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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

                Więcej na str. 12

NASI KOCHANI BABCIA I DZIADEK

Grupa „Kolor” w tańcu nowoczesnym.                                                              Fot. L. Szkaradnik

Więcej na str. 2

6/2019/4/R

Na sesji obecni byli wszyscy radni na 
czele z przewodniczącym RM Marcinem 
Janikiem, skarbnik Aleksandra Łuckoś, 
sekretarz miasta Ireneusz Staniek, mecenas 
Maria Sikora, kierownik Centrum Usług 
Wspólnych Bożena Dziendziel, kierownik 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości Ilona 
Niedoba, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Zdzisław Dziendziel, 
radni powiatowi: Anna Suchanek, Stani-
sław Malina i Adam Kędzierski, komendant 
straży miejskiej Jacek Tarnawiecki, na-
czelnicy wydziałów UM: Katarzyna Czyż-
-Kaźmierczak, Alicja Żyła, Monika Mak-
symczak, Dorota Fijak, Andrzej Siemiń-

ZGODNIE I UROCZYŚCIE

ILE 
NAS JEST?
Z Wydziału Spraw Obywatelskich i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Ustroń otrzymaliśmy dane demogra-
ficzne za rok 2018, z których wynika, 
że w Ustroniu zameldowanych na stałe 
jest 15.291 osób (kobiety - 8.112, 
mężczyźni - 7.179), a czasowo zamel-
dowanych jest 609 osób (kobiety - 292, 
mężczyźni - 317). 

(cd. na str. 4)

(cd. na str. 13)

ski, przedstawicielka UM: Agata Markie-
wicz oraz dotychczasowa wiceburmistrz 
miasta Jolanta Krajewska-Gojny, która  
z końcem stycznia odeszła na emeryturę. 
Na sali obecni byli także przewodniczący 
zarządów osiedli: Barbara Staniek-Siekier-
ka, Roman Zorychta, Sławomir Zwardoń  
i Wit Kozub. Po powitaniu wszystkich 
obecnych M. Janik poprosił o chwilę ci-
szy, solidaryzując się z rodziną tragicznie 
zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta 
Gdańska. 

Następnie B. Dziendziel przedstawiła 
informacje na temat CUW. 

Dla kogo ta laurka w słońcu, zieleni, w chmurkach?
Dla kogo jest ten kwiatek i życzenia od dzieci?
Oczywiście! Już wiecie? 
Dla wszystkich babć i dziadków na świecie!

(cd. na str. 2)

POMYSŁOWY 
TATA W TV

3. sesja Rady Miasta Ustroń przebiegała bardzo spokojnie. Radni uchwalali, a ich 
głosy były jednomyślne. Pożegnano także wiceburmistrz Jolantę Krajewską-Gojny, 
dziękując jej za lata pracy na rzecz miasta.
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Skazani odbywający wyroki  
w Zakładzie Karnym w Cie-
szynie, mogą brać udział  
w kursach przyuczających do 
różnych zawodów. Obecnie 
trwa kurs na malarza budow-
lanego. Planuje się zrealizowa-
nie dziewięciu takich kursów, 
dzięki którym umiejętności za-
wodowe zdobędzie 120 osób.

W Oberstdorfie odbyły się 
pierwsze w tym sezonie kon-
kursy lotów narciarskich  
o Puchar Świata. Dobry (choć 
pechowy) start zanotował 
Piotr Żyła zajmując trzykrot-
nie czwarte miejsce. Debiut 
zaliczył Paweł Wąsek – jego 
młodszy kolega z klubu WSS 
Wisła. 18-latek był 49. 43.  
i 47.                                  (nik)

niowym posiedzeniu, podjął 
uchwałę o udzieleniu pomocy 
finansowej na rzecz Stacji Dia-
liz Szpitala Śląskiego w Cieszy-
nie. Wyasygnowano kwotę 50 
tys. zł na zakup tzw. sztucznej 
nerki.

106 urodziny świętowała  
w styczniu Anna Sabela, miesz-
kanka Cieszyna. Jest ona naj-
starszą mieszkanką powiatu 
cieszyńskiego i jedną z naj-
starszych w Polsce. Życzenia 
sędziwej jubilatce złożyła bur-
mistrz Gabriela Staszkiewicz.

Inscenizacja bitwy pod Skoczo-
wem stanowiła kulminacyjny 
punkt obchodów 100. rocznicy 
wojny o Śląsk Cieszyński. Wy-
darzenia ze stycznia 1919 roku 

przedstawiły w batalistycznym 
widowisku grupy rekonstruk-
cyjne z Polski i Czech. Insceni-
zacja pod Kaplicówką, 2 lutego, 
przyciągnęła tłum widzów. 

Stoki górskie Beskidu Śląskie-
go pokrywają głównie świer-
czyny. Zostały one jednak prze-
trzebione przez korniki i inne 
szkodniki. Leśnicy w miejsce 
wyciętych świerków prowa-
dzą nasadzenia buczyny, jod-
ły, modrzewia, jawora, brzozy  
i jarzębiny. Tym sposobem lasy 
iglaste zamieniają się w drze-
wostan mieszany.

OSP w Bażanowicach szykuje 
się do obchodów jubileuszu. 
W tym roku przypada 95-lecie 
założenia tutejszej straży.

to i owo
z 

okolicy
Rekordowej wielkości budżet 
zaplanowano na 2019 rok dla 
Powiatu Cieszyńskiego. Po 
stronie dochodów widnieje 
kwota 234 835 282 zł, nato-
miast wydatki zaplanowano 
w wysokości 247 323 239 zł. 
Na inwestycje ma być wydane 
ponad 80 mln zł.

Zarząd Powiatu Cieszyńskie-
go na swoim ostatnim stycz-

*  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

ILE NAS JEST?

*  *  * *  *  *

Zaproszenie 
na darmowe szkolenia komputerowe

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Ustroń, 
którzy ukończyli 25 lat, do udziału w darmowych 
szkoleniach komputerowych w ramach projektu 

„Ustroni@cy w sieci – rozwijamy kompetencje cyfrowe”.

Projekt realizowany jest przez Miasto Ustroń 
we współpracy z Instytutem Roździeńskiego.

Zapraszamy przede wszystkim osoby nigdy wcześniej nie 
korzystające z komputera, ale w szkoleniach może wziąć 

udział każda osoba chcąca poprawić swoje umiejętności obsługi 
komputera.
Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać za pośrednictwem 
strony internetowej: www.ustroniacy.pl lub poprzez formularz 
rekrutacyjny dostępny w Urzędzie Miasta lub w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w godzinach otwarcia.
Kompetencje w ramach projektu można podnosić w kilku 
obszarach, m.in.: obsługa mediów społecznościowych, rodzic 
w sieci, mój biznes w sieci, kultura w sieci. Szczegółowy opis 
obszarów znajduje się na stronie internetowej oraz w Bibliotece 
i Urzędzie Miasta.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

6/2019/3/R

W ubiegłym roku 165 osób z Ustronia zawarło związek mał-
żeński, urodziło się 146 ustroniaków (dziewczynki - 79, chłopcy 
- 67). Najczęściej nadawanymi imionami były: dla dziewczynek 
- Hanna (5), Zuzanna (5), Maja (4), Pola (4), Laura, Nadia, Oli-
wia, Zofia (3), a dla chłopców - Michał (5), Franciszek, Antoni, 
Jakub, Stanisław (3).

W wieku przedprodukcyjnym (0-18) jest 2.718 mieszkańców 
naszego miasta (dziewczynki - 1.282, chłopcy - 1.436), w wieku 
produkcyjnym (19-60 i 19-65): 8.720 (kobiety - 4247, mężczyźni 
- 4.473), a w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 i 65): 3.853 
(kobiety - 2.588, mężczyźni - 1.265). W ubiegłym roku zmarło 
212 ustroniaków (kobiety - 90, mężczyźni - 122).                (mn)

KONKURSY I PRZETARGI 
1.02.2019 r. został opublikowany na stronie internetowej www.ustron.
bip.info.pl konkurs ofert pn. Budowa siłowni zewnętrznej w ramach 
realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - 
kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/ -  termin składania ofert – do 
dnia 11.02.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

WYSTAWA FOTOGRAFII 
NIEOCZYWISTOŚCI – wystawa fotografii Iwony Wilczek 

- absolwentki fotografii w Collegium da Vinci w Poznaniu, kul-
turoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim oraz europeistyki na 
Politechnice Opolskiej. Obecnie doktorantka na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach.

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na wernisaż wystawy, który 
odbędzie się w sobotę 9. lutego o godz. 15.00. Wstęp wolny.

PROJEKT CHATKA PUCHATKA
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu 

zaprasza dzieci od 2,5 do 4 lat do nowej grupy przedszkolnej na 
roczne nieodpłatne zajęcia dydaktyczne oraz posiłki w ramach 
projektu Chatka Puchatka w Ustroniu. Zajęcia rozpoczną się już 
1 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie inter-
netowej www.mentel-przedszkola.com, telefonicznie: 695588186 
lub osobiście w przedszkolu „Chatka Puchatka” w Ustroniu, 
ul. 3 Maja 24. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 
można odebrać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej. 

XVIII USTRONIACZEK
Początek ferii będzie w Ustroniu bardzo ciekawy i nie zabraknie 

zimowych imprez sportowych. Kolej Linowa „Czantoria” przy-
gotowała wiele atrakcji, a wśród nich XVIII Zawody Narciarskie  
o Maskotkę Ustronia - Ustroniaczek dla dzieci z roczników 2015-
2009, które przejadą trasę o dł. ok. 150 m. Obowiązuje jazda w 
kaskach, nie ma opłaty wpisowej. Po zakończeniu zawodów czekają 
na uczestników dodatkowe atrakcje i niespodzianki m.in.: pokazy 
psich zaprzęgów, zabawy na śniegu po hasłem „Bezpieczny Stok” 
oraz słodkości i rozrywki z firmą „Wawel”. 
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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

6/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Paulina Jamróz  lat 77 ul. Leśna
Teresa Szymala  lat 86    ul. Czarny Las
Paweł Baltaziuk lat 29  ul. Wspólna

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

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Emilia Auguścik zd. Nowak lat 80 ul. Lipowska
Andrzej Boryło   lat 80 ul. Lipowska
Irena Brak zd. Biniok  lat 91 os. Manhatan
Tadeusz Cholewa   lat 91 ul. Spokojna
Emilia Cieślar zd. Szarzec  lat 85 ul. Malinowa
Rozalia Durczak zd. Mider lat 93 ul. Partyzantów
Paweł Gluza   lat 80 ul. Choinkowa
Irena Heller zd. Marianek  lat 80 ul. Lipowska
Witold Jonczy   lat 80 ul. Sztwiertni
Mirosława Jurczyńska zd. Romanek lat 95 ul. Szpitalna
Helena Jurzykowska zd. Cymorek lat 85 ul. Skoczowska
Anna Kamieniorz zd. Szlaur lat 94 ul. Jelenica
Janina Konopka zd. Michna lat 91 ul. Cieszyńska
Jerzy Kosiński   lat 80 os. Manhatan
Wanda Kosowska zd. Gałuszka lat 93 ul. Ogrodowa
Alfred Mendryla   lat 91 ul. Jaśminowa
Maria Niemiec zd. Procner  lat 80 os. Mantahan
Helena Pilch zd. Paszek   lat 95 ul. Cieszyńska
Władysław Sikora  lat 80 ul. Stalmacha
Jerzy Torbus   lat 92 ul. Miedziana
Ewa Węglorz zd. Mrowiec  lat 90 os. Manhatan
Adam Zawada   lat 91 ul. Wiśniowa
Krystyna Zawada zd. Laszczak  lat 93 ul. Jana Wantuły

6/2019/2/R

28 I 2019 r.
Kontrole przydomowych kotłowni 
przy ul. Fabrycznej i Sztwiertni.

MIĘDZYNARODOWA RYWALIZACJA
Turniej trzech miast to towarzyskie rozgrywki, w których rywa-

lizują trzy silne zespoły z trzech miast (Ustroń, Karvina i Kysucke 
Nove Mesto) w dwóch kategoriach wiekowych. Rywalizacja ta 
zmierza już ku końcowi, ponieważ dwa pierwsze turnieje odbyły 
się kolejno w Czechach i na Słowacji w ubiegłym roku. Ostatni 
etap tych międzynarodowych rozgrywek odbędzie się w Ustro-
niu w sobotę 9 lutego. Wszystkich kibiców chcących zobaczyć 
w akcji naszych zdolnych piłkarzy ręcznych bardzo serdecznie 
zapraszamy!                          MKS „Ustroń”

28 I 2019 r.
Interwencja przy ul. Daszyńskiego, 
gdzie na parkingu doszło do wycieku 
oleju z uszkodzonego samochodu. 
Wezwano jednostkę zawodowej 
straży pożarnej z Polany.
29 I 2019 r.
Kontrole przydomowych kotłowni 
przy ul. Źródlanej, Katowickiej II 
i Wybickiego. 
31 I 2019 r.
Kontrole przydomowych kotłowni 
przy ul. Ślepej i Źródlanej.
31 I 2019 r.
Interwencja w sprawie potrącenia je-
lenia przy ul. Katowickiej II. Zwierzę 
zostało zabrane do utylizacji. 
31 I 2019 r.
Sporządzono spis uszkodzonych 
znaków drogowych na terenie miasta 
i przekazano informacje do urzędu.
1 II 2019 r.
Interwencja przy ul. Turystycznej 
w sprawie dwóch padniętych saren. 
Zostały zabrane do utylizacji. 
1 II 2019 r.
Kontrola przydomowych kotłowni 
przy ul. Leśnej i Szerokiej. 
Strażnicy miejscy przeprowadzają 
kontrole kotłowni po zgłoszeniach 
od mieszkańców oraz losowo na 
terenie całego miasta. Nie stwier-
dzili, by właściciele domów wy-
korzystywali niedozwolony opał. 
3 II 2019 r.
Interwencja przy Alei Legionów, 
gdzie wezwano straż z powodu 
padniętej kaczki. Została zabrana 
do utylizacji.                            (mn)

                           

*   *   *

*   *   *

REKRUTACJA 
DO USTROŃSKICH PRZEDSZKOLI 

Burmistrz Miasta informuje o rozpoczęciu postępowania rekru-
tacyjnego w ustrońskich placówkach oświatowych na rok szkolny 
2019/2020. Rekrutacja do ustrońskich przedszkoli rozpocznie się 
z dniem 18 marca br., a do szkół podstawowych 1 kwietnia br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych 
placówkach i na ich stronach internetowych.

„Nie czas jest nam dany, ale chwila.  Naszym zadaniem 
jest  uczynić z tej chwili czas”

                                                                           Georges Poulet

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia i otuchy

w tych najtrudniejszych chwilach
dla 

Jacka Baltaziuka i Jego Najbliższych
z powodu straty Syna

składają

Burmistrz Miasta Ustroń
oraz 

Pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

 

6/2019/1/N

Serdeczne podziękowanie 
za składane wyrazy współczucia, modlitwę 
oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Pawła Baltaziuka 
o. Cezaremu oraz wszystkim uczestnikom, 

którzy łączyli się z nami w bólu 
składają 

rodzice oraz bracia Filip i Łukasz. 

 

6/2019/2/N
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(cd. ze str. 1)

6/2019/5/R

Na koniec sesji pożegnano wiceburmistrz Jolantę Krajewską-Gojny, dziękując jej za lata pracy 
na rzecz miasta. Marcin Janik wraz z radnymi Jolantą Hazuką i Arturem Kluzem wręczyli jej 
kwiaty i upominki.                                                                                           Fot A. Jarczyk

– CUW wykonuje działania w zakresie 
gospodarki finansowej i rachunkowej pod-
ległych jednostek zgodnie z przyjętym dla 
danej jednostki zakładowym planem kont 
w ramach planów finansowych. (...) CUW 
wykonuje inne zadania, takie jak: prowa-
dzenie spraw kadrowych obsługiwanych 
placówek, rozliczanie oraz wydawanie 
not księgowych dla innych gmin za dzieci  
w przedszkolach, naliczanie dotacji dla pla-
cówek niepublicznych, kontrola finansowa 
placówek niepublicznych, wystawianie 
not księgowych za usługi opiekuńcze, 
przygotowanie projektów uchwał Rady 
Miasta, (...) organizowanie i przeprowa-
dzanie egzaminów na nauczyciela miano-
wanego, rozliczanie PFRON – wymieniała 
kierownik CUW. – Zwrócono mi uwagę na 
wydatki bieżące i pytano, dlaczego te kwoty 
są tak duże. W danych jednostkach sumy  
z różnych wydatków są małe, jednak w mo-
mencie ich sumowania okazują się być dość 
obszerne. Dla jasności są to wydatki takie 
jak: odpady komunalne, ubezpieczenia ma-
jątku, usługi telekomunikacyjne, szkolenia 
i delegacje pracowników, ekwiwalenty za 
pranie odzieży, monitoring, kontrola prze-

wodów kominowych, przewóz uczniów 
na różne konkursy, przeglądy techniczne, 
konserwacja dźwigów, naprawa instalacji 
elektrycznej czy opłacenie ABI. 

Przewodniczący RM podziękował za 
wyjaśnienia, po czym o głos poprosił Ilonę 
Niedobę, która przedstawiła działalność 
MDSS. 

– MDSS zapewnia usługi bytowe, opie-
kuńcze i wspomagające. Bytowe to miej-
sce zamieszkania, wyżywienie, odzież, 
obuwie, utrzymanie czystości. Opiekuńcze 
to udzielanie pomocy w czynnościach 
życiowych i w załatwianiu niezbędnych 
spraw osobistych. Zajmujemy się spra-
wami finansowo-ekonomicznymi naszych 
podopiecznych ze względu na to, że oni  
w pewnych sprawach nie dają już sobie 
rady. Wspomagające zaś to udział w terapii, 
rehabilitacji, pomoc psychologa, zaspoko-
jenie potrzeb religijnych czy kulturalnych. 
Aby ten dział był w sposób ciekawy pro-
wadzony mamy dwa projekty - pierwszy 
to „Sztuka ludowa – szansa dla każde-
go”, a drugi to „Kreatywna ergoterapia  
w domach pomocy społecznej”. Ten drugi 
projekt trwa, zakończony zostanie w mar-
cu. Nasz dom, we współpracy z UM oraz 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
organizuje Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych. To bardzo fajna i udana impreza, 
a zarazem propozycja dla starszych osób. 

Po tych kilku zdaniach przedstawiona 
została prezentacja fotograficzna obra-
zująca życie starszych osób w miejskim 
domu opieki. Marcin Janik podziękował za 
wyczerpujące informacje i pogratulował 
dobrego prowadzenia MDSS. 

Skarbnik miasta omawiała zmiany 
w tegorocznym budżecie, Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową, zaciągnięcie pożyczki 
oraz zarządzanie inkasem. 

– Pierwsza uchwała to zmiany w budże-
cie miasta na ten rok. W związku z podpi-
saniem umowy z Urzędem Marszałkow-
skim na dofinansowanie zadania, prosimy  
o zwiększenie planów dochodów o kwotę 
87.066 zł. Taka sama kwota jest po stro-
nie wydatków. Kwoty te dotyczą zada-
nia pn. Modernizacja ścieżki spacerowej  
w dzielnicy Jaszowiec oraz Instalacja inte-
ligentnych ławek miejskich w przestrzeni 
publicznej. Zadanie to będzie realizowane 
w ramach zadania, które już trwa od kilku 
lat: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy 
Jaszowiec. Wkład własny w ten projekt wy-
nosi 81.884,53 zł, dofinansowanie ze strony 
budżetu UE wynosi 63%, jest to zadanie 
jednoroczne. Kolejne zmiany w budże-
cie to przeniesienia w planie wydatków  
w związku z rozstrzygnięciem konkursów 
na wykonywanie zadań przez stowarzysze-
nia i fundacje w ramach pożytku publiczne-
go. Kwota po rozstrzygnięciu konkursów, 
która pozostała, wynosi 7.000 zł i propo-
nujemy, aby 3.200 zł przeznaczyć na uzu-
pełnienie środków na zakup upominków 
na zakończenie roku szkolnego, organizo-
wanego co roku w MDK „Prażakówka”. 
Kwotę 800 zł na uzupełnienie środków dla 
zadania realizowanego w ramach kultury fi-
zycznej i sportu, czyli organizacja między-
narodowego biegu górskiego Orłowa Trail 
oraz 3.000 zł z przeznaczeniem na nowe 
zadanie pn. Gimnastyka Umysłu. Ponadto 
proponujemy przenieść w planie wydatków 
kwotę 19.620 zł, która pierwotnie została 
zaplanowana w planach wydatków bieżą-
cych na wydatki majątkowe w związku  

(cd. na str. 6)

ZGODNIE I UROCZYŚCIE
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O komunikacji miejskiej 
i elektrycznych autobusach 

mówi burmistrz Przemysław Korcz

WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Stowarzyszenie Projekt Ustroń, którego 
jestem prezesem, i później w kampanii 
wyborczej jako Komitet Wyborczy Wy-
borców Projekt Ustroń pochylaliśmy się 
nad zagadnieniem komunikacji publicz-
nej w naszym mieście. Nie jest to łatwy 
temat, gdyż, jak można obserwować na 
przykładzie firm, które się tym zajmują, 
trudno uzyskać rentowność w tego typu 
działalności. Najbardziej obłożone linie 
owszem, przynoszą dochód, ale trzeba 
też zadbać o mniej uczęszczane trasy. Nie 
może być tak, że mieszkańcy Lipowca czy 
Dobki nie mają możliwości dotarcia do 
centrum czy innych dzielnic, jeśli nie mają 
samochodu. To samo dotyczy turystów, 
którzy nie zawsze chcą pokonywać trasę 
z domu na urlop w samochodzie i liczą 
na to, że będą mogli się przemieszczać 
transportem publicznym. 

Konieczna jest zatem interwencja sa-
morządu, ale nie może ona polegać po 
prostu na dopłacaniu do nierentownych 
linii, tylko na kompleksowym podejściu 
do tematu. Docelowo chcemy osiąg-
nąć taki efekt, by również osoby, które 
posiadają samochód chętnie korzystały 
z komunikacji publicznej. Stanie się tak, 
gdy będzie kursowała odpowiednia liczba 
autobusów, tak jak w dużych miastach 
działa komunikacja miejska. Wychodzimy 
na przystanek i mamy pewność, że w cią-
gu 15-20 minut będziemy mogli wsiąść do 
autobusu. Logiczne jest też, że jeśli mają 
się na ulicach Ustronia pojawić autobusy 
miejskie, muszą one być ekologiczne, 
najlepiej elektryczne. To oczywiście wi-
zja przyszłości, bo nie da się w krótkim 
czasie pokryć całego miasta siecią auto-
busową, jednak musimy do tego dążyć, 
bo ograniczyłoby to ruch samochodowy 
w mieście i przyczyniło się do poprawy 
jakości powietrza. I właśnie zrobiliśmy 
pierwszy krok.

Cieszę się, że Rada Miasta Ustroń wy-
kazuje zrozumienie dla tego typu działań, 
o czym świadczy podjęcie jednogłoś-
nie uchwały o upoważnieniu Burmistrza 
Miasta Ustroń do złożenia wniosku 
o dofinansowanie z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu priorytetowe-
go „Gepard II – transport niskoemisyjny. 
Cześć 2) Strategia elektromobilności”. 
W ramach tego programu będziemy się 
ubiegać o środki na opracowanie strategii 
pozwalającej na stworzenie warunków 
dla rozwoju elektromobilności na terenie 
naszego miasta. Celem pośrednim strategii 
będzie ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych i redukcja emisji zanieczyszczeń, 
a tym samym poprawa jakości powietrza 
w Ustroniu.                         Spisała: (mn)

Ostatnio silnie wiało w piątek i w sobotę 
i na terenie Ustronia halny wyrządził wiele 
szkód. Na drogach leżały połamane gałę-
zie, gdzieniegdzie padły drobniejsze i su-
che drzewa, wystąpiły przerwy w dostawie 
prądu. Sporo pracy mieli ustrońscy straża-
cy, a największą akcję przeprowadzili na 
ul. Fabrycznej, gdzie wiatr uszkodził dach. 
W akcji brały udział wszystkie ustroń-
skie jednostki OSP: Centrum, Lipowiec, 
Nierodzim i Polana. Dach zabezpieczono 
w porę, dzięki czemu nie doszło do więk-
szych strat. 

Od początku roku strażacy wyjeżdżali 
do wypadków, pożarów, a w poprzedni 
weekend poszukiwali osoby, która zagi-
nęła na stoku Równicy. Noc z piątku na 
sobotę była dramatyczna, gdyż 21-letni 

DRAMATYCZNE POSZUKIWANIA

mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, który 
wyszedł z jednego z lokali, chorował na 
cukrzycę, był pod wpływem alkoholu 
i nie umiał powiedzieć przez telefon,  
w którym miejscu na stoku góry się znaj-
duje, a w końcu jego telefon się wyłado-
wał. Na pomoc ruszyli strażacy, policja 
i ratownicy GOPR. Liczyła się każda 
minuta, bo temperatura sięgała -12oC. Po-
szukujący młodego człowieka ratownicy 
musieli przedzierać się przez metrową po-
krywę śnieżną. Przemoczonego i przemar-
zniętego mężczyznę znaleziono po dwóch 
godzinach poszukiwań niemal w ostatniej 
chwili. Dzięki natychmiastowej, sprawnej 
i profesjonalnej pomocy, jakiej mu udzie-
lono, mężczyzna przeżył i po kontroli 
w szpitalu wrócił do domu.              (mn)

Tegoroczna zima aurą nie rozpieszcza - mróz, obfite opady śniegu, potem 
roztopy, a między tym wszystkim jeszcze silne wiatry. 

LODOWIEC 
NA 

KUŹNICZEJ
Mieszkańcy ul. Kuźniczej każdego dnia 

z niepokojem śledzą prognozę pogody, 
ponieważ boją się o bezpieczeństwo 
dzieci i innych pieszych na swojej ulicy. 
Przyzwyczaili się już do tego, że górny 
odcinek ich ulicy został zamknięty dla 
ruchu i jeżdżą na około przez ul. Szpi-
talną. Jednak podczas niekorzystnych 
warunków pogodowych ulicą Kuźniczą 
nie można nawet chodzić. Ostatnio wy-
glądała jak język alpejskiego lodowca, 
a trudno sobie wyobrazić, żeby dzie-
ci chodziły do szkoły przez Zawodzie. 
Autorka zdjęcia zamieszczonego obok 
czuje się jak obywatel gorszej kategorii. 
Najpierw z niejasnych dla niej przyczyn 
zamknięto drogę do jej własnego domu, 
którą jeździła od kilkudziesięciu lat,  
a teraz jeszcze drży o wnuka.          (mn)

Akcja ustrońskich jednostek OSP przy ul. Fabrycznej.
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z koniecznością zakupu gruntów związanych ze zmianą przebiegu 
ulicy Kluczyków. Otrzymaliśmy decyzję z Urzędu Wojewódzkiego, 
który nie wyraził zgody na nabycie tych gruntów w drodze wywłasz-
czenia. Musimy je zakupić. Ostatnie przeniesienie to 9.000 złotych 
między dwoma zadaniami inwestycyjnymi w ramach gospodarki 
komunalnej z zadania Modernizacja sieci i kanalizacji sanitarnej 
w mieście na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w rejonie ul. Katowickiej i Bocznej w Ustroniu – mówiła Łuckoś. 
– Pochodną tych zmian jest zmiana uchwały dot. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń. W przedsięwzięciach wie-
loletnich zmiana dotyczy kwoty 9.000 złotych, o której mówiłam, 
oraz umieszczenie w WPF nowego podzadania w ramach środków 
przeznaczanych na dzielnicę Jaszowiec: Modernizacja ścieżki 
spacerowej w dzielnicy Jaszowiec i Instalacja inteligentnych ławek 
w przestrzeni publicznej. Kolejna uchwała dotyczy przychodów. 
Prosimy o podjęcie uchwały zw. z zaciągnięciem pożyczki, która 
została zaplanowana w budżecie. Aby ubiegać się o opinię RIO 
musimy mieć osobną uchwałę, która precyzuje cel i możliwości 
spłaty. 410.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji 
w rejonie ul. Katowickiej i Bocznej. Jest to uzupełnienie środków 
przeznaczonych na realizację tego zadania. Proponujemy, aby całość 
pożyczki była uruchomiona w tym roku, natomiast spłata będzie 
rozłożona na cztery lata w latach 2020-2024. Prawdopodobnie,  
z uwagi na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa złożyła za-
strzeżenia do niektórych lat w naszym WPF, konieczne będzie 
zabezpieczenie pożyczki w swoim własnym in blanco. Ostatnia 
uchwała już została omówiona przez pana sekretarza - to trzy zmia-
ny w inkasentach i powołanie jednego nowego inkasenta. Komisja 
Budżetu i Przestrzegania Prawa wszystkie projekty zaopiniowała 
pozytywnie, a radni jednomyślnie zagłosowali za ich przyjęciem. 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie upoważnie-
nia Burmistrza Miasta Ustroń do złożenia wniosku o dofinansowanie 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport 
niskoemisyjny. Część 2. strategia rozwoju elektromobilności”. Po 
wystąpieniu w imieniu projektodawcy Agaty Markiewicz radni 

ZGODNIE 
I UROCZYŚCIE

(cd. ze str. 4)

Kajetan Kajetanowicz został ambasadorem Pirelli przy wszyst-
kich projektach na rzecz bezpieczeństwa.

Pirelli to włoskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w pro-
dukcji opon pneumatycznych, założone przez Giovanniego 
Battistę Pirellego w 1872 roku. W rajdach samochodowych 
opony tej firmy zyskały sławę dzięki zwycięzcy rajdu Pekin - 
Paryż w 1907 roku. Od tego czasu opony Pirelli są związane 
ze sportami samochodowymi. Pirelli od lat angażuje się też  
w akcje promujące bezpieczną jazdę oraz świadomość kierow-
ców, dotyczącą ryzyka związanego z nieodpowiednim doborem 
ogumienia. Doświadczenie włoskiej marki, zdobyte przez wiele 
lat obecności w sportach motorowych na niemal każdym szczeblu 
zaowocowały projektem, w ramach którego powstają filmy oraz 
poradniki dla polskich kierowców. Ich głownym bohaterem jest 
trzykrotny mistrz Europy rodem z Ustronia, a tak przedstawiają 
go twórcy projektu:

Z jednej strony kierowca Automobilklubu Polski to jeden  
z najbardziej uzdolnionych zawodników rajdowych na świecie, 
którego umiejętności zachwycają bez względu na warunki po-
godowe, z drugiej zaś to wybitny szkoleniowiec cechujący się 
ogromnym doświadczeniem, rozsądkiem i bogatą wiedzą na 
temat bezpieczeństwa, tak czynnego, jak i biernego. Ma świetne 
poczucie humoru, lubi golonkę i ciężką pracę – tak w ogromnym 
skrócie można opisać naszego bohatera. 

Zwrócono też uwagę na postawę fair play Kajetanowicza: 
Jest przykładem kierowcy, który szanuje swojego przeciwnika 

oraz ducha rywalizacji. Dlatego też w 2016 roku otrzymał nagrodę 
Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rajdowy Mistrz 
Europy został uhonorowany za sportową postawę, jaką zapre-
zentował podczas Rajdu Barum. Wówczas jako jedyny zatrzymał 
się, gdy zauważył, że jadący przed nim rywale ulegli poważnemu 
wypadkowi.                                                                          (mn)

1 lutego kolejny odcinek poradnika bezpiecznej jazdy Kajetan Kaje-
tanowicz kręcił w zimowej scenerii w rodzinnym Ustroniu.  

MISTRZ KAJTO RADZI
KIEROWCOM

zostali powiadomieni o pozytywnym zaopiniowaniu tej uchwa-
ły przez Komisję Budżetu i Przestrzegania Prawa. Głosowanie  
i tym razem było jednomyślne, wszyscy radni opowiedzieli się za 
przyjęciem uchwały. (więcej na ten temat na str. 5) 

Następne punkty obrad dotyczyły wspierania rodziny, zasiłków 
oraz odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkań chro-
nionych. Omówił je kierownik MOPS.

– Pierwsza uchwała dotyczy przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2019-2021. Wspo-
mniana ustawa nakłada na gminę obowiązek opracowywania 
3-letnich programów wspierających rodziny. Poprzedni program 
obowiązywał w latach 2016-2018, a zatem zachodzi konieczność 
przyjęcia nowego programu na kolejne trzy lata. Przedstawiony 
program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia 
warunków korzystnych dla rodzin z dziećmi, szczególnie tych, 
które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – mówił Dziendziel. 
– Druga uchwała dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego 
dla rodzin, których dzieci korzystają z formy pomocy polegającej 
na opłacaniu gorącego posiłku w przedszkolach i szkołach. Do 
grudnia 2018 roku zadanie to było realizowane w oparciu o wielo-
letni rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 
lata 2014-2020. W związku z tym programem w marcu 2014 roku 
rada gminy Ustroń podjęła uchwałę o podwyższeniu kryterium 
dochodowego, tak aby rodziny z dochodem nieprzekraczającym 
150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej mogły z tego programu korzystać. Jesienią ubiegłego 
roku Rada Ministrów przyjęła nowy program uchylając poprzedni. 
W związku z tym nowy program od stycznia tego roku nazywa 
się Posiłek w szkole i domu i obowiązuje w latach 2019-2023. 
By dostęp do tego programu miały rodziny, które już wcześniej  
z niego korzystały, zasadne jest przyjęcie nowej uchwały i uchylenie 
poprzedniej uchwały z 2014 roku. Taki krok nie będzie wywoływał 
żadnych skutków finansowych. Trzecia uchwała dotyczy określenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Jest to obowiązek wynikają-
cy z ustawy o pomocy społecznej, w którym to gmina takie zasady 
określa. Ponieważ gmina ma za zadanie zapewnić bezdomnym 
miejsce w schronisku, które jest ośrodkiem wsparcia, musimy 
określić zasady odpłatności za taki pobyt. 

Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej projekty za-
opiniowała pozytywnie. Wszyscy radni zgodnie zagłosowali za 
przyjęciem uchwał. (cd w kolejnym numerze)

Agnieszka Jarczyk
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W grudniu 2018 r. powstał pierwszy w historii naszego miasta klub radnych o nazwie 
„Projekt Ustroń”. W skład klubu weszli radni, którzy do samorządu startowali z listy 
KWW Projekt Ustroń. Zapytałam Marcina Janika, przewodniczącego Rady Miasta 
Ustroń i członka tego klubu, w jakim celu powstał. M. Janik odpowiadał: 

propozycjach, staraniach i oczywiście 
czekamy na wszelkiego typu sugestie, 
czy propozycje, które będziemy starali się 
przekazywać do realizacji. Naszą pozycję 
w Radzie Miasta możemy nazwać jako 
konstruktywną koalicję. Będziemy popie-
rać wszystkie projekty, które przysłużą się 
rozwojowi Ustronia,  poprawie funkcjono-
wania jego dzielnic, a przede wszystkim 
budowę basenu. Jesteśmy przekonani, że 
Pan Burmistrz Przemysław Korcz oraz rzą-
dząca koalicja, czyli radni z ugrupowania 
Projekt Ustroń oraz Ustroń Tworzymy Ra-
zem, nie zaniechają tego kluczowego dla 
naszego miasta oraz naszych mieszkańców 
projektu i zrealizujemy go razem, ponad 
podziałami. Musimy brać nieco przykładu 
z sąsiedniej Wisły, która mimo budżetu 
niższego o około 30 mln zł zdecydowała 
się na odbudowę basenów dla swoich 
mieszkańców za kwotę ponad 18 mln zł. 

W Radzie Miasta Ustroń oprócz radnych 
skupionych w klubie „Projekt Ustroń”, 
w klubie „Ustroniacy” i Artura Kluza 
zasiadają również przedstawiciele KWW 
Ustroń Tworzymy Razem: Piotr Roman, 
Paweł Sztefek i Jolanta Hazuka – wice-
przewodnicząca RM, którą zapytałam, 
czy radni jej ugrupowania powołają klub. 
– Byłam zaskoczona powstaniem klu-
bów, bo w Ustroniu nie było takich tra-
dycji. Postrzegam te działania trochę 
jako dzielenie się radnych, a ja jestem 
w Radzie Miasta, żeby wspólnie praco-
wać dla dobra Ustronia. Nie mogę z całą 
pewnością powiedzieć, że nie powstanie 
klub radnych wywodzących się z KWW 
Ustroń Tworzymy Razem, ale na razie 
nie widzę takiej potrzeby. Moim zdaniem 
ważne jest działanie dla dobra Ustronia, 
a nie swojego ugrupowania czy klubu. 
Nasza trójka jest zgodna, co do najważ-
niejszych zagadnień związanych z przy-
szłością Ustronia. Owszem, dyskutujemy 
między sobą i konsultujemy się w sprawie 
podejmowanych uchwał, jednak nie obo-
wiązuje nas żadna dyscyplina podczas 
głosowań. Każdy z nas ma dużo chęci  
i zapału, by działać na rzecz swojej dziel-
nicy, a tym samym wyborców, którzy ob-
darzyli nas zaufaniem, mając oczywiście  
na uwadze dobro całego miasta. Dzięki 
obdarzeniu mnie zaufaniem i wyborowi na 
wiceprzewodniczącą Rady Miasta Ustroń 
tym bardziej chcę działać na rzecz poro-
zumienia i współpracy, a nie podziałów. 

                                   Monika Niemiec

PO CO NAM KLUBY RADNYCH

Klub Radnych Projekt Ustroń:  Roman Siwiec - przewodniczący, Aleksander Poniatowski, Daria 
Staniek, Bożena Piwowar, Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona, Marcin Janik.                                              

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w ramach Rady Miasta mogą działać klu-
by radnych. Ustawodawca nie ograniczył 
możliwości tworzenia klubów z uwagi 
na określone kryteria – można je tworzyć 
na zasadzie politycznej, jak i z uwagi na 
kryteria pozapartyjne. Podstawą zawią-
zania naszego klubu są wspólne poglądy  
w dziedzinie rozwoju oraz spraw bieżących 
naszego miasta. Chcemy również jako 
grupa radnych, jako klub spotykać się  
i dyskutować w sposób usankcjonowany, 
w ratuszu, żeby jawnym było, z kim roz-
mawiamy, kto jest gościem na spotkaniu 
klubu itp. Kategorycznie chcę również 
powiedzieć, że w klubie radnych PU nie 
będzie funkcjonowała dyscyplina głoso-
wań ani żadne inne sankcje wobec radnych.
Na początku tego roku powołany został 
kolejny klub. Fakt powołania zgłasza się 
przewodniczącemu?
Tak i właśnie do mnie, jako przewodniczą-
cego Rady, wpłynęło zgłoszenie powstania 
klubu radnych „Ustroniacy”. Do klubu 
należy czwórka radych, którzy startowali 
w wyborach samorządowych z listy KWW 
Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza.
Czy powstaną kolejne kluby? 
Nie posiadam oficjalnej wiedzy na ten 
temat. Proszę pamiętać, że przewodniczą-
cy rady nie jest „przełożonym” radnych,  
a kieruje pracą Rady Miasta.

Klub „Ustroniacy” tworzą radni, którzy 
startowali z KWW Wspólnie dla Ustronia 
i Artura Kluza, jednak nie ma w nim sa-
mego lidera komitetu. Zapytałam Artura 
Kluza, dlaczego tak się stało i czy otrzymał 
propozycję, by do klubu należeć. Dowie-
działam się, że propozycja została mu zło-
żona, jednak postanowił nie przystępować 
do klubu, gdyż startował z konkretnego 
komitetu, z konkretnym spojrzeniem na 
miasto i przy tym pozostanie. 

Dlaczego członkowie klubu „Ustronia-
cy” nie pozostali przy nazwie „Wspólnie 
dla Ustronia” tłumaczy Damian Ryszawy: 

– Wybory był to bardzo trudny czas, 
nie tylko dla nas, lecz prawdopodobnie 
dla wszystkich mieszkańców Ustronia 
zainteresowanych losami naszego miasta.  
Zostaliśmy zaproszeni do kandydowania 
razem ze Wspólnie dla Ustronia i Artu-
rem Kluzem. Zgodziliśmy się dołączyć 

do istniejącego zespołu ludzi wierząc, że 
możemy zmienić Ustroń poprzez spokoj-
ną, rzeczową oraz merytoryczną dyskusję. 
Kampania 2018 niestety, wbrew naszym 
oczekiwaniom oraz przede wszystkim 
wbrew naszym kręgosłupom moralnym, 
przybrała formę, z którą większość kan-
dydatów na radnych z WDU oraz my ab-
solutnie się nie utożsamiamy. Chcieliśmy 
spokojniej, merytorycznej dyskusji, nieste-
ty było inaczej. Tak naprawdę nie wiemy, 
który z klubów zaczął prowadzić kampanię 
w sposób dla nas niegodny, lecz na jej 
końcu, praktycznie wszyscy według nas 
bardzo się pogubili. Po wyborach wszyscy 
z nas, radni, którym mieszkańcy Ustronia 
zaufali, za co serdecznie raz jeszcze dzię-
kujemy, mieli czas na przemyślenie tego, 
co się stało. Mimo że jesteśmy osobami 
z różnych środowisk, w różnym wieku  
i różnej płci oraz wykształcenia, mieliśmy 
takie same odczucia i doszliśmy do tego 
samego wniosku. Musimy bez żadnych ob-
ciążeń, skojarzeń działać na rzecz, rozwoju 
i dobra naszego miasta i przede wszystkim 
dobra jego mieszkańców. Dlatego 1 stycz-
nia 2019 roku założyliśmy Klub Radnych 
„Ustroniacy”, opuszczając jednocześnie 
szeregi WDU. Wszyscy zadeklarowaliśmy 
chęć merytorycznej współpracy z całą 
radą miasta. Jesteśmy otwarci na wszyst-
kich ludzi, którym nasz Ustroń leży na 
sercu, którzy chcą jego rozwoju dla dobra 
jego mieszkańców. Założyliśmy profil na 
FB, na którym informujemy o naszych 

Klub Radnych Ustroniacy: Wincenty Janus, Damian Ryszawy - przewodniczący, Jadwiga 
Krężelok, Sławomir Haratyk.
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Występy dzieci i młodzieży organizowane 
z okazji Święta Babci i Dziadka mają  w MDK 
„Prażakówka” długoletnie tradycje. Jakże 
mogło by być inaczej, skoro wnuki młodsze 
i starsze chętnie pokazują swoje talenty na 
scenie, a babcie i dziadkowie ze wzruszeniem 
podziwiają program im dedykowany. Starają 
się na co dzień być zawsze im pomocni  
i wiedzą, że są przez nich kochani, ale w tym 
szczególnym dniu chłoną niezwykłą atmo-
sferę ze łzą w oku, bo to przecież właśnie dla 
nich są wykonywane urocze wiersze, piosen-
ki i popisy kochanych urwisów, którzy donoś-
nym głosem po stokroć przekonują o miłości  
i przywiązaniu. 

W piątek, 1 lutego w sali widowiskowej 
domu kultury zapanowała doprawdy ro-
dzinna atmosfera, a zgromadzona wspól-
nota liczyła kilkaset osób. Najmłodsze 
pociechy przybyły z rodzicami, którym 
towarzyszyli ich rodzice, czyli osoby  
w tym dniu najważniejsze, ale też bardzo 
ważne każdego dnia. Jak ktoś z uczest-
ników zauważył była to czteropokole-
niowa społeczność, przed którą z niemal 
półtoragodzinnym programem wystąpiło 
ponad 120 młodych artystów z kół za-
interesowań w MDK, przygotowanym 
przez instruktorów tej placówki. Spotka-
nie, zawarte w czterech blokach progra-
mowych, prowadziła dyrektor Barbara 
Nawrotek-Żmijewska. Było wiele wzru-
szających wierszy i lirycznych piosenek, 
ale też sporo nowoczesnych, żywiołowych 
tańców zaprezentowanych solo i w gru-
pach, a na finał wszystkie dzieci wspólnie 
ukazały się na scenie, by zawtórować  
z solistami Patrycją Łukasik i Łukaszem 
Gruszką piosenkę „Nasi kochani babcia 
 i dziadek”. Należy docenić pracowników 
MDK, instruktorów zajęć artystycznych 
za starannie przygotowany program, który 
był bardzo atrakcyjny, na co miały wpływ 
nie tylko efektowne występy, lecz także 
piękne, jednolite stroje każdej występują-
cej grupy. Podziwialiśmy efekt końcowy, 
na który składa się wiele godzin prób  
i zaangażowania. 

Zespoły tańca nowoczesnego „Rytm”  
i „Absurd” prowadzi Kinga Stasiuk, 
„Fantazja” i „Uśmiech” działają pod kie-
runkiem Katarzyny Rymanowskiej, in-
struktorem zespołów tanecznych „Kolor” 
i „Echo” jest Anna Darmstaedter, Bre-
ak Dance „Dynamity”, „eMDeKa Kru”  
i Bibojsów prowadzi Wojciech Twardzik, 
recytatorów przygotowały Janina Barnaś  
i Maria Kozub, a piosenkarzy Janusz Śliw-
ka. Wszystkie grupy są nad wyraz aktywne, 
występują na wielu konkursach, zdobywa-
jąc liczne nagrody i wyróżnienia.

Ostatnim akcentem tego wzruszającego 
wieczoru było przekazanie przez wnuków 
kochanym babciom i dziadkom papiero-
wych serduszek z życzeniami. 

                                    Lidia Szkaradnik

Powitanie gości przez panią dyrektor wraz z zespołem. „Fantazja”.                 Fot. L. Szkaradnik  

(cd. ze str. 1)

NASI KOCHANI 
BABCIA 

I DZIADEK

Recytacje pięknych utworów poetyckich.                                                         Fot. L. Szkaradnik                     

Finał z udziałem wszystkich wykonawców.                                Fot. L. Szkaradnik                      
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Menedżer Teresy Werner starał się jak 
najlepiej przedstawić artystkę, która po raz 
drugi zawitała do Ustronia. Otóż ta piękna  
i zjawiskowa dama polskiej estrady znala-
zła się w albumie „Polki mają głos”, gdzie 
pokazano 100 najbardziej wpływowych 
kobiet, a jako długoletnia solistka „Śląska” 
reprezentowała zespół na Światowym 
Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice 
Południowej Afryki, zdobywając pierw-
sze miejsce. Występowała na najbardziej 
prestiżowych scenach świata, natomiast 
w swoim dorobku artystycznym posiada 
płyty o statusie złotym i platynowym i tak 
można by jeszcze wymieniać i prezentować 
jej sukcesy artystyczne, lecz dopiero gdy 
wyszła na scenę i wykonała kilka utwo-
rów o miłości, a jest to przecież wiodący 
temat w repertuarze śpiewaczki, to ujęła 
wszystkich słuchaczy wpadającymi w ucho 
wzruszającymi przebojami i wyjątkowym 
urokiem osobistym. Przez cały czas ema-

DLA MIŁOŚCI 
DRZWI OTWIERAM SWOJE

nowała pozytywną energią i serdecznością. 
W środę, 29 stycznia w mroźny wie-

czór do MDK „Prażakówka” zewsząd 
schodzili się miłośnicy romantycznego  
i nastrojowego repertuaru Teresy Werner, 

którzy zapełnili salę widowiskową do 
ostatniego miejsca. Artystka poprzedzała 
utwory dowcipnymi komentarzami i histo-
ryjkami, niejednokrotnie z własnego życia  
i od razu nawiązała tak znakomity kontakt  
z publicznością, że ujęła serca wszystkich 
obecnych, nie tylko mężczyzn. Kilkakrot-
nie schodziła ze sceny, nawiązując ciekawy 
dialog ze słuchaczami i zachęcając do 
wspólnego śpiewania, a widownia żywo 
reagowała na jej zachęty i włączała się 
do śpiewu refrenów znanych przebojów, 
nagradzając ją gromkimi brawami, zaś 
rozmowy z publicznością wzbudzały wiele 
śmiechu i radości. Czarowne utwory jak 
„Dla miłości drzwi otwieram swoje”, „Już 
nie trzeba więcej słów”, „Chcę przetańczyć 
całą noc” czy „Wszystkie noce będą na-
sze” zagrzewały atmosferę, a rozmarzeni 
słuchacze w sile wieku stawali się jakby  
o pokolenie młodsi. Jeden z indagowanych 
na widowni mężczyzn, któremu widocznie 
tak udzielił się ten błogostan wyznał nawet, 
że jest kawalerem, choć potem okazało 
się to nieprawdą. Wśród publiczności 
znaleźli się również długoletni wielbiciele 
śpiewaczki, którzy uczestniczyli w tym 
urokliwym spektaklu z diwą miłosnej pieś-
ni, po raz kolejny i z góry zapowiadają, że 
znów chcą ją podziwiać i dobrze się bawić. 
Niemal półtoragodzinny występ wpro-
wadzał słuchaczy w znakomity nastrój  
i stanowił najlepszą energetyczną terapię 
na ten trudny do przetrwania zimowy czas, 
toteż oklaskom i bisom nie było końca.  
                                             Lidia Szkaradnik

Fot. ze zbiorów artystki

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi gościli policjanci. Przejęci uczniowie i przedszkolaki powitali ich serdecznie, choć 
z respektem. Niektórzy mali słuchacze chętnie odpowiadali na pytania i wtrącali swoje przemyślenia. Magdalena Nowak z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i asp. sztab. Piotr Glenc z Komisariatu Policji w Ustroniu mówili o bezpieczeństwie w czasie 
zabaw na śniegu, podczas jazdy na nartach i sankach oraz o zachowaniu się na drodze. Dzieci dowiedziały się, jak poruszać się po drodze, gdy 
nie ma chodnika, jak przechodzić przez jezdnię oraz dlaczego trzeba i warto nosić odblaski. Paski odblaskowe zakupione przez miasto, które 
można założyć np. na ramię czy na plecak, rozdawał słuchaczom również Łukasz Sitek, pracownik Urzędu Miasta i kierowca rajdowy.     (mn)

Fot. ze zbiorów artystki
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Ewa Nowak „Grzywa”
Zonia, która jest córką właściciela stajni i pani weterynarz, uwielbia konie. 

Spędza z nimi cały czas, biegnie do nich zawsze, by 
odreagować swoje stresy, uwielbia je obserwować. I 
zawsze, jak to bywa w szczęśliwych, spokojnych 
historiach pojawia się jakieś „ale”. Zonia trenuje pod 
okiem ojca, byłego mistrza jeździectwa. Zdobywa 
medale, co wydaje się być potwierdzeniem ogromnej 
skuteczności swojego trenera. Ma duże szanse, by 
zdobyć stypendium renomowanej angielskiej szkoły 
jazdy. Pech chce, że jej najgroźniejsza konkurentka 
też bierze lekcje u ojca Zoni. 

Jak poradzić sobie z rywalizacją? I jak odrzucić 
moralne opory przed nadmiernym męczeniem koni 
podczas treningu? Czy Zoni uda się przekonać ojca, 
że można osiągnąć dobre rezultaty, szanując konie? 

I której z dziewczyn uda się zdobyć stypendium – wytrwałej uczennicy, czy 
wrażliwej, zakochanej w koniach Zoni? A może stypendium tak naprawdę 
nie ma znaczenia, a ważna jest tylko więź z tymi cudownymi zwierzętami? 
To książka dla wszystkich, którzy kochają konie. I dla tych, którzy chcieliby 
je lepiej poznać, ale nadal nie wiedzą, od czego zacząć. 

Charlotte Calder  „Ja razy dwa”
Wydaje nam się, że na dobre zdemaskowaliśmy miłość. Że jest 

tylko kwestią hormonów, feromonów 
oraz doboru osobników i samolubstwa 
genów, że to biologiczny imperatyw, 
sposób na przetrwanie gatunku. Nic 
zatem dziwnego, że kiedy miłość  
w końcu się przytrafi, ogłupia,  
a wszystko inne usuwa się w cień.

Czasami Alice chciałaby właśnie 
tego: zakochać się tak, żeby wszyst-
ko inne usunęło się w cień. Niestety, 
choć od lat spotyka się z Duncanem  
i nie może mu nic zarzucić, nie jest 
do końca szczęśliwa. Czegoś jej brak. 
Czyżby po prostu nie trafiła na właś-
ciwego chłopaka? A może to ona nie 

jest właściwą dziewczyną? Kiedy znajduje w gazecie zdjęcie 
osoby uderzająco podobnej do siebie, zaczyna się zastanawiać: 
jak by to było - być nią? Zaintrygowana postanawia odnaleźć 
tajemniczą "bliźniaczkę".

W sobotę, 26 stycznia Społeczne Ognisko 
Muzyczne w Wiśle uczciło pamięć wie-
loletniej nauczycielki tej instytucji Marii 
Dordowej, organizując w 20. rocznicę 
śmierci muzyczny popis kilkunastu uczniów  
w kościele ewangelickim ap. Piotra i Pawła, 
na który przybyło, poza młodymi muzykami 
i ich opiekunami, jedynie kilka osób. 

Na wstępie głos zabrał 
proboszcz tej parafii ks. 
Waldemar Szajthauer, któ-
ry powiedział: - Dzisiaj 
chcemy wspomnieć tę, 
która była pedagogiem, 
wychowawcą, nauczy-
cielem dzieci i młodzie-
ży Ogniska Muzycznego  
w Wiśle, Marię Dordową, 
zmarłą 16 stycznia 1999 
r. (...) Wspomnienie za-
wsze łączy się z pewnego 
rodzaju nostalgią, smut-
kiem, ale wspomnienie 
ma również pozytywny 
akcent, a mianowicie ten, 
że pamiętamy. A jeżeli pa-
miętamy, to pamiętamy  
z wdzięcznością, bo gdyby 
jej nie było, to nie byłoby 
żadnego wspomnienia. Grono jej wycho-
wanków jest szerokie, bo była nauczycie-
lem, najpierw w Szkole Muzycznej i Wy-
dziale Muzycznym Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie, a potem w Wiśle, w sumie 
przez prawie 40 lat. Ona próbowała zaszcze-
pić w sercach uczniów fascynację muzyką, 
to czego nie można przekazać słowem,  
a co czuje serce. Cieszę się, że wy dziś 
występujący jesteście tak wychowywani, 
by szanować tych, których nie znaliście, ale 
przywołując ich pamięć uczycie się także 
tego, co było w przeszłości, bo nie przy-
chodzimy znikąd i nie idziemy do nikąd, ale 
wszystko ma swój początek i koniec. Pan 
Bóg jest tym, od którego wszystko pochodzi 
i ku któremu wszystko zmierza. 

Następnie Iga Baranowska – Jagiełło, 
dyrektor SOM i pomysłodawczyni koncertu 
powiedziała: - Pani Maria była długoletnią 
nauczycielką naszego Ogniska Muzyczne-
go, któremu z jej inicjatywy nadano imię 
Jerzego Drozda. Urodziła się 29 kwietnia 
1939 r. w Ustroniu i od najmłodszych 
lat przejawiała zainteresowanie muzy-

ką. Szkoliła się w grze 
na fortepianie i organach 
pod kierunkiem doc. Jana 
Gawlasa, a następnie jako 
eksternistka kontynuowała 
naukę w Państwowej Śred-
niej Szkole Muzycznej  
w Chorzowie, Mając 13 
lat zadebiutowała jako 
organistka w kościele 
ewangelickim w Ustroniu, 
a w 1981 r. była współ-
założycielką Kameralne-
go Zespołu Wokalnego 
„Ustroń”. Pracę w Wiśle 
rozpoczęła w 1965 r. i kon-
tynuowała ją przez 34 lata. 
(...) Pani Maria była osobą 
życzliwą, niezwykle pra-
cowitą i oddaną, więc na 
jej cześć wystąpią dzisiaj 

nasi uczniowie. 
Warto wspomnieć, że Maria Dordowa 

rodowita ustronianka, córka proboszcza 
parafii ewangelickiej, ks. Pawła Bocka  
i żona jego następcy ks. Stanisława Dordy, 
była również bardzo aktywna w działalności 
tej parafii, gdzie przez niemal trzy dekady 
pełniła funkcję organistki. Bardzo też lubiła 
śpiewać, więc jedna z uczennic wykonała jej 
ulubione pieśni „Z Bogiem, z Bogiem każda 
sprawa” i „Mateczko kochana”. 

Mam nadzieję, że ten skromny tekst 
przyczyni się do tego, by Czytelnicy wspo-
mnieli sobie Marię Dordową, czy to jako 
pastorową, organistkę, chórzystkę, a może 
nauczycielkę muzyki lub koleżankę z ławy 
szkolnej.                       Lidia Szkaradnik

PAMIĘTAMY Z WDZIĘCZNOŚCIĄ 

DOFINANSOWANIE 
DO 

TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKÓW

W ramach rządowego programu Czyste 
Powietrze został przygotowany program 
priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki 
któremu właściciele domów jednorodzin-
nych mogą ubiegać się o dofinansowanie 
na termomodernizację budynków. 

Program Priorytetowy to możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego przez 
osoby fizyczne, właścicieli domów jedno-
rodzinnych na ocieplenie domu, wymianę 
okien czy na wymianę starego, wysoko 
- emisyjnego kotła grzewczego. 

Szczegółowe informacje właściciele 
nieruchomości mieszczących się na te-
renie Miasta Ustroń będą mogli uzyskać 
podczas spotkania, które organizuje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Spotkanie zaplanowano na 13 lutego 
o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka”. 
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USTRONIU

W 
dawnym

Po naszymu...
Ludeczkowie moji

Jak to piszym, to mróz fórt dzierży i nie myśli łodpuścić, 
choć jo sie pocieszóm, że przeca tyn śniyg z chodnika kiedysi 
stajo, a łoto pod kóniec lutego dziyń bydzie już ło moc dłóż-
szy, tóż jak jeszcze słóneczko przigrzeje, to bydzie prowdziwe 
przedwiośnie.

Ale póki co zima na całego. Łoto jechałach do Goleszowa, 
a było to kole pół ósmej, tóż tych szkolników cisło sie do auto-
busu moc. Stołach porenoście minut na przistanku, już w rynce 
zaczyło mie łoziómbać, choć miałach sztrykowane rynkawice, 
ale dałach rynce do kapsów i dziwałach sie, jako ty frelki  
a kawalerowie do szkoły sie łoblykajóm. Tóż było kapke poni-
żyj zera, prowda, już my sóm latoś do zimna przizwyczajyni, 
ale dziywczynta w adidasach i krótkich skarpetkach, tak coby 
kostka była goło. Zdo mi sie, że to teroski strasznucnie modne.  
Ponikiere majóm też dziury w galatach, a do tego jeszcze goło 
głowa. Chciałoby sie powiedzieć, że możne i nieroz pusto. 
Chłapcy też niewiela lepsi z tym zimowym łoblykanim. 

Za to starszych ustrónioków, takich emerytów jako baji jo 
muszym pochwolić, bo sóm załobleczóni, że hej! Ponikiero 
elegantka wycióngła z szyfónera jakisi wyliniałe futro, abo 
prowdziwy kożuch z barana i jakómsik  porzóndnóm futrza-
nóm czopke, łoto baji z nutri co jeszcze pamiynto czasy Gier-
ka, na karku hruby szal ze dwa razy łowinióny, a jak słóńce 
prziświyci, to na nosie bryle. Spotkałach łoto tak porzóndnie 
załobleczónóm takóm mojóm kamratke i wiycie co? Jo by ji 
doista nie poznała, jyny pumóg mi jeji pies. Poznałach babe 
po psie, bo tyn był goły i wiesioły. Tóż teroski tak je, że już po 
drugi nejprzód poznałach psa po parsumie, a potym dziepro 
spod tego załoblykanio nos wycióngła właścicielka, kiero pu-
malutko idzie z nogi na noge, coby nie drzisnóć sobóm na lód. 

Nale jak jyno ta wiosna przijdzie, to móm nadzieje, że my 
emerytki też zadómy szyku i wyłoblykómy sie na swój sposób 
elegancko i łodkryjymy aspóń kapke ciała. 

                                                                   Staro ustrónioczka

W tym tygodniu przedsta-
wiam urocze zdjęcie drew-
nianego domku, zlokalizo-
wanego na terenie Ustronia.   
I tu odwołuję się do pamięci 
ustroniaków. Czy ktoś z sza-
nownych Czytelników wie, 
gdzie dokładnie się znajdował? 
Na ścianie widoczna jest ręcz-
nie malowana tabliczka, którą 
udało się odczytać. Brzmi ona: 
„Czyż Stanisław. Malarz poko-
jowy”. Kto pamięta malarza 
Czyża? Muzeum Ustrońskie 
będzie niezmiernie wdzięczne 
za wszelkie informacje.                                    
                     Alicja Michałek

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. W tej edycji Ka-
lendarza znajduje się między innymi artykuł wspominający panią 
Marię Kubień – długoletnią nauczycielkę w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ustroniu. 

DOTACJA 
NA USUWANIE AZBESTU

Miasto Ustroń w 2019 roku planuje ponownie wystąpić do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach o środki finansowe na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest. W związku z powyższym osoby zaintere-
sowane 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 ubie-
głych, a nie zrealizowali zadania, muszą złożyć ankietę ponownie.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska 
i Rolnictwa 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 nieruchomości, na których znajdował się 
azbest, mogli uzyskać dofinansowanie 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 przy-
padku ich transportu i unieszkodliwienia.

Łącznie w 2018 roku z terenu Miasta Ustroń usunięto 37,375 
ton odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości. Całkowi-
ty 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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NASZEJ  POETCE  
NA  95. URODZINY
Pieknie dzisio cie witómy Jubilatko miło,
Bydymy za ciebie rzykać, by ci dobrze było.
Niech Pónbóczek nejłaskawszy do ci mocka siły,
Do tworzynio swoich strofek, żeby zaś łodżyły.

Miyszkosz dali pod Czantorióm w przistani spokoju,
Widok z łokna mosz przepiekny na Równice w zdroju.
Tam, kaj ptoszki szymrzikujóm, wiater echo niesie,
Piramidy stojóm w słóńcu na zboczach i w lesie.

Ni możesz nie kochać łustróńskij dziedziny,
Wszak żeś je tu dyć łu siebie w łotoczce rodziny.
Szczynści tobie towarzyszy, radość to je wielko,
Zasłużyłaś na to wszycko, bo żeś bohaterkóm.

My ci w darze dziś niesiymy nejszczyrsze życzynia,
Co byś w zdrowiu dali trwała z talyntym tworzynia.
Wiwat jako Jubilatce wznoszymy łogrómny,
Bo cie strasznie radzi mómy, ło tym nie zapómnij!

Za twój łuśmiych i życzliwość być też pozdrowióno,
Nigdy nie mów, że sie czujesz słabo i zrobióno!
Pón Bóg łaskaw takim ludzióm za ich wielki serce,
Błogosławić tobie bydzie, podnosić w rozterce.

Żyj nóm naszo Drogo Wandziu jeszcze długi roki,
Bo bez ciebie tyn nasz Ustróń byłby za łubogi!
Wesel dali ludzki serca tóm swojóm twórczościóm,
Toć je z ciebie łoryginał z łogrómnóm wartościóm.
                                                         Elżbieta Sikora

 Nawiązując do artykułu pt. „Ustrońska poetka kończy 95 
lat” opublikowanego w najnowszym „Kalendarzu Ustrońskim” 
pragnę jeszcze raz przypomnieć, że ten wspaniały, pełen nostalgii 
fakt będzie miał miejsce 10 lutego 2019 r. Z tej okazji – my gro-
no przyjaciół – składamy Szanownej Jubilatce Wandzi MIDER 
najwspanialsze życzenia nieustającego zdrowia, weny twórczej 
na co dzień, stałej opieki Najwyższego, miłości najbliższych 
oraz dalszej życzliwości ludzi, którzy ucieszą się z każdego jej 
sukcesu i zasmucą nad ewentualną przeciwnością losu.                                         
                                                 Elżbieta Sikora 

Materiał filmowy poważnym głosem zapowiadał redaktor Rafał 
Patyra: Szkolny bal karnawałowy to dla uczniów świetna zabawa, 

POMYSŁOWY TATA W TV
a dla rodziców - wyzwanie. (...) Kreatywny tata z Ustronia pod 
Cieszynem znalazł niepowtarzalne rozwiązanie. 

Autor pomysłowego stroju tłumaczył, że chciał, by syn wystąpił 
w niepowtarzalnym przebraniu, a skoro nie udało mu się takiego 
kupić nawet na zagranicznych aukcjach to wykonał go sam. 

Na uznanie zasługuje doskonała jakość wykonania. W telewizji 
Rafał zaprezentował się najpierw jako robot, a kiedy kładł się 
na podłogę poszczególne części stroju idealnie dopasowywały 
się do ruchów, by ostatecznie zamienić chłopca w ciężarówkę. 

Chłopiec był strojem zachwycony, bo film „Transformers” jest 
jego ulubionym. Pasję syna podziela ojciec i wykonanym strojem 
był równie zachwycony, co Rafał.                   Monika Niemiec

Na zdjęciu po lewej stronie Rafał leży w kostiumie Transformersa, który w pełnej okazałości zaprezentował na balu w Przedszkolu nr 4 w Hermani-
cach. Reporterzy wypatrzyli strój w internecie, gdy umieściła go tam żona pana Sebastiana - Joanna Kras-Bujok, wspierająca męża przy tworzeniu 
przebrania. Pomysłowy tata wyznał, że do kilkutygodniowej pracy zainspirowała go mama Małgorzata, która również własnoręcznie wykonywała 
kostiumy, gdy on sam brał udział w dziecięcych balach.  

31 stycznia w popularnym Teleekspressie i w głównym wyda-
niu Aktualności TVP Katowice wystąpił ustroniak - Sebastian 
Bujok, który własnoręcznie wykonał dla swojego syna strój 
na bal karnawałowy. Przed kamerami kilkuletni Rafał dumnie 
prezentował kostium Transformersa, czyli robota, który może 
się zamienić w samochód. 
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Ten, kto nie był w Maroko i na Saharze, mógł choć trochę 
poznać te zakątki za sprawą Anety Okupskiej-Pońc, któ-
ra jest etnografem, podróżnikiem, animatorem kultury 
oraz prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Ma-
rokańskiej „Africae Deserta Project” oraz właścicielką 
kultowej Etno Chaty „Topolej” w Goleszowie. Pod ko-
niec stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła 
się prelekcja pt.: „Sahara i jej tajemnice”. Obecni mogli 
zakosztować także tradycyjnej herbaty marokańskiej 
oraz posłuchać tamtejszej muzyki. 

Pani Aneta opowiadała o swojej pracy na rzecz krzewienia 
kultury polskiej w Maroku oraz marokańskiej w Polsce.

– W ciągu tych kilku lat udało nam się zbudować pomost łączą-
cy dwie grupy Nomadów, czyli naszych Wołochów i Nomadów  
z Sahary. To duży projekt, który zapoczątkowałam, kontynuuje-
my go dalej, zobaczymy na ile nam starczy sił. Już teraz mamy 
piękne dokumenty, zdjęcia, wspomnienia – opowiadała Okupska-
-Pońc. – Maroko jako kraj wielu kultur, wielu smaków, kolorów, 
ma duży związek z Polską już od ponad 200 lat. Nie chciałabym 
tutaj mówić o historii, a raczej puścić piękne filmy, które pokażą 
wszystko to, co tam można zobaczyć i przeżyć. 

W 2017 roku pani Aneta wraz ze swoją ekipą pojechała na 
festiwal Nomadów. Nie obyło się bez trudności, ale na miejsce 
dotarli. 

– Ponad 12 lat temu pojechałam wraz z mężem do Maroka  
i już wtedy ujął mnie ten kraj oraz przewodnik, którego mieliśmy 

na wyłączność. Pewnego dnia poprosiłam go, czy by nie zawiózł 
nas na Tubkal, najwyższą górę w Afryce Północnej. Był to lipiec. 
Akurat stopniały śniegi i była szansa na zdobycie szczytu – opo-
wiadała prelegentka zaznaczając, że w Maroku jest bardzo dużo 
śniegu, a Atlas Wysoki to pasmo górskie, na którym uprawia 
się narciarstwo. – Udało nam się wtedy na ten szczyt wyjechać. 
Generalnie, po dwóch latach jeżdżenia tam w celu zdobywania 
gór postanowiłam pojechać na Saharę. Spotkaliśmy wtedy No-
madów i nie wiem, kto kogo się bardziej przestraszył. Z czasem 
nawiązała się między nami fajna przyjaźń. Później te wyjazdy 
zaczęłam organizować sama. Wpadła mi też do głowy myśl, że 
dobrze by było zawieźć naszą polską kulturę tam, do Maroka.  
I tak też się stało. Później Nomadowie przyjechali do nas na czas 
redyku karpackiego, kiedy to 600 owiec szło z Rumunii aż tu, 
do nas. Goście wkomponowali się wspaniale w cały ten temat. 
Przez 5 lat przyjeżdżali do nas, koncertowali, my pokazywaliśmy 
ich kulturę, oni nauczyli się grać wraz z naszymi góralami. I tak 
powstał projekt „Górale na Saharze, Nomadzi w Beskidach”. 

Po słowach wstępu i zobrazowania współpracy między Polską 
a Marokiem zgromadzeni w bibliotece obejrzeli dokument „Prze-
strzeń rzeczy niesamowitych” pokazujący obie kultury, które się 
wzajemnie wzbogacają. Po filmie prelegentka zapowiedziała, że 
na przełomie marca i kwietnia br. odbędzie się wyjazd na Saharę, 
festiwal marokański oraz dziką Saharę.

– A teraz zapraszam państwa do skosztowania polskiej bagietki 
z olejem arganowym, jest to bardzo smaczne. Będziemy też, 
wraz z Mustaphy’em El Baudani, przyrządzać tradycyjną, maro-
kańską herbatę, która jest bardzo dobra, bardzo mocna i bardzo 
klimatyczna. Można dodawać do niej trochę piołunu, szafranu  
i różnych ziół. Z reguły ma smak akacjowy lub miętowy – mó-
wiła Okupska-Pońc. Pokazywała także zebranym dywany, torby 
i biżuterię marokańską. Na koniec prelekcji marokańską muzykę 
przybliżył Mustaphy, a zgromadzeni w bibliotece zasłuchali się 
w dźwięki gitary smakując afrykańską herbatę. 

                                                  Tekst i zdjęcia: Agnieszka Jarczyk

PONAD RÓŻNICAMI 

Przed nami kolejny, XIV już Zimowy Wjazd na Równicę, organizo-
wany przez Muzeum Motocykli Zabytkowych „Rdzawe Diamen-
ty” w Ustroniu. Tradycyjnie uczestnicy i miłośnicy motoryzacji 
zbiorą się przed siedzibą Muzeum przy ul. Partyzantów 1, by 
w samo południe wyruszyć na Równicę. 

Jak mówi twórca i właściciel muzeum - Remigiusz Dancewicz, 
wjazd ten nawiązuje do przedwojennych tradycji podróżowania 
motocyklami na Równicę, które rozpoczęło się zaraz po otwarciu  
drogi w roku 1934. Świadczą o tym liczne archiwalne fotografie. 

Współczesny zimowy wjazd na Równicę to duże wydarzenie 
w świecie motocyklowym, zwłaszcza że w tym okresie odbywa 
się mało tego typu imprez - dwie, trzy w kraju, a ustrońska była 
de facto pierwsza. Warto wybrać się w sobotę na ul. Partyzantów, 
nawet jesli nie mamy zamiaru wsiadać na motor. Spotkamy tam 
prawdziwych pasjonatów motoryzacji i ich niezwykłe maszyny.XIII Zimowy Wjazd na Równicę, 2018 r.     Fot. M. Niemiec

ZIMOWY WJAZD
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. (33)854-
53-98.

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.

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

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

MOUNTAIN-MED - profe-
sjonalny masaż medyczny, ta-
ping, fizykoterapia, stacjonarnie  
i u pacjenta. Ustroń, ul. Tury-
styczna 6. 535-387-898.

  
AMBACAR-BIS Skoczów, 
używane części do samochodów 
osobowych. 733-913-181. 505-
634-557.

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

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

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

Mieszkanie dwupokojowe 
umeblowane, kuchnia, łazienka 
do wynajęcia. 502-143-690.

Sprzedam garaż  b laszak, 
Os.Centrum, 3, 3x4,5. 605-
993-954.

Hotel w Ustroniu poszukuje 
do pracy osoby na stanowisko 
kelner, pomoc kuchenna. 513-
191-266.

Ustroń Centrum - pokój z łazien-
ką do wynajęcia dla samotnej 
osoby. 605 635 161. 

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

PIĄTY SKLEP
5 lutego uroczyście otwierano sklep Spar w Hermanicach. Co 

prawda sklep ten stał w tym miejscu ładnych kilka lat, ale teraz 
zmienił się jego właściciel, a raczej właściciele, gdyż jest to ro-
dzina. Jej przedstawiciel Roman Węglarz, to syn założycieli i to 
on witał gości. Sklep nieco zmienił wystrój, ale to najlepiej ocenią 
klienci. Właściciela zmieniła też hurtownia mieszcząca się obok 
sklepu. Właścicielami budynków jest również rodzina Węglarzów, 
ale Spar od nich je dzierżawi.

GINĄ ROJE
6 lutego w Muzeum Ustrońskim odbyła się projekcja filmu pt. 

„Milczenie pszczół”. Film opowiadał o tajemniczej chorobie 
pszczół powodujących wymieranie całych rojów. Nazwano to 
destrukcyjnym załamaniem kolonii. Gdy wszystko będzie postę-
pować w dotychczasowym tempie, do 2035 roku w USA wyginą 
wszystkie roje pszczół. Wówczas Amerykanie skazani zostaną na 
konsumpcję kukurydzy. Są już miejsca na ziemi, gdzie pszczoły 
całkowicie wyginęły, np. w Chinach. Tam jednak znaleziono na to 
sposób i drzewa owocowe i inne rośliny zapylają ludzie. To dość 
żmudna praca, ale sobie radzą.

ZŁOTY GOŁĄB
„Płowy 808”, gołąb hodowcy z Ustronia Karola Paszka, zdobył 

złoty medal na XXXI Brieftauben-Olympiada, inaczej Olympiade 
Colombophile lub Pigeon Olympiad, a po polsku na XXXI Olim-
piadzie Gołębia Pocztowego, odbywającej się15-18 stycznia  
w Dortmundzie. (...) Zwycięzca najbardziej prestiżowej kategorii, 
najlepszy gołąb na świecie, to ptak wyjątkowy. Jeszcze przed Olim-
piadą opisywał go Magazyn Hodowców Gołębi Pocztowych. (...)

„Płowy 808” został już wcześniej dostrzeżony przez innych 
hodowców. K. Paszkowi po wygranych Mistrzostwach Europy 
Środkowej proponowano za niego 40.000 euro. Nie zgodził się. Te-
raz po mistrzostwie olimpijskim telefon w domu państwa Paszków 
urywa się. Na razie „Płowy 808” pozostaje w Ustroniu. - To jest 
taki gołąb jak Adam Małysz - mówi K. Paszek. Stojąca obok żona 
zauważa, że jednak Adam Małysz więcej zarobił na lotach. - Ale 
na razie nie ma złotego medalu na Olimpiadzie - podsumowuje K. 
Paszek.                                                                          Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 12.02.2009 r.

*  *  *

 7-8.02    Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
9-10.02   Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
11-12.02  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
13-14.02  Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
15-16.02  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
17-18.02  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

      

DYŻURY APTEK

7.02 11.00 Miejski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół pod- 
   stawowych, MDK „Prażakówka”, s. 7
8.02 16.00 Wernisaż wystawy prac poplenerowych ST „Brzi- 
   my”, Galeria „Rynek”
8.02.  17.00 Promocja „Kalendarza Beskidzkiego 2019”, Czytelnia 
   MBP
8.02 17.00 Lododisco-dyskoteka na lodzie, Lodowisko al. Legionów 
9.02  8.00  Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
9.02  12.00  XIV Zimowy wjazd na Równicę, Muzeum Rdzawe  
   Diamenty
9.02 12.00. Bon żur, czyli wielkie gotowanie żuru i ekopiece, Rynek
9.02 15.00 Wernisaż wystawy fotografii Iwony Wilczek pt.  
   „Nieoczywistości”, Zbiory Marii Skalickiej
9.-10. 02  Wawel Truck na Czantorii (słodycze i gry), Kolej Linowa  
 10.00-15.00 „Czantoria”
10.02 9.00 Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia – Ustroniaczka, 
   KL „Czantoria” 
10.02 10.00-16.00 Bezpieczny stok (zabawy na stoku), KL „Czantoria”
10.02. 11.00-14.00 Pokazy psich zaprzęgów, KL Czantoria
13.02. 17.00 Spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste 
   Powietrze, MDK „Prażakówka”
16.02.18.00 Karnawałowa Gala Operetkowa „Przetańczyć całą 
   noc”, MDK „Prażakówka” (bilety 35 zł)
22.02. 18.00 Niewiarygodny spektakl muzyczno-iluzjonistyczny,  
   MDK „Prażakówka” (bilety 35 zł)

Rekrutacja wśród najmłodszych?                            Fot.  M. Niemiec

*  *  *
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) smaczny grzyb jadalny, 8) Lewandowski, 
Kubica, Biedroń,  9) do dźwigania przez siłaczy, 10) region 
z Kruszwicą, 12) monety władców Polski, 14) Cezary dla 
bliskich, 15) otoczona wzniesieniami, 16) nie każdy ma to 
samo..., 19) uwielbia świerki, 22) budynki przemysłowe, 
23) imię męskie, 24) główny bohater „Chłopów” (wspak).
PIONOWO: 2) nietrwały pierwiastek chemiczny,  
3) cukierki do „cyckania”, 4) legendarny założyciel Kra-
kowa, 5) z fagotem w rodzinie, 6) cieszą oczy pradziadka,  
7) paliwo do pieca, 11) pracują w ustrońskim ratuszu,  
13) nauka społeczna, 17) leży nad Notecią, 18) król  
z tragedii Sofoklesa, 20) ocena, 21) otula drzewo.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 22 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4

ZIMA W PARKU
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bożena Podżorska-
-Szarzec z Ustronia, ul. Nad Bładnicą. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

SZACHOWE  HISTORIE NA WESOŁO
Szachistom znane są zapewne dość dobrze liczne kontrowersje 

towarzyszące meczom o mistrzostwo świata pomiędzy Karpowem  
i Korcznojem. Na ten temat powstała też anegdota. W czasie meczu  
o MŚ Karpow – Korcznoj (Baguio 1978 r.), do głównego sędziego meczu 
am. Lothara Schmida przychodzi Korcznoj z protestem: „Panie sędzio! 
Proszę coś zrobić, sekundanci i członkowie radzieckiej ekipy nieustannie 
podpowiadają Karpowowi ruchy”. Na to arbiter: „To niemożliwe, prze-
cież wszyscy siedzą bardzo daleko od sceny i nie mają żadnej możliwości 
przekazywania informacji”. Korcznoj: „Wymyślili specjalny szyfr. Jeżeli 
wstaje np. Tal, to trzeba grać hetmanem, jeśli dr Zuchar – to wieżą, gdy 
Baturiński – to gońcem, a jak wstają ci siedzący po lewej stronie sali 
dziennikarze to skoczkiem lub pionkiem”. Nie przekonuje to Schimda: 
„Przecież to poważni ludzie, jak mogą udawać poszczególne bierki, to 
jakieś nieporozumienie, przecież to nie teatr”. Korcznoj ripostuje: „Do-
brze znam te metody! Dziesięć lat temu sam byłem wieżą!”.Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.                                   Fot. W. Suchta 

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. 
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska 
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
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ZWYCIĘSKI SPARING
Drugiego lutego piłkarze Kuźni Ustroń 

rozegrali pierwsze spotkanie towarzyskie 
podczas zimowych przygotowań do run-
dy wiosennej. Rywalem podopiecznych 
trenera Mateusza Żebrowskiego był wy-
stępujący w III lidze Pniówek Pawłowice 
Śląskie. Jako pierwszy na listę strzelców 
wpisał się Michał Pietraczyk, który sku-
tecznie dobił uderzenie Maksymiliana 
Wojtasika. Prowadzenie Kuźni jeszcze 
w pierwszej połowie podwyższył Jakub 
Waliczek. Na początku drugiej połowy 
piłkę w bramce Pniówka uderzeniem zza 
pola karnego umieścił Konrad Kuder. 
Czwartą bramkę dla Kuźni Ustroń zdo-

był Anton Fizek, po dobrze wykonanym 
rzucie rożnym. Trzecioligowca stać było 
jedynie na bramkę honorową, po tym jak 
przy stanie 3:0 Michała Skocza pokonał 
Dawid Morcinek. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz - Damian Madzia, Konrad Pala, 
Anton Fizek, Michał Pszczółka, Jakub 
Waliczek, Konrad Kuder, Arkadiusz Ja-
worski, Dariusz Rucki, Michał Pietra-
czyk, Maksymilian Wojtasik. W drugiej 
połowie na boisku zagrali też Tomasz 
Czyż, Michał Greń oraz dwóch zawod-
ników testowanych.  Arkadiusz Czapek

Drużyny chłopców - rocznik 2007 i młodsi, które grały na opisanym turnieju w Rudzie Śląskiej.

19 stycznia drużyny chłopców (rocznik 
2007 i młodsi) rozpoczęły swe zmagania 
w rozgrywkach ligowych. Liga rozgrywa-
na jest podczas trzech turniejów elimina-
cyjnych i turnieju finałowego, a pierwszy 
z nich odbył się w Rudzie Śląskiej. Oprócz 
miejscowego Grunwaldu i dwóch dru-
żyn z Ustronia (rocznik właściwy oraz 
młodszy) w rozgrywkach rywalizują też 
szczypiorniści MUKS Zagłębia Sosno-
wiec. MKS I Ustroń wygrał wszystkie 
trzy mecze, natomiast MKS II Ustroń we 
wszystkich spotkaniach zmuszony był 
uznać wyższość rywali. Pomimo porażek 
występ drugiej drużyny można ocenić 
niezwykle pozytywnie, ponieważ dla 
najmłodszych szczypiornistów z Ustronia 
była to bardzo dobra „lekcja” piłki ręcz-

NADROBIONE 
ZALEGŁOŚCI
Młodzi ustrońscy adepci piłki ręcznej 

z rocznika 2006 rozegrali 26 stycznia 
zaległy mecz, dzięki czemu oficjalnie za-
kończyli pierwszą część sezonu. Rywalem 
podopiecznych trenera Piotra Bejnara był 
SPR Grunwald Ruda Śląska i zapewne 
drużyna z Górnego Śląska nie będzie miło 
wspominać wyjazdu do Ustronia. Wszyst-
ko to za sprawą świetnej gry ustrońskich 
szczypiornistów, którzy pewnie wygrali 
23:7. Po pierwszej części sezonu MKS 
Ustroń plasuje się na drugiej pozycji  
w ligowej tabeli. Warto zaznaczyć, iż 
świetnie spisujący się Łukasz Gogółka 
w pięciu meczach ligowych zdobył 65 
bramek, dzięki czemu jest najlepszym 
rzucającym całej ligi.   Arkadiusz Czapek

Łukasz Gogółka, lider tabeli strzelców  
w rozgrywkach rocznika 2006. Fot. K. Medwid 

PIERWSZY TURNIEJ
nej. Kolejny turniej eliminacyjny odbę-
dzie się dziewiątego marca w Ustroniu,  
a ostatni zostanie rozegrany dwa tygodnie 
później w Sosnowcu.

MKS I Ustroń wystąpił w składzie: 
Jakub Folwarczny, Grzegorz Łazarz, Piotr 
Puzoń, Damian Mikulski, Konrad Sikora, 
Tomasz Niewiadomski, Nikodem Dziura, 
Fabian Greń, Mikołaj Bulandra, Przemy-
sław Pecka, Mateusz Drukała.

MKS II Ustroń wystąpił w składzie: 
Kacper Holona, Mateusz Rubas, Wojciech 
Kotela, Szymon Bejnar, Wiktor Tetera, 
Mikołaj Kubiak, Hubert Gulej, Krystian 
Brzyski, Maciej Szadorski, Kacper Pobie-
huszko, Borys Dancewicz.      

                        Arkadiusz Czapek 

SMREK
ZAMKNIĘTY
Z przykrością musimy usunąć z listy 

sklepów, w których można kupić naszą Ga-
zetę Ustrońską, sklep „Smrek” w Lipow-
cu, działający w sieci „Lewiatan” (lista 
punktów sprzedaży GU znajduje się poni-
żej). Po raz ostatni „Smrek” witał klientów 
w sobotę 2 lutego. Tym samym w Lipow-
cu pozostał tylko jeden sklep - Andrzeja 
Mendrka (sieć „Odido”), w którym oczy-
wiście można kupić naszą gazetę.


