicom kontynentu. Z początku galerą 
po Missisipi i Missouri, później kanoe, pieszo  
i konno, cierpiąc głód i wszelkie możliwe niedo-
godności, zdołali dotrzeć do wybrzeży Pacyfiku 
i następnie, nie tracąc nikogo z towarzyszy, 
wrócić bezpiecznie. Stephen Ambrose, autor 
popularnej „Kompanii braci”, pisarz i historyk, 
tym razem zabiera nas w drogę razem z wielkimi 
odkrywcami amerykańskiego Zachodu i pozwala 

odkryć kulisy jednej z największych ekspansji terytorialnych w historii 
XIX wieku.

Ben Dupre 
„Filozofia. 50 idei, które powinieneś 

znać”
W 50 przystępnych i ciekawie napisanych ese-

jach autor przedstawia i wyjaśnia takie kwestie, 
jak granice wiedzy, świadomość, tożsamość, 
etyka, wiara, sprawiedliwość, teoria języka czy 
estetyka. Pokazuje, jak bliska życiu jest filozofia 
a problemy, które stara się rozwiązać są ponad-
czasowe i dotyczą każdego człowieka. Opisując 
poszczególne koncepcje i teorie odwołuje się do 
codziennych obserwacji, by następnie wskazać 
na kilka przykładów ich ujęcia w historii filozofii. 

energii, dobrych nastrojów i wzniosłych 
myśli. Tego Państwu z całego serca życzę. 

Za kilka tygodni przeżywać będziemy 
powitanie nowego roku. Życzę Państwu, 
aby każdy dzień Nowego Roku 2020 
obfitował w zdrowie, nadzieję, radość, 
wiarę i miłość. 

Proszę Państwa, stoimy obok siebie. 
Proponuję, abyśmy podali sobie ręce, a ja 
zacytuję słowa pięknej pastorałki: „Do-
tknijmy siebie dłońmi jakbyśmy dotykali 
tego, co się narodził i światło w nas za-
palił”, a zatem zapalmy drugą świecę na 
naszym ustrońskim adwentowym wieńcu. 

Druga świeca, symbolizująca wiarę już 

płonie. Na zakończenie tej uroczystości 
wystąpiła orkiestra Jas-Mos z Jastrzębia 
Zdroju, znana już naszym słuchaczom 
z poprzednich koncertów. A, że w or-
kiestrach dętych tkwi niezwykła moc, 
energia i siła, więc można było wysłu-
chać ponadgodzinnego koncertu, mimo 
coraz bardziej wzmagającej się wichury. 
Nasilała ona uczucie chłodu i utrudniała 
występ zarówno grającym muzykom, jak 
również towarzyszącej im uroczej młodej 
solistce Weronice Gojny. Bezlitosny wiatr 
grał swoją melodię i targał nuty z pulpitów, 
które wraz z jego podmuchami goniły 
po scenie. Tymczasem odporna na takie 
trudne warunki pogodowe wokalistka 
nieustraszenie śpiewała zarówno znane 
utwory jak Merry Christmas, lecz także 
wyjątkowo smutną Kolędę Warszaw-
ską, nawiązującą do tragicznych czasów  
w naszych dziejach: 

O Matko, odłóż dzień Narodzenia 
na inny czas,
Niechaj nie widzą oczy Stworzenia, 
jak gnębią nas.
Niechaj się rodzi Syn najmilejszy
wśród innych gwiazd,
Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym 
ze wszystkich miast.
Bo w naszym mieście, które pamiętasz 
z dalekich dni,
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz,
świeży od krwi.  
Bo nasze dzieci pod szrapnelami 
padły bez tchu.
O święta Mario, módl się za nami, 
lecz nie chodź tu.
A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
wojennych zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu 
rzuć Go na Krzyż.

i goście mogli przeżywać ten piękny czas 
i wszystkie dni, które są nam jeszcze 
darowane w nadziei, wierze i miłości. 
Dziś będziemy zapalać drugą świecę,  
a będą to czynić przedstawiciele senio-
rów: Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów, Miejskiego Domu Spokojnej Staro-
ści i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaś 
wśród wszystkich jego członków będziemy 
popularyzować takie trafne hasło: „Nie 
ma lepszego leku jak Uniwersytet Trzecie-
go Wieku”. Toteż zachęcam seniorów do 
aktywności, do codziennej działalności, 
żebyśmy przeżywali jak najlepiej wszyst-
kie dni, które są jeszcze przed nami pełni 

„Dotknijmy siebie dłońmi jakbyśmy dotykali tego, co się narodził i światło w nas zapalił”.         
                  Fot. L. Szkaradnik

ZAPŁONĘŁA DRUGA ŚWIECA
Z wiarą i z seniorami

ZAPROSZENIE NA WIGILIJKĘ 
FUNDACJI

Fundacja św. Antoniego tradycyjnie zaprasza mieszkańców 
Ustronia – osoby samotne, ubogie na tradycyjną wigilijkę – 
spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w czwartek 19 grudnia 
o godz. 10 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. Osoby 
chętne do wzięcia udziału w tym spotkaniu muszą odebrać za-
proszenie w siedzibie Fundacji św. Antoniego przy ul. Kościelnej 
lub umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod nr 33 854 34 67 
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30). 

(cd. ze str. 5)

SPOTKANIE 
ŚWIĄTECZNE 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  zapra-
sza na SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE, 

które odbędzie się  w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 
w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. W programie opo-
wieści wigilijne oraz koncert Chóru Jubileuszowego i Kapeli 
ZPiTZC im. J. Marcinkowej pod dyrekcją Piotra Gruchela. 
Wstęp wolny.  
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 W 
dawnym

Ustroniu
W tym tygodniu prezentuję niezna-

ne ujęcie obiektu dzisiejszego Muzeum 
Ustrońskiego w uroczej, zimowej od-
słonie. Wykonano je w latach 30. XX w. 
Co ciekawe, mamy w naszych zbiorach 
jeszcze kilkanaście zdjęć z tej serii, cha-
rakteryzującej się granatowo - białymi 
odcieniami. W chwili fotografowania 
budynek liczył sobie przynajmniej 130 
lat, a ok. 90 lat wcześniej podniesiono go 
na piętro. W okresie międzywojennym 
gmach zamieszkiwały rodziny pracowni-
ków fabryki Brevillier – Urban. Wówczas 
nie było ich wiele i miały do dyspozycji 
przestronne, łukowato sklepione pomiesz-
czenia po dawnych hutmistrzach. Dopiero 
po II wojnie światowej zaczęto dzielić 
obszerne sale celem uzyskania lokali dla 
jak największej liczby rodzin, związanych 
zawodowo z ustrońską Kuźnią. Nieraz 
marzymy o tym, aby choć na chwilę prze-
nieść się w czasie i zobaczyć, jak mieszkali 
dawni hutmistrzowie, a także jak wygląda-
ły biura huty „Klemensa”, funkcjonujące 
tu przez ponad 100 lat. Zdjęcie urzeka 
śnieżną szatą i malowniczym płotkiem, 
znajdującym się w miejscu dzisiejszego 
skansenu maszyn kuźniczych. Naprzeciw 
dostrzec możemy hale pohutnicze, wbrew 

pozorom wcale nie do końca opuszczone. 
Od 1900 r. działała tam bowiem ustrońska 
stacja elektryczna nr 3, do 1932 r. zwana 
turbiną „Elisabethhütte” (wówczas to 
zlikwidowano nazwy niemieckie). Jak 
powstały ustrońskie elektrownie wodne? 
Otóż koła wodne, pozostałe po pięciu 
ośrodkach hutniczych, z czasem zastą-
piono turbinami, funkcjonującymi na tych 
samych 5 stopniach Młynówki, służącymi 
do uruchamiania generatorów prądotwór-
czych. Prąd płynął od dawnej Młotowni 
„Teresy” w Polanie linią wysokiego na-
pięcia 2000 V, a także niższego 220 V do 
głównego zakładu, czyli firmy Brevillier 

– Urban (późniejszej Kuźni), oświetlając 
po drodze zabudowania fabryczne oraz 
część domów robotniczych, położonych 
w pobliżu turbin. Z energii tej korzystali 
też drobni przedsiębiorcy. Linie elektrycz-
ne wspierały się na masztach o nitowanej 
konstrukcji stalowej. I, co ciekawe, właś-
nie takie słupy, wykonane w ustrońskiej 
fabryce, możemy podziwiać na załączo-
nym zdjęciu, wzdłuż północnej ściany 
dawnej huty (po obu stronach drzewa). 
Z całej sieci zachował się do dziś tylko 
jeden taki maszt, który, miejmy nadzieję, 
znajdzie swe miejsce w skansenie wokół 
Muzeum Ustrońskiego.  Alicja Michałek

Aliny Wieji, Danuta Koenig Perfekcyjne portrety skromnej artystki. Wspo-
mnienie o Teresie Skrzypulec, Kamil Podżorski Historia napisu na Ho-
telu Kuracyjnym w świetle materiałów historycznych, Alicja Michałek 
Opowieść o ustrońskich walcownikach i ich życiu w Trzyńcu. Ciekawe 
wątki z dziejów Szmelcowni, Walcowni i Hamerni, część VIII, Elżbieta 
Sikora Dziś prawdziwych spikerów już nie ma. Wywiad z Jerzym Jaku-
bowskim, Zofia Ferfecka Odpoczywajcie w pokoju, Wiktor Pasterny 
Dziecinno spóminka, Urszula Broda-Gawełek Czy zatem zapomnimy? 
Wojsław Suchta 30 lat minęło od wyborów samorządowych w 1990 
roku. Rozmowa z Benedyktem Siekierką, Lidia Szkaradnik Jedna wielko 
hermanicko rodzina, Julianna Fusek Jak kóntrolowałach pracowników 
na L-4 z Trójwsi, Monika Niemiec Historia Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Ustroniu Lipowcu, Lidia Szkaradnik Ustroński Chór Ewangelicki ma 120 
lat, Mateusz Bielesz Wojna atomowa na Śląsku? Lidia Szkaradnik Jubile-
usz Koła Pszczelarzy w Ustroniu, Wojsław Suchta Globtroter delegowany. 
Rozmowa z Michałem Kidoniem, Łukasz Sitek Wymagająca Równica. Rys 
historyczny automobilizmu na terenie Ustronia, Kamil Podżorski Hotel 
„Kuracyjny” – budynek-symbol, Teresa Chwastek W opuszczonym ogrodzie, 
Roman Macura Indie – Kerala – relacja z podróży, Kamil Podżorski Spa-
cer po prehistorycznym Ustroniu – paleozoik, Aleksander Dorda O lasach  
i drzewach – innymi słowami / słowami innych, Amfiria Było niemal ma-
gicznie, Lidia Szkaradnik ABC zbieracza ziół, Michał Kawulok, Zbigniew 
Niemiec Korzenie w Wiśle, konary w Ustroniu, Florian Lis Święto plonów, 
Fraszki, Karolina Francuz Przepisy kulinarne, Karolina Francuz Foto-
grafia Artystyczna, Złota Cieszynianka, Maria Nowak Modlitwa Dziadka, 
Apryla!, Łożralec, Wanda Mider Zmartwienie Pajtusia, Niezastąpiony dar, 
Wiosna, Karolina Francuz Historia pewnej fotografii, Przemysław Wojtasik 
Wszystko o poezji, Wieczna lampa, Wojsław Suchta Przepowiednie, progno-
zy i senniki, czyli o czym piszą w kalendarzach, Dwie dekady działalności 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

PODRÓŻE W CZASIE 
I PRZESTRZENI

(dok. ze str. 9)
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Wśród słuchaczy była także wiceburmistrz Dorota Fijak.  
                                                                        Fot. L. Szkaradnik

Członkami orkiestry są głównie uczniowie szkół średnich i wyższych.
                                                                        Fot.  L. Szkaradnik

W sobotę 7 grudnia w adwentowy czas przygotowania na 
przyjście Pana Jezusa, godnym wypełnieniem tego wieczoru 
był koncert muzyki poważnej, który melomani mieli okazję 
wysłuchać w kościele rzymskokatolickim św. Klemensa. Wy-
stąpiły dwa znakomite, wielokrotnie nagradzane i znane z wielu 
europejskich tournee zespoły: czeski Chór Mieszany Miasta 
Šternberk i orkiestra smyczkowa Musica Iuvenalis z Koszyc na 
Słowacji i choć nie prezentowały muzyki łatwej w odbiorze, to 
jednak zasłuchani uczestnicy koncertu docenili artystów pełnych 
pasji i profesjonalizmu.

Warto podkreślić, że współorganizatorem tego wieczoru mu-
zycznego było po raz kolejny Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Ekumeniczne, a koncert towarzyszył V Międzynarodowemu 
Festiwalowi Muzyki im. Józefa Świdra. Jest to cykliczne i nader 

ambitne trzydniowe przedsięwzięcie muzyczne organizowane 
w Cieszynie, a w jego ramach konkursy, koncerty, warsztaty  
i seminaria na Uniwersytecie Śląskim i w Domu Narodowym. 
Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu 
Śląskiego „Harmonia”, zaś festiwal otrzymał imię Józefa Świdra, 
będącego przez 20 lat dyrektorem Instytutu Muzyki, przy którym 
działa ten chór.

Wykonawców i słuchaczy powitał prezes ChSE Łukasz Sitek, 
prezentując oba zespoły. Czeski chór śpiewa już 45 lat i nie tyl-
ko jest organizatorem ambitnych imprez kulturalnych w swoim 
mieście, ale często występuje w kraju i za granicą. W tym roku 
odbył tournee po Francji, więc w swoim repertuarze ma też pieśni 
inspirowane francuską muzyką ludową. W kościele św. Klemensa 
prezentował nie tylko śpiew chóralny, ale też dyrygent Tomáš Nikl 
z akompaniamentem gitary klasycznej zaśpiewał kilka utworów 
solo, a refreny z udziałem całego zespołu. 

Orkiestra smyczkowa, działająca ponad pół wieku, składa się 
obecnie z młodych muzyków. Zaprezentowała ona szeroki reper-
tuar utworów klasycznych, a dyrygował Igor Dohovic z opery  
w Koszycach. Na zakończenie proboszcz parafii Wiesław Baj-
ger podziękował wykonawcom, natomiast kwiaty i pamiątkowe 
upominki wręczył dyrygentom przewodniczący Rady Miasta 
Marcin Janik. 

Publiczność nie była zbyt liczna, a szkoda, bo dla melomanów 
była to prawdziwa uczta dla ducha, która potrafiła uwagę słu-
chaczy zniewolić sztuką. Muzyka poważna jest niepowtarzalna 
i jedyna w swoim rodzaju, więc choć oferta kulturalna na ten 
sobotni adwentowy wieczór była przebogata, to prezentowany 
repertuar nastrajał do wyciszenia i refleksji, jakże potrzebnej  
w tym czasie oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. 

                                                                     Lidia Szkaradnik

MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL ZAWITAŁ 

DO USTRONIA

USTROŃSKI FOTOGRAF USTRZELIŁ SUKCES
Jury konkursu fotograficznego „W Chinach i o Chinach” organizowa-
nego przez Instytut Konfucjusza w Krakowie przyznało 2. miejsce  
w kategorii Krajobraz mieszkańcowi naszego miasta, pracownikowi 
Urzędu Miasta Ustroń Ryszardowi Francuzowi. 
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KARATE W SZCZYTNYM CELU
7 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej 

Karate o Puchar Burmistrza Miasta Ustroń, 
którego organizatorem był Klub Sportowy 
Shindo. Pod patronatem miasta Ustroń 
rywalizowało ponad 100 zawodników re-
prezentujących sekcje z Ustronia, Cieszyna, 
Strumienia i Zebrzydowic. Celem zawodów 
była pomoc ciężko chorej 7 letniej Mai 
u której zdiagnozowano ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. Organizator zadbał o to, 
aby uczestnicy otrzymali paczki od Świę-
tego Mikołaja, a wszystkim startującym 
w konkurencjach drużynowych wręczono 
medale. Puchar Burmistrza dla najmłod-
szego zawodnika turnieju otrzymali Amelia 
Głowania, Wojciech Mendrek oraz Szymon 
Śleziak. Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Wiktoria Krystek, a zawodnikiem 
Szymon Ogierman. Rozegrano 29 konku-
rencji indywidualnych KATA i KUMITE 
oraz 10 konkurencji drużynowych. 

Podczas rozpoczęcia Św. Mikołaj wręczył uczestnikom prezenty.                                                                                              Fot K. Francuz

Miejsca ustroniaków:
KUMITE indywidualne pomarańczowe 

pasy chłopcy: 2. m. Jan Korcz, KUMITE 
indywidualne pomarańczowe, zielone 
i niebieskie pasy dziewczyny: 2. m. Laura 
Poznańska , 3. m. Lena Dancewicz, KU-
MITE żółte pasy chłopcy do 10 lat: 3. m. 
Lew Nawrocki, KATA białe pasy dziew-
czyny od 9 lat: 3. m. Wiktoria Gruszczyk, 
KATA żółte pasy dziewczyny do 10 lat: 
1. m. Hanna Gubała, KATA białe pasy 
dziewczyny od 11 lat: 1. m. Nina Madzia, 
KATA zielone pasy dziewczyny kat. open: 
1. m. Malwina Wnętrzak, 3. m. Klaudia 
Żyła, KATA zielone pasy chłopcy kat. 
open: 2. m. Kacper Kozłowski, KATA 
chłopcy niebieskie pasy kat. open : 1. m. 
Borys Dancewicz, KATA chłopcy brązowe 
pasy kat. open: 2. m. Mateusz  Hubczyk, 
KATA dziewczyny 11-12 lat kat. open: 
2. m. Laura Poznańska, 3. m. Lena Dance-

Reprezentant UKS Beskidy Ustroń Grzegorz Panfil wygrał Halowy Ogól-
nopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów w tenisie ziemnym Ustroń 
Cup, który zorganizowany został przez UKS Beskidy. Od 7 do 9 grudnia 
w hali tenisowej przy ul. Sportowej o punkty walczyło 16 tenisistów, 
w tym pięciu reprezentantów UKS-u. Najpierw rywalizowano w fazie 
grupowej, potem przyszedł czas na pucharowe pojedynki. W finale 
Grzegorz Panfil pokonał Michała Skoniecznego (KT Warszawianka 
Warszawa) 7:5, 6:4 i tym samym zapewnił sobie czwarte z rzędu 
zwycięstwo w OTK-u. Na uznanie zasługuje 16-letni zawodnik ustroń-
skiego klubu Wojciech Górniak, który dotarłszy do półfinału, przegrał 
ze starszym kolegą klubowym… Grzegorzem Panfilem. 
W ten sam weekend Sara Husar znalazła się w gronie zwycięzców 
Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatów w tenisie ziem-
nym w Zabrzu. Zawodniczka UKS Beskidy Ustroń wespół Oliwią Dróżdż 
(KS KT Szczawno-Zdrój) triumfowała w deblu dziewcząt.         (mn)  
                                                                 

wicz, KATA chłopcy pomarańczowe pasy: 
1. m. Jan Korcz.         Karolina Francuz 

Najmłodszy uczestnik turnieju miał 5 lat.  
                   Fot K. Francuz

49/2019/8/R
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KOMANDOR - Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 - szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0% 728-340-518, 33 854-22-57. 
www.komandor.pl

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

MOBILNY FRYZJER dla osób 
starszych, seniorów, emerytów, 
zapracowanych pań i panów, za-
bieganych mam oraz dzieci! Za-
dzwoń przyjadę! 505-152-958.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie scho-
dów. Tanio! 666-989-914. 

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

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

Szukam do wynajęcia nieduże-
go domu lub wydzieloną część 
domu. 607-492-427.

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

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

ZDANIEM BURMISTRZA
O pomocy społecznej mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. Koniec 

roku to obok podsumowań i zamykania pewnych przedsięwzięć 
również czas rozliczania różnych zadań, czas odpowiedzi na 
pytanie, czy finansowo uda się zamknąć rok. Niezwykle istotną 
funkcję w gminie odgrywają zadania związane z opieką spo-
łeczną. Należy podkreślić, że w Ustroniu działa kilka ważnych 
instytucji zajmujących się pomocą ludziom znajdującym się  
w potrzebie. Są to zarówno instytucje miejskie jak i stowarzyszenia 
i fundacje. Do najważniejszych instytucji gminy należą Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Dom Spokojnej Starości. 
Większość zadań związanych z pomocą społeczną gmina realizuje 
ze środków rządowych, więc po niepokojących sygnałach związa-
nych ze zmianami w budżecie państwa zastanawialiśmy się, czy 
wszystkie te zadania będziemy w stanie sfinansować ze środków 
zewnętrznych, tym bardziej, że od połowy roku pieniądze rządowe 
na pomoc społeczną zostały zmniejszone. Wszystko utrudnia fakt, 
że pieniądze potrzebującym wypłacane są na podstawie decyzji, 
czyli na podstawie konkretnych aktów prawnych, których nie 
można zawiesić czy przesunąć.

MIEJSKA PRZYCHODNIA
Kupując budynek przychodni przy ul. Mickiewicza ustroński 

samorząd wykonał niebanalny ruch, bo zaangażował się w opie-
kę medyczną mieszkańców, co nie jest zadaniem samorządów. 
Nie pierwszy to raz. Podobnym działaniem było uruchomienie 
sobotnich dyżurów lekarzy, za które płaci miasto. To był pomysł 
radnego Przemysława Korcza, przewodniczącego Komisji Ochro-
ny Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa. P. Korcz brał 
też aktywnie udział w procesie przejęcia i zagospodarowania 
budynku przy ul. Mickiewicza i dlatego jego poprosiliśmy o wyjaś-
nienie kilku wątpliwości związanych z funkcjonowaniem poradni  
w wyremontowanym już budynku.                          Wybrała: (lsz)

10 lat temu - 3.12.2009 r.

14.12 10.00 Warsztaty taneczne hip-pop z Mikołajem Strzyżem,  
   MDK „Prażakówka”, bilety 20 zł
14.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, 
   rynek
  15.00 Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Dzień Dobry, 
   rynek
15.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, 
   rynek
  15.00 Świąteczny koncert – zespół Krzywa Alternatywa,  
   rynek
17.12 16.30 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów i pedagogów  
   TKA, MDK „Prażakówka”
17.12 17.30 Promocja „Pamiętnika Ustrońskiego”, Muzeum 
   Ustrońskie
20.12 17.00 Spotkanie świąteczne UTW: Koncert kolęd w wy- 
   konaniu chóru jubileuszowego i kapeli Zesp. Pieśni 
   i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, MDK „Prażakówka”
21.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, 
   rynek
  15.00  Koncert zespołu Kasia Skiba i Ja, rynek
  16.00 Koncert Karoliny Kidoń i przyjaciół, rynek
21-22.12  Świąteczny Konwój Radia ZET, rynek
22.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, 
   rynek
  15.00 Koncert ER „Równica”, rynek
  15.30 Koncert EL „Czantoria”, rynek
  16.00 Koncert Tekli Klebetnicy, rynek
27.12 17.00 Koncert kolęd „Bóg się rodzi”, MDK „Prażakówka”
28.12 15.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Małgorzaty Jurzy- 
   kowskiej, Muzeum Ustrońskie
31.12 22.00 Sylwester na Ustrońskim Rynku, koncert zespołów  
   Rastafajrant i Tabu
  00.00 Powitanie Nowego Roku

12-13.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
14-15.12    Pod Najadą       ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
16-17.12  Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
18-19.12    Na Szlaku       ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
20-21.12    Rumiankowa      ul. Skoczowska 76    tel. 300-30-40
22-23.12    Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
24-25.12  Na Zawodziu   ul. Sanatoryjna 7      tel. 854-46-58

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

Mikołaj zamienił renifery na konie mechaniczne.     Fot. K. Francuz

9.12.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Sporzą-
dzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabu-
dowy na terenie Miasta Ustroń – termin składania ofert - do 
dnia 17.12.2019 do godziny 10:00.

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl
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49/2019/10/R

Nie taki dawny Ustroń, 2013 r.                                  Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) niejedna w karnawale, 8) efektowne 

zwycięstwo, 9) szpital akademicki, 10) zaciskane przez ki-
biców, 12) arabska jednostka terytorialna, 14) niedouczone 
osobniki, 15) zagroda dla owiec, 16) niszczy ziemniaki, 
19) praktykuje mistycyzm, 22) wróg-najeźdźca, 23) „od-
czytuje” obraz, 24) do pstrykania fotek.

PIONOWO: 2) dowód niewinności, 3) w rodzinie 
krokodyli, 4) formacja piłkarska, 5) mini, …., maxi,  
6) słodka pychotka, 7) kochanka Nerona, 11) Mała i Wielka 
w Ustroniu, 13) można tam włożyć kij, 17) wnęka w fasa-
dzie, 18) stolica Ghany, 20) tysiąc kilo, 21) za zbrodnię.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 20 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 47 

LANIE WOSKU W ANDRZEJKI   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Anna Kubień  
z Ustronia, ul. Folwarczna. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

KĄCIK SZACHOWY
49/2019/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                       W. Suchta 2019 r.

Mokate pobudza myślenie!

Porady dla szachisty
Mówi się, że szachy to 99% taktyki. Jest to oczywista przesada, 

ale poprzez poprawę wizji taktycznej będziesz lepszym graczem. 
Znajdziesz więcej możliwości w trudnych pozycjach i nie prze-
oczysz wygranych pozycji z powodu słabej kalkulacji. Zdecydo-
wanie taktyka ma duże znaczenie w codziennym treningu. Możesz 
poświęcić całą godzinę na ćwiczenia taktyczne na szachownicy 
(można to robić na komputerze).

49/2019/9/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
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KAROWA DLA SYNA

Deszczowa aura podczas tegorocznej 
edycji rajdu nie sprzyjała, podobnie 
było także podczas Kryterium Asów. 
Nawierzchnia od początku do końca 

pozostawała mokra i śliska, przez co 
każdy, nawet najmniejszy błąd, mógł 
skończyć się dużą stratą czasu. Kaje-
tanowicz i Szczepaniak, którzy kilka 

x

SZKÓŁKA NA MEDAL
Polski Związek Piłki Nożnej wprowa-

dził innowacyjny program certyfikacji 
szkółek piłkarskich, którego celem jest 
wyznaczenie standardów szkolenia mło-
dych piłkarzy, wsparcie w ich szkoleniu 
oraz weryfikacja szkółek. Certyfikacja 
ta jest prowadzona na trzech poziomach 
(złotym, srebrnym i brązowym), a jej 
przyznanie jest równoznaczne ze spełnie-
niem przez daną szkółkę szeregu wyma-
gań i obostrzeń. Do programu zgłoszono 
prawie 1200 szkółek, z których 694 zo-
stało zweryfikowanych pozytywnie. W 
naszym województwie PZPN przyznał 
85 gwiazdek: 18 złotych, 19 srebrnych 
i 48 brązowych. Wśród szkółek nagro-
dzonych srebrną gwiazdką znalazła się 
Kuźnia Ustroń (jako jedyna w powiecie 
cieszyńskim). Oznacza to, że została skla-

syfikowana na takim samym poziomie, co 
szkółki takich klubów jak Piast Gliwice 
czy Ruch Chorzów. Przyznanie certyfikatu 
wiąże się z koniecznością realizacji wielu 
zadań i obowiązków, ale też ze wsparciem 
finansowym organizatorów tego progra-
mu. W latach 2020-2023 PZPN zamierza 
przeznaczyć na certyfikowane szkółki 130 
milionów złotych. 

Jakub Bujok to zawodnik z rocznika 
2003, który grę w zespole juniorów łączy 
z treningami z seniorami. W tym sezonie 
na poziomie IV ligi zameldował się trzy-
krotnie, spędzając łącznie na boisku 38 
minut. Jego spory talent zauważono nie 
tylko w Ustroniu, ale i w Zabrzu, co za-
owocowało zaproszeniem na trzydniowe 
testy do ekstraklasowego Górnika.

                                Arkadiusz Czapek Jakub Bujok.

godzin wcześniej zwyciężyli w rajdzie, 
startowali do kryterium jako ostatnia  
z załóg. Jadący Fordem Fiestą WRC 
duet LOTOS Rally Team wykręcił naj-
lepszy czas, pokonując drugi na mecie 
duet Marczyk/Gospodarczyk. Podium 
uzupełnili Chuchała z Rozwadowskim.

Po Kryterium Asów Kajetanowicz po-
wiedział: – To niesamowite! Kolejny raz 
z rzędu wygrywamy Kryterium Asów  
i Rajd Barbórka. Mimo, że dopiero 
zakończyliśmy ten sezon to już myślę  
o kolejnych startach. W poniedziałek ru-
szamy z przygotowaniami do Mistrzostw 
Świata w przyszłym roku. Mam nadzie-
ję, że będziemy mogli znów realizować 
założone cele. Dziś wygrywamy Barbór-
kę i Karową, to fenomenalne uczucie! 
Karową zadedykowałem synowi, który 
urodzi się w przyszłym roku. To dla 
mnie wielkie wydarzenie. Myślę, że dla 
każdego faceta. 

Dobrze zaprezentowali się w Barbórce 
Jarosław i Marcin Szeja, a był to w tym 
roku dopiero drugi start zespołu spon-
sorowanego przez GK Forge – firmę 
wywodzącą się z Ustronia. Plasowali 
się w okolicach pierwszej dziesiątki, ale 
w parku serwisowym doszło do kolizji 
ich Subaru Imprezy STi z samochodem 
rywali. Mechanikom udało się naprawić 
auto, ale Szejowie przekroczyli limit 
spóźnień i nie zostali uwzględnieni  
w klasyfikacji końcowej. Suma czasów 
uzyskanych w sportowej rywalizacji 
dałaby Szejom wysokie, jedenaste miej-
sce w klasyfikacji generalnej zawodów  
i pierwsze wśród zawodników dyspo-
nujących rajdówkami wywodzącymi się  
z grupy N.                                (mn)

Do siódmego z rzędu zwycięstwa w Rajdzie Barbórka Kajetan Kajetanowicz 
dołączył ósmy triumf w Kryterium Asów na ulicy Karowej. Razem z Macie-
jem Szczepaniakiem wśród tłumu fanów świętował zwycięstwo, ciesząc 
się z podsumowania świetnego sezonu, w którym zajął drugie miejsce  
w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC2.


