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Państwo Bujokowie wzięli ślub
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Ustroniu, a przyjęcie odbyło się w hotelu „Gwarek”
w Ustroniu w ramach balu charytatywnego „Podaruj Uśmiech
Helenki”.
Więcej na str. 8
W kategorii działalności charytatywnej w naszym powiecie
zwyciężył prezes Fundacji św.
Antoniego Tadeusz Browiński,
uzyskując 547 głosów i kwalifikując się tym samym do finału
na szczeblu wojewódzkim.
Więcej na str. 9
Na finalnym posiedzeniu ze
strony społeczno-solidarnościowej przemawiał Lech Wałęsa i ja. A ja przemawiałam
dlatego, że jak są poruszane
takie sprawy kardynalne, to
się zapomina, kto jest kobietą.
Więcej na str. 13

Prawie setka dzieci stanęła na starcie kultowego Ustroniaczka. Wyniki na str. 20.

Fot. M. Niemiec

JEDNOSTKA NA SZÓSTKĘ
Rozpoczęły się walne zebrania ustrońskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwsze roczne podsumowanie działalności odbyło się w Lipowcu, a na
wstępie prezes jednostki Tadeusz Krysta przywitał gości. Byli wśród nich: burmistrz
Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik, radna dzielnicy Bożena Piwowar, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Alicja Żyła, inspektor UM Joanna Tetera, komendant miejski OSP
Marek Szalbot i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek z Ustronia

Prowadzenie zebrania powierzono
Mariuszowi Musiołowi, który sprawnie przeszedł przez porządek obrad. Na
początku sprawozdanie z działalności
jednostki przedstawił Tadeusz. Krysta,
kończąc je historycznym cytatem prezesa:
,,Wspólnie tworzymy, wspólnie chronimy”. Wcześniej powiedział m.in.:
- Rok 2018 rozpoczęliśmy zorganizowaniem zabawy karnawałowej, w której
uczestniczyli nasi członkowie wraz z
rodzinami oraz ich przyjaciele. W marcu
jak co roku organizowaliśmy szkolne
eliminacje ogólnopolskiego konkursu pod
hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami jak również nagrodami
ufundowanymi przez naszą jednostkę.
14 lutego 2019 r.

		

9 lutego w Płocku odbyła się
II Gala Mistrzów Biegów Przeszkodowych „Orły OCR 2018”.
Najlepszym biegiem przeszkodowym roku po raz drugi został
Barbarian Race.
Więcej na str. 17

Zwycięska trójka eliminacji szkolnych
uczestniczyła w eliminacjach miejskich.
W ramach uczczenia 90-1ecia założenia
naszej jednostki oraz Dnia Strażaka zorganizowano uroczyste obchody. Tradycyjnie
wzięliśmy udział w mszy św. w tutejszym
kościele w intencji strażaków i ich rodzin.
Podczas mszy została wprowadzona do
kościoła figura św. Floriana, którą to druhowie jednostki zakupili ze składek na ten
cel, jako pamiątkę 90-1ecia istnienia OSP
Lipowiec. Figura ta pozostanie na stałe
w naszym kościele. (...) Na przełomie
czerwca i lipca wysłaliśmy dwóch członków młodzieżowej drużyny pożarniczej
na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy,
załatwiając im bardzo wysoką dopłatę do
(cd. na str. 4)
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LIST DO REDAKCJI
Przemyślenia aktualne
Kupiłam Kalendarz Ustroński 2019, jak zwykle z piękną akwarelą p. Bogusława Heczko i czarno-białymi rysunkami (drzeworytami okolicy). Od początku przeglądam go niecierpliwie, a córka
patrzy mi przez ramię. Oto na stronie 7. dwa zdjęcia z obchodów
9 i 11 listopada. Zebrana młodzież odśpiewała Hymn Narodowy.
„Jaki to jest tu Hymn Narodowy?” – pyta córka. – „Płyniesz
Olzo” czy „Szumi Jawor”? Myślę, że chodzi tu jednak o Mazurka
Dąbrowskiego, czyli Hymn Polski „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Teraz mówi się „narodowy”, bo jest taka moda w partii rządzącej,
żeby było narodowo.
– „To czemu nie jest to ogólnie wiadomo?” – pyta córka. Może
dlatego, że nie oglądamy TVP, a tam już powiedziano i do nas
nie dotarło?
– „Ale przecież w kościele też się śpiewa: My Polska, my
naród lud Twój” – mówi córka. No tak, ale w tej pieśni Polska
jest wymieniona jako główna, a naród, czyli „lud Twój”, jest na
drugim miejscu jako zamieszkali w Polsce ludzie. Bo są też inne
narodowości i to całkiem dużo, ale to są tak zwane mniejszości
narodowe (drugorzędne).
I to niech na razie wystarczy.
Alicja Kaleta

Uniwersytet Trzeciego Wieku
serdecznie zaprasza na wykład
„Depresja wśród seniorów”
i spotkanie z terapeutą, psychiatrą - lek. med. Andrzejem Kłodą, który odbędzie się w dniu
28 lutego (czwartek) o godz.
11.00 w Muzeum Ustrońskim.
Wstęp wolny.
Natomiast o godz. 17.00 w Przedszkolu nr 4 w Ustroniu Hermanicach Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na spotkanie
z mieszkańcami Kozigo Miasta z cyklu „Przy kołoczu i kawie
o ustróńskij sprawie”. W czasie spotkania mieszkańcy i sympatycy tej urokliwej dzielnicy Ustronia proszeni będą o przywołanie
z pamięci dawnych czasów, gdzie mieszkali, jak żyli, zwyczajowe
nazwy, znane osoby, ważne wydarzenia i inne wspomnienia. Jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo urokliwe spotkanie z ludźmi
i historią Hermanic. Mile widziane pamiątki, stare fotografie,
inne rekwizyty. Opowieści snute w naszej cieszyńskiej gwarze,
przy lampie naftowej, kołoczu i kawie zorkowej będą cudownym
dopełnieniem tego wydarzenia. Liczymy na Was, Hermaniczanie.

ZAPRASZA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Burmistrz Miasta informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego 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.
7/2019/3/R

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

to i owo
z

okolicy
Na cieszyńskim rynku po raz
szósty zabrzmiał polonez. Do
tańca ruszyło ponad 150 osób,
pośród których prym wiedli
uczniowie klas maturalnych
z „Szybina”. Była to dla nich
próba generalna przed studniówką.

* * *

Chór Uniwersytetu Śląskiego
„Harmonia” i dyrygent Izabela Zielecka-Panek zostali
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uhonorowani Złotym Laurem
Kompetencji i Umiejętności.
Wyróżnienie przyznaje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Nagroda zbiegła się
z dostojnym jubileuszem, ponieważ „Harmonia” śpiewa od
110 lat. Początek dało Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia”
założone w Cieszynie.

* * *

Zakończono remont budynku
dworcowego na stacji kolejowej Wisła Centrum. Obiekt
czekają teraz odbiory techniczne. Jest szansa, że od początku
wiosny pasażerowie będą mogli
korzystać z pachnącej nowością
poczekalni.

* * *

Koło PTTK nr 19. „Ślimoki”
w Goleszowie obchodzi swoje

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 Bibliotece 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.

15-lecie. Jubileuszowy rok wypełni bogaty program imprez,
wycieczek i wystaw. „Ślimokom” od samego początku prezesuje Zenon Sobczyk.

w czterech ostatnich meczach
i pomógł ekipie znad Olzy
w awansie. Piast grał w bielskiej okręgówce raptem jeden
sezon. 		

W gminie Goleszów wydobywano kiedyś dużo wapienia.
Pamiątką są kamieniołomy.
Największe znajdują się na
Jasieniowej Górze, Buczynie,
Chełmie oraz w Lesznej Górnej.

O 78. rocznicy pierwszego
zrzutu cichociemnych na terytorium okupowanej Polski
pamiętano w Dębowcu. Miało
to miejsce w nocy z 15 na 16
lutego 1941 roku w rejonie tej
podcieszyńskiej wsi. Uroczystości rozpoczęły się od akademii w szkole podstawowej,
a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem
Cichociemnych usytuowanym
w centrum Dębowca. Obecny
był 97-letni Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący Cichociemny.
(nik)

* * *

* * *

Pięć lat temu drużyna piłkarska
TS Piast Cieszyn zdobyła mistrzostwo skoczowskiej klasy
A. W ostatnim meczu cieszynianie wygrali 2:1 z LKS-em
Goleszów, a obydwa gole strzelił Ireneusz Jeleń. Były reprezentant Polski zagrał wtedy

* * *

14 lutego 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
PIERWSZE SPOTKANIE HISTORYCZNE

14 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 19.00, dokładnie
w 1150. rocznicę śmierci Konstantyna Filozofa – św. Cyryla odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie historyczne w Czytelni
Katolickiej w Ustroniu pod tytułem: „Aby i inne kraje, widząc to,
mogły brać przykład (do nas upodabniały)”. Wykład i dyskusja
dotyczyć będzie „Żywota Konstantyna Filozofa” jako pierwszego
pisanego źródła historycznego o chrystianizacji Polski. Zapraszają
organizatorzy – Elżbieta i Andrzej Georgowie.

* * *

WYKŁAD PROFESORA
PIOTRA SKUBAŁY

Ustroński Klub Ekologiczny zaprasza na wykład prof. dr hab.
Piotra Skubały pt. „Wkraczamy na planetarną terra incognita”.
Wykład odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz.
17.00 w Izbie Przyrodniczo-Historycznej Nadleśnictwa Ustroń,
ul. 3 Maja 108.
Piotr Skubała – profesor nauk biologicznych w Katedrze Ekologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego. Jest także znanym ekologiem, akarologiem (zajmuje
się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etykiem środowiskowym, działaczem na rzecz ochrony przyrody; ethic expert
w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020)
oraz członkiem komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska. Stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona
środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie” a także organizator
i współprowadzący spotkań Klubu Myśli Ekologicznej.

* * *

FERIE W MUZEUM MARII SKALICKIEJ
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza dzieci w wieku od 7 lat na
zajęcia podczas ferii zimowych w godz. 10-13. W programie:
19 i 20 lutego, zajęcia plastyczne – tworzenie masek karnawałowych, przyborników z udziałem p. Gabrieli Pająk, gry planszowe;
21 lutego wyjazd do Chlebowej Chaty w Górkach Małych:
warsztaty edukacyjne prezentujące życie na dawnej polskiej wsi.
Poznamy drogę od ziarenka do bochenka, upieczemy podpłomyki
(koszt zależny od ilości uczestników);
22 lutego – „Cieszyńska srebrna biżuteria” – prelekcja
i pokaz filmu. Dla chętnych zajęcia odbędą się również w sobotę
23 lutego. Koszt jednodniowych warsztatów w Muzeum -15 zł/
os. Ilość miejsc ograniczona! Zapisy pod nr. telefonu: 33) 858 78
44 lub 883 594 533 w godz. 9-16.

* * *

SPOTKANIE Z „PAMIĘTNIKIEM
USTROŃSKIM”
Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Polskie Towarzystwo
Ewangelickie Oddział w Ustroniu zapraszają na spotkanie popularyzujące 21. tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, które odbędzie
się 19 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. ks. Karola Kotschego 4
w Ustroniu. W programie: omówienie 21. tomu „Pamiętnika
Ustrońskiego”, prezentacja multimedialna fotografii „Pooglądajmy
i powspominajmy”.
7/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

STRAŻ MIEJSKA
5 II 2019 r.
Interweniowano na ul. Katowickiej
w sprawie potrąconego i padniętego
psa. Zwierzę zostało zabrane do
utylizacji.
5 II 2019 r.
Sporządzono wykaz uszkodzonych
znaków drogowych na terenie miasta. Informacje przekazano odpowiednim służbom do realizacji.

5 II 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach przy ul.
Sztwiertni.
6 II 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach przy
ulicach Drozdów i Bażantów.
6 II 2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano na boisku przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Przewieziono
go pod adres zamieszkania.
7 II 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach przy
ulicach Stawowej i Wiosennej.
8 II 2019 r.
Strażnicy miejscy prowadzą wzmożone patrole wokół wyciągów narciarskich.
8 II 2019 r.
Kontrolowano przydomowe kotłownie na prywatnych posesjach przy
ulicach Kasztanowej, Brzozowej
i Akacjowej.
8 II 2019 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w sprawie padniętych
wiewiórki i kota. Zwierzęta zlokalizowano odpowiednio na ul.
Grażyńskiego i ul. 3 Maja. Zostały
przewiezione do utylizacji.
9 II 2019 r.
Interweniowano na skrzyżowaniu
ul. Katowickiej z ul. Myśliwską
w sprawie padniętej sarny. Zwierzę
zostało zabrane do utylizacji.
10 II 2019 r.
Dwukrotnie interweniowano w sprawie padniętych zwierząt - raz na ul.
Zielonej ws. sarny, drugi raz na ul.
Cieszyńskiej ws. kota. W obu przypadkach zwierzęta zostały zabrane
do utylizacji.
(aj)

SPRZĄTAJMY PO PSACH
Każdego roku na wiosnę oraz po każdym topniejącym śniegu
oczom użytkowników chodników i terenów zielonych ukazuje
się mało atrakcyjny obrazek psich kup. Jest to niezrozumiałe,
ponieważ każdy, kto decyduje się na posiadanie czworonoga,
musi zdawać sobie sprawę z szeregu obowiązków m.in. z konieczności sprzątania po nim. Nie jest to duży wysiłek, a ułatwić
zadanie mogą różnego rodzaju zbieraki psich odchodów, których
szeroki wybór dostępny jest na rynku. Wyrzucać nieczystości
można do koszy na psie odchody oraz do zwykłych ulicznych
koszy na śmieci. Korzyści płynące ze sprzątania po psach to
nie tylko estetyka, ale również zdrowie innych zwierząt i ludzi,
w tym naszych dzieci, ponieważ odchody zwierzęce mogą zawierać m.in. różnego rodzaju bakterie oraz pasożyty. Należy również
zauważyć że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń „właściciele zwierząt domowych
są zobowiązani do usunięcia z miejsc przeznaczonych do użytku
publicznego spowodowanych przez nie zanieczyszczeń”.
Biorąc pod uwagę powyższe okażmy szacunek innym użytkownikom chodników, skwerów oraz parków, a także wykażmy się
dobrym wychowaniem i sprzątajmy po swoich pupilach.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń
7/2019/2/R

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

14 lutego 2019 r.
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Prezes Krysta dziękował samorządowi za wsparcie i współpracę.

Fot. M. Niemiec

JEDNOSTKA NA SZÓSTKĘ
(cd. ze str. 1)
kosztów obozu. Nie wiem, co się stało, że strzowi, zaś pozostałą kwotę 300.000
na jesienne zawody powiatowe MDP nasza zł załatwiamy przez montaż finansowy,
drużyna nie pojechała, mimo wywalczone- który przyznaje Komendant Wojewódzki
go prawa do startu w 2017 r. Uważam, że PSP. Pozostałą cześć potrzebnych środków
jest to jedna z największych porażek moich będziemy dopłacać z własnej kasy. (...)
jak i całego zarządu jednostki, gdyż nasze Wzbogaciliśmy się o nowa motopompę
drużyny młodzieżowe były stawiane za ,,Tohatsu” wartości prawie 39 tys. zł. Przy
wzór w powiecie cieszyńskim i regularnie finansowaniu tego sprzętu dowiedzieliśmy
uczestniczyły w zawodach wojewódzkich, się, co oznacza biurokracja, pisanie wniowięc zapraszam druhów do dyskusji na sków i umów oraz rozliczeń.
ten temat, jak uzdrowić sytuację MDP w
Jak co roku po otrzymaniu zamówionaszej jednostce.
nych dla nas kalendarzy na rok 2019,
Na przestrzeni całego roku sprawo- w grudniu nasi druhowie roznieśli je po
zdawczego wykonano wiele prac remon- dzielnicy Lipowiec wraz z życzeniami
towo-budowlanych w budynku strażnicy. świąteczno-noworocznymi dla mieszkańWykonano remont klatki schodowej wraz ców. Darowizny założone przy tej okazji
z nowymi balustradami, remont ten sfinan- na cele statutowe w wysokości 13.932 zł
sowany został z wygranej kwoty 13.000 zł zostały przekazane na konto jednostki.
w budżecie obywatelskim dla dzielnicy Li- (...) Na przestrzeni 2018 roku sala naszego
powiec. Wykonano przesunięcie schodów budynku była 39 razy wykorzystywana na
awaryjnych oddalając je od ściany i umoż- różne uroczystości, spotkania rodzinne i
liwiając w ten sposób ocieplenie ostatniej inne spotkania społeczeństwa dzielnicy
ściany budynku, prace te sfinansowane Lipowiec. W całym roku sprawozdawzostały przez miasto. Na przestrzeni całego czym frekwencja członków Zarządu na
roku druhowie wykonywali wiele prac re- posiedzeniach była bardzo dobra, zaś zaanmontowo-konserwacyjnych samochodów, gażowanie wszystkich członków do pracy
jak również innego sprzętu pożarniczego bardzo duże, co sprzyja dobrej atmosferze
oraz wiele prac w budynku remizy, jak i współpracy całego Zarządu, jak i pozostaw jego otoczeniu. W planie działalności łych druhów strażaków naszej jednostki.
na rok 2018 zapisano, by czynić starania
Na koniec prezes podziękował wszystna pozyskanie środków na zakup nowego kim druhom i druhnom za za godną posamochodu. Środki z budżetu miasta w stawę strażaka ochotnika, ich rodzinom
wysokości 500.000 zł mamy zapewnione za wyrozumiałość oraz wszystkim, dzięki
dzięki Radzie Miasta oraz panu burmi- którym jednostka może działać i rozwijać

Jednostka liczy 52 członków, należy do niej również jeden członek honorowy. Fot. M. Niemiec
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się, w tym ustrońskiemu samorządowi i
straży zawodowej.
Sprawozdanie przedstawił również naczelnik Grzegorz Górniok.
- W okresie sprawozdawczym odnotowano 28 wyjazdów alarmowych w tym:
- pożary - 6, zagrożenia miejscowe - 22.
Zabezpieczaliśmy 19 imprez na terenie
miasta Ustroń i na terenie Wisły. Zbiórki
szkoleniowe odbywały się według harmonogramu opracowanego przez komendanta
miejskiego plus ćwiczenia do zawodów.
Uczestniczyliśmy w trzech ćwiczeniach
zgrywających zorganizowanych przez
Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą
PSP Ustroń i komendanta miejskiego. 2
czerwca na cieszyńskim rynku odbyło
się bicie rekordu Polski w resuscytacji,
do którego druhny i druhowie naszej
jednostki dołożyli 80 minut resuscytacji.
7 grudnia odbyła się kontrola gotowości
bojowej naszej jednostki otrzymaliśmy
ocenę celującą. Strażacy ukończyli organizowane przez Komendę Powiatową PSP
Cieszyn kursy podstawowy - 3 osoby i kur
ratownictwa technicznego - 1 osoba. Jeśli
chodzi o zawody sportowo-pożarnicze, to
23 czerwca w Wiśle odbyły się sportowo-pożarnicze zawody MDP czterech gmin
górskich, gdzie nasza drużyna mieszana
zajęła 3. miejsce w Ustroniu. 1 września
w Brennej odbyły się Miejsko-Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których
wystawiliśmy 3 drużyny: 2 w grupie A, i
1 w grupie C. Grupa A sekcja nr l zajęła
1. miejsce zdobywając puchar przechodni
za najlepszy wynik w ćwiczeniu bojowym
oraz ,,Super puchar” dla najlepszej drużyny zawodów, sekcja nr 2, grupa C zajęła 2.
miejsce. Nasza drużyna siatkówki ręcznej
bierze udział w rozgrywkach Amatorskiej
Ligi Siatkówki w Ustroniu, a 24 listopada
reprezentowała Ustroń w Powiatowym
Turnieju Piłki Siatkowej o puchar prezesa
ZP ZOSP RP w Cieszynie zajmując wysokie 2. miejsce. Zakupy sprzętu i umundurowania: Automatyczny defibrylator
- koszt: 6130,50 zł, z czego 99% pochodzi
z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości, a
l% od miasta. Motopompa strażacka ,,Tohatsu” M16/8 - całkowity koszt: 38.745
zł, w tym dotacje: MSWiA - 25.500 zł,
WFOŚiGW - 8.500 zł, środki własne 4.745 zł.
Naczelnik mówił również o zakupie
drobniejszego sprzętu i elementów umundurowania galowego oraz bojowego. Na
koniec poinformował, że kwota pieniędzy
zebranych z ekwiwalentu na koniec 2018
roku wynosi 38.228 zł, a członkowie
podziału bojowego na zebraniu przygotowawczym podjęli uchwałę przedłużającą
zbiórkę do końca 2019 roku, co oznacza,
że strażacy biorący udział w akcjach
zrzekają się pieniędzy na rzecz jednostki.
Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie
finansowe i udzielono zarządowi absolutorium. Później dyskutowano o sprawach
formalnych i zastanawiano się, jak przyciągnąć do jednostki młodych. Na koniec
głos zabrali goście, którzy podkreślali
duże znaczenie jednostki w zapewnieniu
bezpieczeństwa oraz jej rolę w życiu dzielnicy i miasta.
Monika Niemiec
14 lutego 2019 r.

WIADOMOŚCI
z RATUSZA

Żuru najpierw spróbowali radni - Jolanta Hazuka i Paweł Sztefek.

Fot. ChojnaGroup

CHARYTATYWNY ŻUR
Była kwaśnica, grochówka, bigos, jajecznica... Czego to jeszcze nie gotowaliśmy na
ustrońskim rynku? Żuru! Dlatego w sobotę, 9 lutego Ustroń zaprosił swoich mieszkańców i turystów na smakowanie tego dania, które ugotowali kucharze z Chojna Group.

Znamy już tych panów - i jedną panią - kucharzy z pasją z imprez w centrum Ustronia i na Czantorii, a także
z Zawodzia, gdzie prowadzą restaurację
Atmosfera w hotelu „Diament”. Potrafią
jednocześnie gotować i gawędzić, dlatego
ich kulinarny show wzbudza duże zainteresowanie. Nie inaczej było tym razem,
kiedy to opowiadali o składnikach żuru
i przyprawach do niego dodawanych,
a że gotowali dwa rodzaje tej polskiej
zupy, można się było dowiedzieć, czym
różni się żur góralski od krakowskiego.
Czekając na miskę strawy można było
odwiedzić stoiska firm oferujących ekologiczne piece do ogrzewania domów.
Zainteresowanie było duże, a jednym
z pierwszych pytań - ile to kosztuje. Producenci przekonywali, że oferta jest tak
różnorodna, że każdy znajdzie coś dla

siebie. Przedstawiali też korzystne sposoby kredytowania zakupu pieców. Temat
jest jak najbardziej na czasie, zwłaszcza
w kontekście uchwały antysmogowej,
obowiązującej na terenie województwa
śląskiego, nakazującej w określonym
terminie wymianę starych pieców.
Podczas imprezy pod polsko-francuską
nazwą „Bon Żur” odbyła się zbiórka publiczna na rzecz Helenki, małej mieszkanki
Ustronia, która wymaga stałej rehabilitacji. Kwestę prowadzili wolontariusze Komitetu Społecznego Ustrońska
Inicjatywa. Uzbierali kwotę 1966,17
zł. Na rynku obecni byli również podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, którzy
sprzedawali domowe ciasta. Do kotleta,
a raczej żuru, wesoło przygrywała kapela
„Zwyrtni”.
(mn)

Kwesta dla Helenki.

Pogawędki z widzami.
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Fot. M. Niemiec

O pilotażowym programie
rządowym dla Ustronia
mówi burmistrz Przemysław Korcz
Jest dużym sukcesem Ustronia, iż jako
jedno z 9 miast polskich zostaniemy
włączeniu do pilotażowego programu
rządowego, mającego na celu ograniczenie niskiej emisji. Jest to efekt dłuższej
współpracy pomiędzy Polskim Alarmem
Smogowym, Ustrońskim Alarmem Smogowym oraz mistrzem kominiarskim
Pawłem Waszkiem, przedstawicielem
Beskidzkiego Cechu Kominiarzy i miastem Ustroń, które już od długiego czasu
prowadzi działania na rzecz ograniczenia
niskiej emisji. Jest to również pokłosie
wprowadzenia Ustronia do Platformy
NAZCA, co miało miejsce 5 grudnia
2018 roku podczas Światowego Szczytu
Klimatycznego Narodów Zjednoczonych,
który odbył się w Katowicach.
Właśnie otrzymaliśmy oficjalne dokumenty, więc teraz możemy już potwierdzić
informację, że zostaliśmy włączeni do
programu „Zintegrowany system wsparcia
polityki i programów ograniczenia niskiej
emisji”. Projekt jest współfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój
Polski w warunkach globalizujących się
rynków” GOSPOSTRATEG. Jego wykonawcami są: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii (lider),
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie
Krakowski Alarm Smogowy. W piśmie,
które dotarło do Urzędu Miasta czytamy
m.in.: „W nawiązaniu (...) do silnego zaangażowania miasta Ustroń w inicjatywy
mające na celu poprawę jakości powietrza
w Polsce, z niekłamaną przyjemnością
przekazuję projekt porozumienia, które
pozwoli sformalizować współpracę z miastem Ustroń” oraz: „Współpraca z miastem Ustroń (...) jest niezwykle cennym
wkładem władz miasta w walkę na rzecz
czystego powietrza i warunkiem niezbędnym w celu realizacji założeń projektu.
Tylko przeprowadzenie lokalnych badań
i pomiarów oraz testów może pozwolić na
opracowanie finalnych wniosków z realizacji projektu i zaowocować wdrożeniem.
Wybór miast do pilotażu (...) w przypadku
Ustronia jest to także dotychczasowe zaangażowanie miasta w działania na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Jak możemy się przekonać, nasze działania nie są niezauważone, a to przynosi wymierne efekty. Najważniejsze, że
w tym względzie panuje zgoda i współpraca pomiędzy różnymi środowiskami,
którym leży na sercu poprawa jakości powietrza w naszym Ustroniu. Spisała: (mn)
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125 ROCZNICA URODZIN
KAROLA HŁAWICZKI

14 lutego 2019 roku mija 125. rocznica
urodzin pochodzącego z Ustronia śp. Karola
Hławiczki. Był on osobą o wszechstronnych
zainteresowaniach muzycznych – nauczycielem muzyki, kompozytorem, muzykologiem,
organistą i pianistą, dyrygentem, autorem
podręczników szkolnych oraz działaczem
muzycznym. W każdej z tych dziedzin
K. Hławiczka swoimi działaniami wniósł
wiele dla polskiej kultury muzycznej. Został wychowany „w duchu głębokiej wiary
i modlitwy” w domu, w którym zawsze
rozbrzmiewała muzyka. Jego ojciec Andrzej
(1866 – 1914) był jednym z pionierów
przedwojennej kultury muzycznej Śląska
Cieszyńskiego. Karol Hławiczka od 1900
roku zamieszkał z rodziną w Cieszynie.
Od 1908 roku uczył się w prywatnej szkole
muzycznej Karola Slavika. W 1911 roku
zadebiutował jako pianista w cieszyńskim
Teatrze. W 1912 roku ukończył gimnazjum
polskie w Cieszynie. Później studiował
prawo na Uniwersytecie w Wiedniu. Tam
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mocno zaangażował się w działalność młodzieży chrześcijańskiej - pisał referaty, brał
udział w pracy polskiego kółka biblijnego,
uczestniczył też w konferencji Związku
Chrześcijańskich Studentów. W tym czasie
skomponował powszechnie znaną pieśń
ewangelicką „Królu mój, Królu Chwały”.
Po tragicznej śmierci ojca w 1914 roku
Karol wrócił z Wiednia do Cieszyna, gdzie
objął posadę nauczyciela muzyki w Męskim
Seminarium Nauczycielskim na Bobrku
oraz został organistą w Kościele Jezusowym. Podczas I wojny światowej Karol
Hławiczka był wydawcą oraz redaktorem
ewangelickiej gazetki „Wśród walki”, przeznaczonej dla studentów na froncie. Później
objął też w Cieszynie redakcję „Słowa Żywota”. W tym czasie prowadził w Cieszynie
m.in. orkiestrę dętą Legionów Polskich.
W latach 1920 – 1926 uzupełniał studia muzyczne w zakresie kompozycji i fortepianu
w Warszawie, Wiedniu, Paryżu, Londynie
i Rzymie. W późniejszych latach uczył
śpiewu i fortepianu w szkołach muzycznych w Mysłowicach i Katowicach, a także
w Państwowym Pedagogium w Warszawie (od 1933 roku). Był też instruktorem
muzyki z ramienia Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Karol Hławiczka był cenionym pedagogiem muzycznym. Założył i redagował
dwa pisma dydaktyczne: „Muzyka w szkole” (1929 – 1933) oraz „Nowa Muzyka
w Szkole” (1933 – 1939). Wydał też 12
podręczników szkolnych, w tym m.in.
słynny „Solfeż polski”, oparty na polskich melodiach ludowych, który został
wydany aż 19 razy. Po II wojnie światowej zamieszkał na Zaolziu, gdzie założył
i prowadził chóry:„Harfa” w Czeskim
Cieszynie oraz „Lutnia” w Trzyńcu. Na
Zaolziu K. Hławiczka aktywnie podjął
działalność misyjną. Jak mówił ks. Santarius „miał nadzwyczajny dar ewangelizacji
i szkolenia biblijnego”. Karol Pławiczka w

latach 1948 – 1951 brał aktywny udział w
zjazdach misyjnych z całej Czechosłowacji
- w Gottwaldowie-Zlinie. Na potrzeby tych
zjazdów: przygotowywał pieśni, opracował
kilka śpiewników (w tym m.in. śpiewnik,
który był zbiorem1000 pieśni tłumaczonych
i przerobionych przez niego), a także dyrygował chórem składającym się z 2000
osób oraz 150-osobową orkiestrą. W latach
1951 – 1954 K. Hławiczka zorganizował
na Zaolziu cztery festiwale poświęcone
polskim kompozytorom – F. Chopinowi
i S. Moniuszce. Od 1957 roku współpracował z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie. W latach 1958 – 1964
K. Hławiczka był nauczycielem cieszyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej na
Zamku. Od 1958 roku zaczął się udzielać
w Dzięgielowie na Tygodniach Ewangelizacyjnych jako mówca, tłumacz i muzyk. Na
polecenie Komisji Ewangelizacyjnej Kościoła ewangelicko-augsburskiego przygotował też rozszerzone o 150 pieśni nowe wydanie „Harfy”. Karol Hławiczka zajmował
się naukowo historią muzyki protestanckiej
w Polsce oraz prowadził badania nad wkładem protestantyzmu do polskiej kultury
muzycznej (m.in. w 1971 roku opublikował
pracę „Z bogatej przeszłości muzycznej
polskiej reformacji”). Odkrył też m.in.
w kościele awangelicko-augsburskim
w Warszawie zaginione wcześniej oratorium
J. Elsnera „Passio Domini nostri Jezu Christi”. Później zrekonstruował jego partyturę
i doprowadził do wydania tej kompozycji
w 1938 roku. K. Hławiczka opublikował
ok. 100 rozpraw i prac naukowych, studiów
i szkiców z zakresu muzyki, z czego wiele
ukazało się w prasie ewangelickiej (m.in.
„Przegląd Ewangelicki”, „Pielgrzym Polski”), a także w „Zwrocie”, „Głosie Ziemi
Cieszyńskiej”, „Zaraniu Śląskim” i „Kalendarzu Beskidzkim”. Karol Hławiczka był
znawcą kancjonałów (odkrył m.in. kancjonał z nutami z XVI w. w języku polskim, pochodzący z oficyny drukarskiej Jana Daubmana w Królewcu) oraz hymnów ( na VII
Kongresie Hymnologicznym w Groeningen
w Holandii wielkie zainteresowanie wywołała jego dysertacja dotycząca nieznanych
dotychczas źródeł melodii słynnego na całym świecie hymnu Kościoła ewangelickiego „Grodem mocnym jest Bóg wieczny”).
Zajmował się też naukowo polonezami
cieszyńskimi. K. Hławiczka w roku akademickim 1973/74 wykładał teorię muzyki
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
W 1975 roku został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 22 lipca 1976 roku w Cieszynie.
Autor niniejszego artykułu miał zaszczyt,
jako pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, brać
udział w uroczystościach 100. rocznicy
urodzin Karola Hławiczki, a w 1995 roku,
wraz z inną pianistką pochodzącą z Ustronia
Lipowca – Anną Miech, nagrał archiwalnie
dla Polskiego Radia Katowice „Polskie
tańce ludowe” Karola Hławiczki. Obecnie
uczy on fortepianu w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II st. w Cieszynie, gdzie
w latach 1958 – 1964 Karol Hławiczka był
wykładowcą teorii muzyki oraz nauczycielem fortepianu.
Witold Pieńkowski
14 lutego 2019 r.

ZGODNIE I UROCZYŚCIE
Ostatnia sesja Rady Miasta odbyła się 31 stycznia, na której, oprócz informacji
o działalności miejskich jednostek oraz głosowań, uroczyście pożegnano Jolantę
Krajewską-Gojny, emerytowaną wiceburmistrz miasta, dziękując jej za lata pracy
na rzecz Ustronia. Poniżej ciąg dalszy relacji ze styczniowej sesji.

W dalszych punktach obrad Andrzej
Siemiński referował konieczność wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gminnej w drodze bezprzetargowej na rzecz
właściciela nieruchomości sąsiedniej. Obie
działki znajdują się na ul. Wantuły. Kolejna
uchwała dotyczy nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w części pasa
drogowego przedłużenia ul. Topolowej,
a trzecia - ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym na działce położonej w rejonie os. Centrum. Na wniosek
firmy Tauron, która umieściła w tym rejonie
kabel energetyczny, sprawa ma być uregulowana prawnie. Służebność po przyjęciu
uchwały będzie ustanowiona notarialnie
za wynagrodzeniem, które określi biegły.
Tauron wpłaci stosowną kwotę do gminy.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zaopiniowała pozytywnie wszystkie przedstawione przez naczelnika Siemińskiego
projekty. Wszystkie też te uchwały radni
przyjęli jednogłośnie.
Następny punkt obrad dotyczył podjęcia
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania z parkingów położonych poza
drogami publicznymi w Ustroniu. W imieniu projektodawcy wystąpiła pani Dorota
Fijak, która zaznaczyła, że na koniec roku
2018 przestały obowiązywać dwie umowy
na dzierżawę parkingów. W tej uchwale
dopisano dodatkowo parkingi przy ul.

Cieszyńskiej i ul. Grażyńskiego. Oprócz
tego uchwała reguluje pobieranie opłat na
przedmiotowych parkingach - przy ul. Grażyńskiego opłata będzie pobierana przez
cały rok, natomiast przy ul. Cieszyńskiej od
maja do września przez weekendy.
Komisja Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
projekt zaopiniowała pozytywnie. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem
uchwały.
Nastąpiła bardziej uroczysta część sesji,
w trakcie której Rada Miasta jednogłośnie
opowiedziała się za przyznaniem odznaczenia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Kajetanowi Kajetanowiczowi oraz powołała
Radę Muzeum przy Muzeum Ustrońskim,
akceptując proponowanych członków,
czyli: Annę Łęczyńską, Barbarę Staniek-Siekierkę, Elżbietę Sikorę, Andrzeja Piechockiego, Krzysztofa Krystę, Mateusza
Bielesza i Zbigniewa Niemca.
Na koniec obrad głos zabrał przewodniczący rady osiedla Polana Roman Zorychta,
który zwrócił uwagę na mural w centrum
miasta, oddzielający rynek miasta od ulicy.
Prosił o to, aby wizualnie wrócił on do poprzedniej wersji, ponieważ teraz wygląda
na niedokończony. Z kolei radny Paweł
Sztefek stwierdził, że było dużo dyskusji
na temat dotacji do stowarzyszeń i klubów
sportowych. dlatego też cieszy się, że w Gazecie Ustrońskiej pojawiła się informacja

XXI USTROŃSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE
UST-A 2019
Między 12 a 15 marca miłośnicy teatru będą mogli zajrzeć
do „Prażakówki”, by zobaczyć trzy spektakle w wykonaniu
zawodowych aktorów oraz kilka przedstawień amatorskich.

We wtorek 12 marca zapraszam na mądrą komedię wyreżyserowaną przez znakomitego aktora i reżysera Artura Barcisia. „Ściana” na podstawie uznanego tekstu Sebastien'a Thiery'ego łączy
w sobie sztukę zaangażowaną i przewrotną komedię. Dialog
klienta z pracownikiem banku urasta do rangi rozmowy o kondycji
współczesnego człowieka oraz uniwersalnych zjawiskach i wartościach, takich jak wolność, godność, względność sukcesu czy
globalizacja. Jak mówi reżyser... to jest ten rodzaj sztuki, który
lubię najbardziej - bo on jednocześnie bawi, co widzowie w teatrze
bardzo lubią, ale też daje do myślenia, nie zostawia obojętnym.
Nie mówiąc już o puencie sztuki, która jest wymyślona przeze
mnie przy akceptacji autora. Myślę, że to dla widza będzie duży
szok. Ostry jak brzytwa i surrealistyczny humor rodem z Monty
Pythona naprawdę bawi a świetna główna rola Pawła Okraski
na pewno na długo nie zostanie zapomniana. Razem z nim grają
Małgorzata Gadecka, aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie,
Bogumiła Murzyńska - aktorka Teatru Śląskiego (lub wymiennie
- Marta Marzęcka-Wiśniewska) oraz Piotr Wiśniewski - aktor
i dyrektor Teatru Żelaznego w Katowicach. Cena biletu 45 zł.
W środę 13 marca sceną „Prażakówki” od godz. 10.00 zawładną
aktorzy nieprofesjonalni, ale z jakąż pasją i energią odgrywający
swoje role! To laureaci XIV Miejskiego Przeglądu Amatorskich
14 lutego 2019 r.

		

na ten temat i wyraził nadzieję, że podobnie
będzie w przyszłości. Do głosu doszedł
także radny Wincenty Janus z zapytaniem
o funkcjonowanie SOR w cieszyńskim
szpitalu. Pytał, czy Rada Powiatu ma
wpływ na usprawnienie przyjmowania
pacjentów ze skierowaniami oraz zapytywał, czy prawdą jest informacja dotycząca
likwidacji pediatrii w tym szpitalu oraz
sprowadzanie cateringu aż z Krakowa.
Stanisław Malina odpowiedział, że SOR
nie przyjmuje pacjentów ze skierowaniami,
a o kolejności przyjmowania pacjentów
decyduje lekarz. Szpital jest też oddzielną
placówką, w związku z tym o kwestii
cateringu ciężko się wypowiedzieć. Co do
pediatrii to ten oddział nie ulegnie likwidacji, zawieszona jest działalność chirurgii
dziecięcej.
Barbara Staniek-Siekierka, chcąc uzupełnić informacje na temat cieszyńskiego
szpitala, przybliżyła wypowiedź Małgorzaty Szwed, przewodniczącej Okręgowej
Rady Beskidzkiej Izby Pielęgniarek i Położnych: „Obecnie szpital śląski posiada
508 łóżek, średnie ich wykorzystanie wyniosło w 2018 roku 76,67%, a w niektórych
oddziałach nie przekracza 50%”.
– Co jest powodem niewykorzystania
tych łóżek, bo wiemy, że generalnie pacjenci muszą na łóżko czekać. Czy te łóżka
mogą ulec likwidacji? – dopytywała. Anna
Suchanek wytłumaczyła, że nie grozi żadna likwidacja łóżek. Wobec starzejącego
się społeczeństwa będą one przesuwane na rozwijane oddziały internistyczne
i geriatryczne.
Kolejna sesja odbędzie się 27 lutego, tj.
w środę, o godzinie 14:00.
Agnieszka Jarczyk

Zespołów Teatralnych pokażą co potrafią. Sympatyczne są te ich
przedstawienia, różnorodne, prawdziwe. Kto wie, może na tej scenie
właśnie rodzą się następcy Anny Seniuk, Jerzego Treli czy Jana
Englerta? Nasza cieszyńska ziemia płodzi wiele talentów, może
więc i w tej dziedzinie okaże się bogata.
Jednoaktówkę Jacka Hempla „Za lepsze czasy” zobaczymy
14 marca o godz. 18.00. W rolę pana A wcieli się Marek Siudym
a pana B Jacek Kałucki. Spotykają się nieprzypadkowo, a zrządzenie losu powoduje, że są od siebie zależni. Wbrew pozorom nie
jest to sztuka polityczna! Bardziej chodzi tu o porozumienie się
dwóch ludzi znających się prawie 20 lat. Dzieli ich niemal wszystko
a łączy jedno - są Polakami. Sztuka adresowana jest zarówno do
tych, którzy uważają, że lepsze czasy już nastały, jak i tych, którzy traktują to jako życzeniowy toast na przyszłe lata. Może jedni
i drudzy wyciągną wnioski, może spłynie refleksja? A ponieważ jest
to komedia, łatwiej mówić o trudnych sprawach... z uśmiechem.
Sztuka trwa 80 minut i za 40 zł zapewnia mądrą zabawę.
Na zakończenie Ustrońskich Spotkań Teatralnych 15 marca proponuję komediowy spektakl małżeński i terapeutyczny „Cudowna
Terapia”. Zamiast do gabinetu - zapraszamy do teatru! Sztukę tę
powinni zobaczyć wszyscy, którzy są, byli lub planują istnienie we
dwoje. Szanowni Państwo! Wyrzucamy tabletki, syropy i maści,
a w zamian aplikujemy troje znakomitych aktorów, błyskotliwy
tekst i zaskakującą inscenizację. Doświadczone małżeństwo w tych rolach Dorota Ostałowska i Marcin Kwaśny - postanawia
się rozstać. Dając sobie ostatnią szansę, udają się do wybitnego
psychoterapeuty (Artur Pontek). Czy uda mu się pojednać parę,
której jedynym punktem wspólnym jest urządzanie sobie piekła?
Gdzie jest granica wytrzymałości psychoterapeutycznego profesjonalizmu? Kto tu jest wariatem: pacjenci czy prowadzący terapię?
Na te pytania znajdą odpowiedź widzowie, którzy zasiądą w sali
widowiskowej „Prażakówki” w piątek 15 marca o godz. 18.00.
Bilet kosztuje 50 zł.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
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ACH, CO TO
BYŁ ZA ŚLUB

Joanna i Marek Cieślarowie połączyli przyjęcie weselne z balem charytatywnym.

Licytowano m.in. obraz Roberta Heczko pt. „Helenka”.

Fotografie: Karolina Francuz

Od 2015 roku w Polsce ślub cywilny
można wziąć gdziekolwiek - we własnym
ogrodzie, w górach, w pociągu. Nowożeńcy
pragną by uroczystość była wyjątkowa
i niezapomniana, tak samo jak przyjęcie,
które następuje później. Wesela organizowane są w lokalach, strażnicach i prywatnych domach, czasem mają określoną tematykę i charakter. Joanna Francuz
i Marek Cieślar z Ustronia planując przyjęcie nie myśleli tylko o sobie, rodzinie
i gościach, postanowili, że ten wyjątkowy
dla nich wieczór będzie jednocześnie darem
serca dla sześcioletniej Helenki z Ustronia, która z racji swojej choroby wymaga
specjalistycznej rehabilitacji i urządzeń
umożliwiających jej rozwój ruchowy i intelektualny. Państwo Cieślarowie wzięli ślub
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu,
a przyjęcie odbyło się w hotelu „Gwarek”
w Ustroniu w ramach balu charytatywnego
„Podaruj Uśmiech Helence”.
Goście weselni kupili bilety - cegiełki
za 125 zł, salę przystroiła charytatywnie
w stylu Krainy Lodu Aleksandra Danel
(Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe
Dekoratornia), ciasta i słodkości upiekli
przyjaciele Helenki i uczniowie z Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, a podczas zabawy odbyło się wiele licytacji atrakcyjnych fantów ufundowanych
przez ustrońskie firmy, m.in. tortów czy
wycieczki zagranicznej. Najwięcej emocji
i wzruszenia wzbudziła aukcja obrazu pt.
„Helenka” namalowanego specjalnie na tę
okazję przez Roberta Heczko. Obraz licytowali goście, a ostatecznie zakupili go za
830 zł państwo młodzi i później podarowali
Helence. To wyjątkowe przyjęcie weselne
na zawsze pozostanie w pamięci nowożeńców i ich gości, a także małej dziewczynki
i jej bliskich.
(mn)

SPORTOWE
WYRÓŻNIENIA
I NAGRODY

Projekt „Nierodzimska kawiarenka letnich spotkań kreatywnych” Towarzystwa Opieki nad
Niepełnosprawnymi w Ustroniu przeszedł do finału konkursu TESCO „Decydujesz, Pomagamy”. Ma szansę otrzymać grant w kwocie 5000 zł na realizację tego projektu. By tak się
stało potrzebna jest pomoc klientów marketu. Ośrodek w Nierodzimiu można wesprzeć
w bardzo prosty sposób. Gdy podczas zakupów otrzymamy od kasjerów żeton, wrzućmy go
do specjalnej urny z nazwą ustrońskiego projektu. Można to zrobić zarówno w Ustroniu, jak
i w Skoczowie. Głosowanie trwa jeszcze tylko do 17 lutego.
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Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Ustroń
za wybitne osiągnięcia sportowe
za rok 2018. Aktualny regulamin
oraz wzór wniosku znajduje
się na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta (UCHWAŁA NR
XXXII/392/2017). Wnioski należy
składać w biurze podawczym 28
lutego 2019 r.
14 lutego 2019 r.

W sobotę, 9 lutego po raz drugi do „Zbiorów Marii Skalickiej” zawitała z wystawą
fotografii artystka z Bielska Białej, Iwona
Wilczek, bo jak stwierdziła, miejsce to ma
wyjątkowy klimat. Jest ona absolwentką
fotografii i kulturoznawstwa, a obecnie
doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Nowy projekt nosi tytuł
„Nieoczywistości” i odnosi się do za-

gadnień związanych z ewolucją kształtu,
koloru i odbioru. Kolor i kształt, które są
głównymi bohaterami, wpływają na wizualny odbiór rzeczywistości. Każda praca
jest indywidualnym dziełem, a prace zestawione razem tworzą metafizyczną podróż
do własnej wyobraźni, pragnień i percepcji.
Fotografie Iwony Wilczek przypominają
wielobarwne kolaże, gdzie powiązania po-

między wycinkami poprzednich inspiracji
i znaczeń tworzą narrację obrazu.
Autorka po długiej dyskusji z fotografikiem Jerzym Pustelnikiem (na zdjęciu
obok), podkreśliła, że z abstrakcją jest taki
fenomen, iż jakkolwiek ją przedstawić,
to zawsze wnosi coś nowego i stąd też
dowolność w zakresie całej prezentacji.
W swoich pracach odwołuje się do folkloru
i do poszukiwań symetrii w naturze. Choć
świat widzi nieraz jako pełen szarości,
w fotografii stara się uchwycić największe
atuty otaczającego świata, nadając nowy
rytm temu, co udało jej się spostrzec gołym
okiem. Cztery centralne prace nawiązują
do folkloru, toteż nieraz słyszała kreatywne rozwiązania, wskazujące na użyteczność takich form, jako fantastyczny motyw
na ściany, kafelki lub ubrania, co sprawia
jej ogromną przyjemność. Podkreśliła, że
cokolwiek dostrzeże się w jej pracach, to
będzie dobra interpretacja, a cokolwiek zostanie przybyłym na wystawę w pamięci,
to zawsze będzie przyjemność dla artysty.
Potem nastąpiła ożywiona dyskusja,
z której wynikało, że niektóre wzory dla
jednych osób byłyby wymarzonym deseniem na spódnicę, dla innych znów na skarpetki. Wśród gości byli znawcy tematu, ale
też zaprzyjaźnione z artystką osoby, więc
rozmowy w gościnnych murach „Zbiorów
Marii Skalickiej” trwały długo. Gospodynie placówki Jadwiga Podżorny i Ewa
Depta zachęcały do poczęstunku, którego
najważniejszym akcentem był znakomity
sernik autorki prac.
Lidia Szkaradnik

W FINALE

data. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na
portal Dziennika Zachodniego, wybrać
odpowiednią kategorię szczebla wojewódzkiego i przy nazwisku odpowiedniego kandydata kliknąć „Głosuj”. Przypo-

minamy, że Tadeusz Browiński walczy
o tytuł Osobowości Roku 2018 w kategorii
„Działalność społeczna i charytatywna” za
systematyczną i długoletnią działalność
na rzecz najuboższych w Ustroniu. (aj)

Fot. L. Szkaradnik
Fot. ze zbiorów artystki

GDZIE SZUKAĆ IDEALNYCH WZORÓW
NA SPÓDNICĘ LUB SKARPETKI?

OSOBOWOŚCI
Pierwszy etap plebiscytu „ Osobowość Roku
2018” trwał od 11 stycznia do 6 lutego br.
W tych też dniach można było zagłosować
na swojego kandydata w jednej z czterech
kategorii. W numerze 3. tegorocznej Gazety
Ustrońskiej pisaliśmy, że z naszego miasta
nominowani zostali Tadeusz Browiński i ks.
Mirosław Szewieczek. Prezes Fundacji św.
Antoniego przeszedł do następnego etapu
plebiscytu.

Plebiscyt na Osobowość Roku organizowany jest co roku przez Dziennik
Zachodni. W grudniu dziennikarze gazety
wybierają kandydatów na podstawie swoich publikacji z całego roku, nominacje
przyjmowane są także od czytelników.
Na wskazane osoby można głosować
w kategoriach „Kultura”, „Działalność
społeczna i charytatywna”, „Samorządność i społeczność lokalna” oraz „Biznes”.
6 lutego o godz. 22:00 zakończyło się
głosowanie pierwszego etapu. W kategorii działalności charytatywnej w naszym
powiecie zwyciężył prezes Fundacji św.
Antoniego Tadeusz Browiński, uzyskując
547 głosów i kwalifikując się tym samym
do finału na szczeblu wojewódzkim.
W tej chwili trwa głosowanie na zwycięzcę tegorocznego plebiscytu. Do 20
lutego do godz. 22:00 internauci mogą
oddać swój głos na wybranego kandy14 lutego 2019 r.

		

Podczas kolejnej edycji warsztatów kulinarnych organizowanych przez Caritas Diecezji
Bielsko-Żywieckiej i Fundację św. Antoniego w Ustroniu Tadeusz Browiński oprowadzał po
siedzibie fundacji kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława Dziendziela,
przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Marcina Janika i pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień Łukasza Sitka. O warsztatach w kolejnym numerze GU. Fot. M. Niemiec
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Profesjonalne uwagi przekazał recytatorom Karol Suszka.

Fot. M. Niemiec

PROŚBA O KRÓTSZĄ PROZĘ
Kolejna edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Miejski
Dom Kultury „Prażakówka przyniosła uczestnikom, ich nauczycielom i rodzicom
wiele wrażeń. Nasi recytatorzy mogą sobie poczytywać za zaszczyt fakt, że w
ustrońskim konkursie jurorem jest znany i ceniony artysta Karol Suszka, aktor,
reżyser, długoletni dyrektor Teatru w Czeskim Cieszynie – Tesinske Divadlo.

7 lutego przed komisją sędziowską, którą
oprócz Karola Suszki tworzyli: Krystyna
Krysta – nauczycielka języka polskiego i
Barbara Nawrotek-Żmijewska – dyrektor
„Prażakówki” stanęło 26 uczestników.
Przyznano następujące miejsca: w kategorii klas I-III szkół podstawowych - 1.
miejsce Jagoda Skrzyp (kl. 2, SP-5), 2.

miejsce Małgorzata Gojniczek (kl. 1, SP2), 3. miejsce Kacper Wardas (kl. I SP-3)
i Natasza Żyła (kl. 1 SP-2). Wyróżnienia:
Stanisław Ondrzejek (kl. 2, SP-1), Filip
Skiba (kl. 1, SP-6), Pamela Michałek
(kl. 3, SP-1), Weronika Krzywda (kl. 3,
SP-5), Bartosz Smyk (kl. 2, SP-6), Alina
Nguyen (kl. 3, SP-1), Patrycja Łukasik

Fot. M. Leszczyna

KIEDY LEPIEJ ZOSTAĆ W DOMU
Problem zanieczyszczenia powietrza omawiany jest coraz częściej w mediach i przebija się do ogólnopolskiej debaty publicznej. Następnym działaniem, jakie należy w związku z tym podjąć, jest edukacja ekologiczna
dzieci. Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw, zostały zorganizowane w Szkole „Zajęcia z Ustrońskim Alarmem Smogowym” dla klas 1-3.

28 stycznia zajęcia zostały przeprowadzone w klasach pierwszych, natomiast 31
stycznia, w klasach drugich i w klasie trze-
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ciej. Prelekcja prowadzona była poprzez
dialog z dziećmi, dzięki czemu mogły brać
czynny udział w dyskusji. Najmłodsze

(kl. 2, SP-2); w kategorii klas IV-VI szkół
podstawowych: 1. miejsce Szymon Sikora
(kl. 6, SP-6), 2. miejsce Sebastian Zeman
(kl. 4, SP-1), 3. miejsce Maja Fuczyło (kl.
4, SP-2), 3. miejsce Anna Bukowczan (kl.
5, SP-1). Wyróżnienia: Noemi Grabiec
(kl. 5, SP-6), Natalia Madzia (kl. 6, SP-2),
Mateusz Zeman (kl. 6, SP-1); w kategorii
klas VII-VIII szkół podstawowych oraz
III szkół gimnazjalnych: 2. miejsce Anna
Szurman (kl. 3, G-2).
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,
natomiast pozostali uczestnicy konkursu
dostali dyplomy za udział. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali lizaki
czekoladowe, odblaski, długopisy oraz
kalendarze ścienne.
Według oceny komisji był to konkurs z
dobrym poziomem recytacji i interpretacji
w kategorii klas I – III i bardzo dobrym
poziomem w kategorii klas IV – VI. W
starszej kategorii zabrakło emocji recytatorów w repertuarze poważniejszych
autorów.
Konkurs był dopracowany przez uczniów i nauczycieli, ale większość tekstów
była za długich. Komisja poprosiła, aby w
przyszłości skracać cytowaną prozę do 1–2
minut. Przewodniczący Jury podziękował
uczestnikom i opiekunom za przygotowanie recytacji, sprawną organizację i miłą
atmosferę, a młodym recytatorom udzielił
kilku praktycznych rad.
Do Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Słońce, słońce i życie” komisja
wytypowała i zgłosiła Jagodę Skrzyp,
Małgorzatę Gojniczek, Szymona Sikorę,
Sebastiana Zemana oraz Annę Szurman.
pokolenie posiada wiedzę, co to jest smog,
czym palić nie wolno, jak walczyć ze
smogiem itd. W czasie zajęć można było
poznać informacje na temat powstawania
smogu oraz jego składu. Dodatkowo zostały przekazane informacje, w jaki sposób
oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na nasze zdrowie. Dzieci
wraz z prowadzącą Zuzanną Chabowską,
w słoiku produkowały smog – bardzo to
doświadczenie się podobało.
Dodatkowo można było dowiedzieć się,
że w czasie, gdy normy dotyczące pyłu
zawieszonego w powietrzu są wielokrotnie przekroczone, spacery na „świeżym
powietrzu” nie są wskazane. W czasie, gdy
na zewnątrz jakość powietrza nie jest zbyt
dobra, zdecydowanie lepiej jest pozostać
w domu, bądź też oddawać się aktywności
fizycznej w zamkniętych pomieszczeniach. Na ryzyko zachorowań, związanych
ze złym stanem powietrza szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze, jednak
dla nikogo przebywanie poza domem, w
momencie, gdy jakość powietrza nie jest
dobra, nie jest wskazane.
Podsumowując należy stwierdzić, że
tematyka zanieczyszczenia powietrza jest
bardzo ważna. Natomiast uświadomienie
uczniom wagi tego problemu jest istotne
nie tylko z punktu widzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych, ale również
jako działalność wychowawcza.
E. Bujok. z SP6
14 lutego 2019 r.

KARNAWAŁOWO
I WALENTYNKOWO

Po wytężonej pracy końcem 2018 roku
- pieczenie ciasteczek i początkiem 2019
roku - przygotowanie wigilijki dla seniorów przyszedł czas na zabawę. W tym
i tylko w tym celu 8 lutego w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 5 spotkały się
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Lipowcu. Cztery pokolenia pań miały okazję, by porozmawiać, pośpiewać,
a nawet potańczyć, wszak wciąż w każdy
poniedziałek odbywają sie zajęcia z tańca
liniowego, który dostarcza ćwiczącym
wiele satysfakcji. Na sali obecny był jeden rodzynek - Witold Pieńkowski, który
przygrywał na akordeonie.
(mn)

Fot. KGW Lipowiec

ZIOŁA DOBRE NA WSZYSTKO
Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku odpowiedziało wielu słuchaczy
i frekwencja na kolejnym wykładzie
była bardzo wysoka. Zdecydował o tym
z pewnością aktualny i modny temat
- „Ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, choroby
stawów, skutki smogu)” oraz osoba
wykładowcy - lekarza Krzysztofa Błechy.

6 lutego w Muzeum Ustrońskim można było uzyskać ciekawe informacje na
temat popularnych, ale też mniej znanych
roślin, mogących wzbogacić naszą dietę.
Nie wszystkie wiadomości spotykały się
z aplauzem, bo Krzysztof Błecha bez
ogródek mówił, że często sami fundujemy
sobie problemy zdrowotne jedząc za dużo
i unikając ruchu. Po sali przeszedł jęk zawodu, gdy na celownik wziął piwo i gdy
w prostych słowach wyjaśnił, dlaczego
tyjemy. A dlaczego? Bo nasz organizm
nie różni się od organizmu człowieka
pierwotnego, ale w przeciwieństwie do
przodka mamy nieograniczony dostęp

do jedzenia i chętnie z tego korzystamy. Szczególnie kuszą nas cukry proste,
a bez ich wyeliminowania nie ma szans
na redukcję masy ciała. Sporo można się było też dowiedzieć o cukrzycy
i ziołach wspomagających osoby, których
ta choroba dotyczy. Tutaj polecany jest

Pilni studenci, wysoka frekwencja.

przede wszystkim miłorząb w połączeniu
z kasztanowcem. Tych połączeń lekarz
wymieniał znacznie więcej, również po
wykładzie w indywidualnych rozmowach,
na jedno jednak zwracał uwagę, że zioła
stosujemy w mieszankach, a nie pojedynczo. Niektórzy studenci pilnie notowali,
inni nawet nagrywali, a po wykładzie
wszyscy chętnie wymieniali uwagi przy
kawie i ciasteczku. 		
(mn)

Fot. M. Niemiec

BEZPŁATNE BADANIA
ZAĆMY

W USTRONIU I CIESZYNIE
Zaćma jest chorobą oczu, którą leczy się
operacyjnie, a sam zabieg w niewielkim
odsetku obarczony jest ryzykiem niepowodzeń. Szpital Śląski w Cieszynie oferuje
dla mieszkańców regionu wykład na temat
zaćmy, który odbędzie się 19.02. (wtorek)
o godz. 16.00 w szpitalnej sali konf. i bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem tej
choroby: 28.02 i 07.03. w godz. 10.00-14.00
na Oddz. Okulistycznym cieszyńskiego
szpitala. Dodatkowo takie badania można
wykonać w środę 27.02. w godz. 9.00 –
16.00 w Centrum Medycznym BESKIDMED
w Ustroniu, Pod Skarpą 6. Po badaniach można zapisać się na zabieg. Nie jest wymagane
skierowanie ani telefoniczne umawianie się.
14 lutego 2019 r.
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DZIEŃ BABCI-DZIEŃ DZIADKA
31.01.2019 r. o godz. 9.00 w oddziale
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Ustroniu odbyła się uroczystość
Dnia Babci i Dziadka. Data uroczystości
nieznacznie przesunięta z powodu absencji
wychowanków w placówce. W auli szkoły
piękna dekoracja, na tablicy interaktywnej
napis – Kochamy Was, na środku w sercu
kwiatów widnieją dwie ogromne postaci
Babci i Dziadka, a poniżej umieszczone

napisy ,,Dziadek to ktoś kto ma srebrne
włosy i złote serce’’, ,,Babcia jest trochę
rodzicem, trochę nauczycielem, a trochę
najlepszym przyjacielem’’.
Z sali przedszkolnej do auli szkolnej
wprowadzone zostają dzieci odświętnie
ubrane w stroje góralskie, które radośnie witają się z gośćmi. Dziewczynki ubrane w białe bluzki, spódniczki
w kwiatki, chłopcy w białe koszule,

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM
11 lutego to Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Przedszkolaki
z Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach, we współpracy z Leśnictwem
Czantoria, każdej zimy dbają o to, by najbliższy paśnik zawsze był pełny.
Celem spotkania było zapoznanie dzieci
z pracą leśnika i zachęcanie do opieko-
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wania się i dokarmiania zwierząt leśnych
i ptaków w okresie zimy. Pan Jan Pustelnik

granatowe dżinsy, kapelusze góralskie.
Gośćmi tego dnia są Babcie, Prababcia,
Dziadkowie, Rodzice wychowanków
oddziału przedszkolnego przy SP nr 5
w Ustroniu. Aula szkolna zostaje całkowicie zapełniona zaproszonymi gośćmi. W uroczystości uczestniczą dzieci
w wieku 2,5 do 4,5 lat.
Wychowankowie zaprezentowali program artystyczny z akcentem regionu
ziemi cieszyńskiej. Babcie, Prababcia,
Dziadkowie słuchali recytacji wierszy do
nich skierowanych.
W występie przedstawiono zabawy
muzyczno-ruchowe: ,,Nie chce Cię’’,
,,Dwóm tańczyć się zachciało’’, ,,Jawor,
jawor’’ oraz tańce ,,Grozik’’,,W murowanej piwnicy’’. Na zakończenie dzieci
śpiewały piosenkę ,,Kochamy Was’’.
Wszystkie dzieci na końcu programu
życzyły swoim Babciom i Dziadkom:
Niech nasze Babcie i Dziadkowie żyją
nam sto lat!
Po przedstawieniu wychowankowie
wręczyli swoim Babciom i Dziadkom
piękne rożki z kwiatami z bibuły marszczonej. W trakcie uroczystości w atmosferze
dużej serdeczności zaproszono Babcie
i Dziadków do poczęstunku. W tym dniu
kochane dzieciaki cieszyły się z Babciami
i Dziadkami i życzyły sobie nawzajem
aby Dzień Babci i Dziadka trwał przez
cały rok, aby trwał zawsze. Dyrektor SP
nr 5, nauczyciele, pracownicy oddziału
przedszkolnego przy SP nr 5 w Ustroniu
Lipowcu gorąco dziękują Rodzicom za
zaangażowanie w przygotowaniu uroczystego poczęstunku (wspaniałe wypieki
ciast, owoce, słodycze, kawa, herbata)
dla wspaniałych gości. Marzena Popek

opowiedział o swojej pasji, jaką jest troska
o las, o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach
i potrzebach.
Następnie buraki, marchew, liście kapusty i jabłka trafiły do paśnika położonego najbliżej przedszkola. W ten sposób maluchy zaakcentowały swój udział
w Ogólnopolskim Dniu Dokarmiania
Zwierzyny Leśnej. Dzieci dowiedziały
się, że człowiek jest gościem w lesie
i musi szanować zwyczaje gospodarzy,
czyli zwierząt w nim mieszkających.
Przedszkolaki przypomniały sobie zasady
zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu
z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się
także, w jaki sposób pomagać zwierzętom
i ptakom przetrwać zimę.
Na koniec spotkania dzieci otrzymały
odblaski w kształcie zwierząt leśnych
i drzew. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony
przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.
Wszyscy gorąco podziękowali panu
leśniczemu za tak ciekawe spotkanie,
a dzieci z grupy „Słoneczek” wręczyły
własnoręcznie wykonane zakładki z motywami lasu i wyrecytowały wiersz „Praca
leśniczego”.
14 lutego 2019 r.

JEDYNA KOBIETA

PRZEMAWIAJĄCA PRZY
OKRĄGŁYM STOLE
Mija 30. rocznica od obrad Okrągłego
Stołu, czyli negocjacji prowadzonych od 6
lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, demokratycznej opozycji
oraz strony kościelnej z udziałem ponad 700
osób. Były one jednym z najważniejszych
wydarzeń w najnowszej historii Polski, od
którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe
PRL, w tym częściowo wolne wybory do
Sejmu. Jednym z uczestników obrad była
europosłanka Grażyna Staniszewska, która
była jedyną kobietą wygłaszającą przemówienie na zakończenie obrad Okrągłego
Stołu i podczas promocji „Kalendarza Beskidzkiego” w MBP nawiązała do tych pamiętnych czasów mówiąc: „Rzeczywiście,
na takim finalnym posiedzeniu ze strony
społeczno-solidarnościowej przemawiał
Lech Wałęsa i ja. A ja przemawiałam dlatego, że jak są poruszane takie sprawy kardynalne, to się zapomina, kto jest kobietą.
Ale doradcą Władysława Frasyniuka była
Barbara Labuda. Ona była taką feministką
i zawsze nawet w najcięższych czasach
walczyła, by kobiety były widoczne, skoro
noszą bibułę, drukują i ukrywają u siebie
w domach poszukiwanych, to trzeba, by
były widoczne. Był taki moment, że z naszej
strony zmarł prof. Szczepański, a on był
w tej dużej delegacji na plenarne posiedzenie i zaistniała potrzeba wybrania kogoś na
jego miejsce i Basia Labuda, czym prędzej
powiedziała: „Musi być kobieta” i od razu
pokazała na mnie. Frasyniuk, który wszystko powtarzał za nią, sprawę poparł i już nie
było mocnych, więc dzięki temu wygłaszałam to przemówienie. Natomiast trzeba
przyznać, że po tej stronie pezetpeerowskiej
była kobieta właśnie na otwarcie, ale ja
jej nawet nie pamiętam. Między 6 lutym
a 7 kwietnia były dwa miesiące wypełnione
codzienną pracą przy stolikach. Ja byłam przy
14 lutego 2019 r.

		

stoliku gospodarczym, a był jeszcze polityczny, związkowy i chyba społeczny, gdzie
była edukacja, organizacje pozarządowe
i tam kobiet było mnóstwo. Przy tym moim
stoliku gospodarczym mniej więcej pół na
pół. Rzeczywiście przedwczoraj upłynęła
30. rocznica od rozpoczęcia Okrągłego Sto-

łu i do dziś jestem przekonana, że to był dobry pomysł, aczkolwiek sama ze strachem
tam siadałam, bo byłam przekonana, że nas
wrobią, że sobie nie poradzimy i damy się
wkręcić w nie swoją grę. Bo tak to wyglądało. Tak naprawdę tamta strona siadała
do Okrągłego Stołu po to, żeby nas wrobić
w odpowiedzialność za reformy gospodarcze, które im nie wychodziły, bo ludzie nie
mieli do nich zaufania i bez przerwy różnymi metodami dawali im to do zrozumienia.
Więc władza postanowiła tych, co udają
bohaterów, siedzą w jakimś podziemiu,
dać im na wabika jakieś apanaże i niech
oni wezmą odpowiedzialność, a jak nie, to
się skończy krwawą rewolucją, bo wszyscy
wyjdą na ulice – to był ich cel, a nasz cel był
taki: odzyskać solidarność, czyli organizację, która byłaby bazą do dalszych działań.
Nikt wówczas nie myślał ani o sejmie, ani
o rozpadzie Związku Radzieckiego, ani
o Unii Europejskiej, to w ogóle były jakieś
nierealne mrzonki. Myśmy chcieli tylko
odzyskać organizację, żeby z powrotem
zalegalizowano Solidarność, a potem się
zorientujemy w sytuacji i zaczniemy działać. W trakcie Okrągłego Stołu tamta strona
już na początku wiedziała, że zgodzi się
na relegalizację Solidarności, natomiast
nowością był kontraktowy sejm, nowością
kompletną, wówczas wymyśloną, był senat,
do którego miały być zupełnie wolne wybory. Najważniejszy był stolik polityczny,
gdzie zdecydowano o wyborach do sejmu
i senatu i to był początek tych przemian,
które potem doprowadziły do rozpadu
Związku Radzieckiego i do zburzenia muru
berlińskiego, bo to potem szło jak domino,
ale zaskoczeni byliśmy tym wszyscy, i tamta strona i my.
Lidia Szkaradnik

22 lutego br. w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” odbędzie się spektakl pełen tajemniczości i iluzji. A jego twórcami będą Adrian Mitoraj i Paul Stepien, muzycy i iluzjoniści, którzy
wraz z asystentką potrafią wprowadzić widzów w różne wydarzenia sceniczne. Ich zespół
nosi nazwę Transition. W czasie przedstawienia można zobaczyć m.in. błyskawiczną zamianę
sukienek asystentki, przenikanie przez ciało asystentki dziesięć stalowych obręczy, liczne
lewitacje, taniec jedwabnej chustki do znanych przebojów Michaela Jacksona, przenikanie
ręki przez dużą szybę oraz wiele innych niepowtarzalnych iluzji.
W redakcji Gazety Ustrońskiej czeka podwójny bilet, który został rozlosowany wśród osób,
które dostarczyły prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 5. Zwycięzcę zapraszamy po odbiór
nagrody i życzymy dobrej zabawy w trakcie tego niecodziennego spektaklu.
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DOTACJA

„SMAKOSZ” SP. z o.o.
Ustroń ul. Sportowa 15

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 zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich
budynków w 2019 roku proszone są o wypełnienie i złożenie
ankiety dostępnej na stronie internetowej miasta (www.ustron.
pl) lub w pokoju nr 25 UM Ustroń. Ankietę należy złożyć do 15
lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta Ustroń.

Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę bądź wniosek w latach ubiegłych, a nie zrealizowali zadania, muszą złożyć ankietę ponownie.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska
i 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 przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.
Łącznie w 2018 roku z terenu Miasta Ustroń usunięto 37,375
ton odpadów zawierających azbest z 24 nieruchomości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 34 523,87 zł, z czego 26 350,20
zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, pozostała kwota
to środki własne właścicieli nieruchomości.
Urząd Miasta Ustroń, wydz. Środowiska i Rolnictwa
7/2019/5/R

ZATRUDNI
• Pracownika działu zbytu (fakturowanie, obsługa klienta):
pełny etat, pełne świadczenia, praca dwu-zmianowa.

• Magazyniera:

pełny etat, praca na trzy zmiany.

Zatrudnienie w nominalnych godzinach zgodnie z K.P.

Podania proszę składać
w siedzibie firmy lub na e-mail: smakosz.wk@interia.pl

W dokumentach prosimy o umieszczenie podpisanego oświadczenia:
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016r. O ochronie danych
osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji.
7/2019/9/R

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

CHATKA PUCHATKA W USTRONIU
POBYT I POSIŁKI GRATIS CAŁY ROK

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 4 lat do nowej grupy przedszkolnej na nieodpłatne zajęcia dydaktyczne oraz posiłki w ramach projektu Chatka Puchatka
w Ustroniu. Zajęcia rozpoczynamy już od 1 marca br.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mentel-przedszkola.com,telefonicznie
695-588-186 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.

POKOJE DO WYNAJĘCIA
PRZODOWNIK ul. Jelenica 44, 43-450 Ustroń
- pokoje dwuosobowe z ekskluzywną łazienką
o powierzchni 18m2 i 14m2
- wyposażenie pokoi: szafa, łóżko, stolik z krzesłami
- wspólny aneks kuchenny
- pralka do dyspozycji
- dostęp do internetu

Telefon kontaktowy: 691-230-871

„DZIEŃ OTWARTY’’ W SP-5 W LIPOWCU
Serdecznie zapraszamy 2 marca na ,,Dzień otwarty’’ do oddziału przedszkolnego przy SP-5 oraz do Szkoły Podstawowej nr 5
w Ustroniu Lipowcu. Oferujemy pełen zakres atrakcji dla najmłodszych wychowanków i najstarszych uczniów. W programie ,,Dnia
otwartego’’ interesujące zajęcia i zabawy związane tematycznie
z regionem cieszyńskim.

BIBLIOTEKA
George Gamow, Russell Stannard
„Nowy świat Pana Tompkinsa”
Odświeżona wersja jednej
z najsłynniejszych książek o fizyce w historii popularyzacji tej
dyscypliny.
Książka opowiada historię
łagodnego urzędnika Pana Tompkinsa, który próbuje odnaleźć się
w świecie fizyki współczesnej.
Przydługie odczyty usypiają go
jednak, a Pan Tompkins w świecie snów tańczy walca z elektronami, przemierza kwantową
dżunglę i pomaga w rozwiązaniu
relatywistycznej zagadki kryminalnej.
Klasyczna książka sprzed lat
została dogłębnie uaktualniona
przez fizyka cząstek i populary-
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POLECA:

zatora nauki Russella Stannarda, dzięki czemu wraz z głównym
bohaterem poznajemy również najnowsze osiągnięcia fizyki.

Ks. Józef Tischner
„Krótki przewodnik
po życiu”
Publikacja powstała w oparciu o niepublikowane dotychczas teksty księdza Józefa Tischnera. Autor pokazuje, jak iść
przez życie, by być szczęśliwym i spełnionym.
Skłania do refleksji nad tym,
co jest naprawdę ważne, co jest
istotą człowieczeństwa.
Jego uniwersalne rozważania, pełne mądrości ludzi gór,
pomagają odnaleźć spokój
i wewnętrzną wolność.
14 lutego 2019 r.

Przy ustrońskim stole
Eliksir zdrowia na przedwiośniu
Nim nadejdzie wiosna
z naturalnymi zielonymi witaminami, warto osłabiony po
zimie organizm nieco wzmocnić, a znakomitym napojem
skutecznym na osłabienie
i zmęczenie wiosenne jest sok
z brzozy, który można pozyskać we własnym zakresie. Jest
to przeźroczysty, lekko słodki
płyn, posiadający wiele cennych składników odżywczych
i od wieków ma zastosowanie
w medycynie ludowej.
Ważne jest, by wybrać odpowiedni termin pozyskiwania
soku, na długo przed ukazaniem się listków na drzewie, a jest to w ostatnich latach
czas pod koniec lutego, gdy nastanie kilka nocy pod rząd
z temperaturą powyżej zera.
Sok z brzozy pozyskuję rodzinnie na działce, zawsze z tych
samych dwóch drzew, które rosną już ponad 30 lat. Jedno
z nich znajduje się na terenie nasłonecznionym, drugie
w cieniu. To pierwsze zawsze daje sok wcześniej i w większej
ilości. Proces jego pozyskiwania jest bardzo prosty i nie
wymaga żadnych nakładów finansowych.
Trzeba na wysokości mniej więcej pół metra od podłoża

W dawnym
USTRONIU
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nawiercić otwór w głąb pnia około 5-8 cm, do którego
wkłada się rurkę plastykową. Tym samym wiertłem wykonuje się otwór w zakrętce pięcio- lub sześciolitrowego
plastykowego pojemnika po wodzie i trzeba te elementy
razem połączyć, jak widać na fotografii. Sposobów na
„udój” brzozy jest więcej, o czym można się przekonać,
poszukując tego tematu w Internecie. Jeśli ktoś potrzebuje
soku tylko w małej ilości, można naciąć gałązkę i zawiesić
na niej jakieś niewielkie naczynie. Należy go pobierać
z pojemników pod drzewem przynajmniej dwa razy dziennie, a przy wyższej temperaturze trzeba nawet częściej
i przechowywać w chłodzie, najlepiej w lodówce, gdyż jego
trwałość nie przekracza dwóch – trzech dni. Jednym ze
sposobów na przedłużenie okresu korzystania z soku jest
jego zamrożenie. W sklepach ze zdrową żywnością można
zakupić sok pasteryzowany z dodatkiem kwasku cytrynowego, ale najwartościowszy jest świeży.
Gdy nastaną cieplejsze dni z temperaturą około 10o C
i pojawiają się pierwsze zawiązki listków, brzoza sama
decyduje, by zakończyć to dobrodziejstwo. W 2017 r. na
mojej działce sezon na codziennie świeży sok trwał miesiąc, od końca lutego do końca marca, a w ubiegłym roku
zaledwie kilka dni, bo była zmienna pogoda, raz mrozy, raz
ciepło i zdezorientowane drzewo dość wcześnie pomyślało
o swoich potrzebach. Moje brzozy są nadal piękne, więc
ta akcja z pewnością nie wpływa na ich żywotność. Przez
cały czas pozyskiwania soku piłam codziennie ponad litr
tego wyjątkowo zdrowego płynu. Warto zainteresować się
naturalnym, a zarazem bezpłatnym napojem, korzystnie
wpływającym na nasze zdrowie.
Przy okazji informuję osoby lubiące w tej dziedzinie
eksperymentować, że można pozyskiwać w odpowiednim
czasie sok z klonu, a całkiem możliwe, że także z innych
drzew.
Lidia Szkaradnik

Zdjęcie pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego i przedstawia otwarcie
drogi z Polany na Równicę w listopadzie 1934 roku. W tym roku minie 85 lat od tego
historycznego wydarzenia, jakże istotnego dla rozwoju i znaczenia Ustronia jako
miejscowości turystycznej. Jak widać na fotografii nową drogą wjechało na Równicę
sporo samochodów, nie brakło też motocyklistów. Do organizowanych w latach 30.
wjazdów jednośladów nawiązuje współczesny Zimowy Wjazd na Równicę organizowany od 14 lat przez Muzeum Motocykli Zabytkowych „Rdzawe Diamenty”
w Ustroniu (napiszemy o nim w kolejnym numerze GU)
(mn)
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AKTYWNI
RAZEM
Stowarzyszenie Amatorska Liga Siatkówki w Ustroniu rozhulało rekreacyjną
siatkówkę w naszym mieście. Rekreacyjną, nie znaczy na niskim poziomie,
bo mecze ogląda się z przyjemnością.
Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że z czasem do rozgrywek włączyły się również
drużyny spoza Ustronia i obecnie ALS to
już poważne przedsięwzięcie, a tegoroczna rywalizacja wkracza w decydującą fazę. Wyniki można śledzić na bieżąco
na stronie internetowej i na Facebooku.

Twórcy ligi osiągnęli niewątpliwy sukces i stawiają sobie nowe wyzwania.
- Stowarzyszenie Amatorska Liga Siatkówki zmieniło swoją nazwę na AKTYWNI RAZEM. To kontynuacja naszej
działalności, a zmiana nazwy nie jest tylko
kosmetyczna. Wynika stąd, że chcemy
rozszerzyć pole działania, otworzyć się na
inne aktywności, inną rekreację, skierowana również do tych, dla których sport jest
bardziej zabawą niż walka o punkty. Co
nie znaczy, że unikamy ducha rywalizacji
- tłumaczy Bogdan Kozieł, prezes Stowarzyszenia. - Na naszym ostatnim spotkaniu
były takie emocje, że hej.
Co działo się na tym spotkaniu? Grano
w kręgle!
- Na początku nawet nie wiedziałem, że
w Ustroniu jest kręgielnia. Potem spotkaliśmy kilka razy ze znajomymi, zaczęły się
tworzyć zespoły, zapisywaliśmy wyniki
i okazało się, że wiele osób ma ochotę
bawić się razem z nami. Spotykamy się
w hotelu OLYMPIC przy ul. Grażyńskiego
i bardzo miło, aktywnie spędzamy wolny
czas - opowiada B. Kozieł. - Przyłączyły
się do rozgrywek osoby w bardzo różnym
wieku. Są dzieci, młodzież, osoby w sile
wieku, emeryci. Rodzice z dziećmi, dziadkowie i przyjaciele. Mamy 10 zespołów,
liczących od 2 do 5 zawodników, gramy
każdy z każdym i w naturalny sposób narodziła się liga kręgli. Na koniec powstanie
klasyfikacja drużynowa, a że spisujemy
również wyniki zawodników, wyłonimy
mistrza gry indywidualnej.
Ze Stowarzyszeniem AKTYWNI RAZEM można grać w siatkówkę, można i w
kręgle, ale B. Kozieł nie zamierza na tym
poprzestać. Osoby, które mają ciekawe pomysły na aktywny wypoczynek zaprasza
do kontaktu, a przede wszystkim wspólnej
pracy. Zabawa zabawą, ale i tą trzeba jakoś
organizować. Jeśli będą chętni nic nie stoi
na przeszkodzie, by organizować też inne
rozgrywki np. darta. Stowarzyszenie jest
otwarte na wszelkie pomysły i ustroniaków
z ikrą.
Monika Niemiec
W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci i młodzież mogą
podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.
Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego,
czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo
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podróżować pociągami Kolei Śląskich,
wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.
Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół
podstawowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych.

Stałe przedsięwzięcia Stowarzyszenia
AKTYWNI RAZEM to liga siatkówki, turniej siatkówki dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i Turniej Siatkówki
50Plus i Turniej Walentynkowy w siatkówkę, który odbędzie się już w sobotę,
17 lutego w hali SP 1. Nie zabraknie sportowych emocji i wielu innych atrakcji.
Kibice są mile widziani.
14 lutego 2019 r.

SZACHY TURNIEJ
BARBARIAN NAJLEPSZY
W sobotę 9 lutego w Płocku odbyła
się II Gala Mistrzów Biegów Przeszkodowych „Orły OCR 2018”. Najlepszym
Fot. K. Medwid

biegiem przeszkodowym roku po raz
drugi został Barbarian Race.
Jacek Kozicki, prezes StowarzyszeFot. K. Medwid

CZAS NA PLAY-OFFY!
W tym roku drużyna młodzików rozegrała cztery ligowe mecze i co najważniejsze, wszystkie te potyczki zakończyły się
wygranymi podopiecznych trenera Piotra
Bejnara. Pierwsza tegoroczna kolejka
została rozegrana 14 stycznia, kiedy to
MKS Ustroń udał się do Chorzowa, gdzie
o ligowe punkty rywalizował z miejscowym Zrywem. Spotkanie to od pierwszych
minut było kontrolowane przez ustrońskich
szczypiornistów, którzy po pierwszej połowie prowadzili 17:9. W drugiej połowie
przewaga ta została jeszcze powiększona, dzięki czemu MKS zwyciężył 38:19.
Tydzień później do Ustronia przyjechała
SPR Pogoń 1945 II Zabrze. Podopieczni
trenera Piotra Bejnara przez całe spotkanie dominowali i stopniowo powiększali
swoje prowadzenie, aż po ostatniej syrenie
kończącej mecz na tablicy wyników widniało 45:20 (24:7). Najjaśniejszą postacią
tego spotkania był Ignacy Jaworski, który
zdobył aż 18 bramek! W poniedziałek 28
stycznia młodzi szczypiorniści z Ustronia
udali się do Zabrza, gdzie ich rywalem był
zespół miejscowej Rokitnicy. Pierwsza
14 lutego 2019 r.

		

połowa tej rywalizacji zakończyła się prowadzeniem MKSu 15:6. W drugiej części
spotkania Rokitnica nie była w stanie
odwrócić losów spotkania i ostatecznie
zabrzanie przegrali 28:16. Duży udział

nia OCR Polska uznał rok 2018 jako
bardzo udany. M.in. zorganizowano
oficjalne Mistrzostwa Polski w biegach
z przeszkodami, a liczna grupa Polaków
wzięła udział w Mistrzostwach Europy
i Mistrzostwach Świata i odniosła spore
sukcesy. Wśród polskich zawodników
był oczywiście Grzegorz Szczechla
z Ustronia, który jednak podczas gali
został uhonorowany nie za osiągnięcia
sportowe, a za stworzenie i organizację
biegu z przeszkodami. Jego Barbarian
Race po raz drugi został uznany za
najlepszy bieg przeszkodowy i znacznie wyprzedził w głosowaniu rywali. Jest to ogromny sukces ustroniaka
i osób wspomagających jego dzieło,
gdyż z danych zebranych przez Stowarzyszenie OCR wynika, że w 2018
roku odbyło się w Polsce 340 zawodów
zaliczanych do biegów przeszkodowych
(dane nie uwzględniają biegów lokalnych), a wystartowało w nich 24,7 tys.
kobiet i prawie 54,2 tys. mężczyzn. (mn)
w tym triumfie mieli rozgrywający dobre
zawody Aleksander Bejnar i Piotr Szturc
oraz popisujący się kapitalnymi obronami
Piotr Browarczyk. W ostatniej kolejce do
Ustronia przyjechał trzeci w tabeli zespół
Siódemki Mysłowice. Spotkanie to, tak
jak i wszystkie dotychczasowe ligowe
spotkania, zakończyło się pewną wygraną podopiecznych trenera Piotra Bejnara
45:31 (24:12). 14 spotkań, 14 zwycięstw,
najwięcej zdobytych bramek (520), najmniej straconych (282) - takie wyniki robią
wrażenie i w pełni pokazują jak pewnie
i zdecydowanie MKS Ustroń wygrał rozgrywki w grupie A. Teraz czeka ich faza
play-off, w której grać będą dwa pierwsze
zespoły z grupy „A” i „B” w systemie
każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny
uzyskają awans do Mistrzostw Polski
i rywalizacja na tym właśnie poziomie jest
celem utalentowanych piłkarzy ręcznych
z Ustronia. Dobra gra i postawa naszej
rodzimej drużyny została zauważona przez
władze Śląskiego Związku Piłki Ręcznej,
a świadczy o tym nominacja trenera Piotra
Bejnara na stanowisko trenera kadry młodzików województwa śląskiego.
Arkadiusz Czapek

31 stycznia na Czantorii szusował na nartach Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

I co my tu mamy?

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0% 728-340-518, (33)854-2257. www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3. (33)444-60-40.
Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33)854-47-10.
MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping, fizykoterapia, stacjonarnie
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-387-898.
AMBACAR-BIS Skoczów,
używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.

Fot. M. Niemiec

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie schodów.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 blaszak
os.Centrum, 3, 3x4,5. 605-993954.
Mieszkanie sprzedam nowe, 2 pokoje 43m2, Polana. 693 501 005.
Potrzebna firma budowlana do
budowy pensjonatu w Ustroniu.
691 331 647.
Szukam do wynajęcia niedużego domu lub wydzieloną część
domu. 605-155-263.
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.

14.02 19.00
			
			
14.02 8-16.30
14.02 10-12.00
			
16.02 18.00
			
16-17.02 9.00
			
19.02 17.00
			
22.02 18.00
			
24.02 9.15
			
27.02 11.00
			
28.02 11.00
			
28.02 17.00
			

Prelekcja Elżbiety i Andrzeja Georgów na temat „Aby
i inne kraje, widząc to, mogły brać przykład”, Czytelnia
Katolicka
Walentynki na stoku, KL „Czantoria”
Gra o życie Radia „Bielsko” na Czantorii, KL „Czantoria”
Karnawałowa Gala Operetkowa „Przetańczyć całą
noc”, MDK „Prażakówka” (bilety 35 zł)
XXV Turniej Tenisa Stołowego „O puchar miasta
Ustroń”, sala gimnastyczna SP 2
Spotkanie z redaktorami i autorami „Pamiętnika
Ustrońskiego”, Parafia ewangelicka
Niewiarygodny spektakl muzyczno-iluzjonistyczny,
MDK „Prażakówka” (bilety 35 zł)
Zawody narciarskie o Puchar Korony Czantorii,
KL „Czantoria”
XVI Miejski Przegląd Zespołów Artystycznych, Duetów
i Solistów, MDK „Prażakówka”
Wykład lek. med. Andrzeja Kłody na temat „Depresja
wśród seniorów”, Muzeum Ustrońskie
Spotkanie UTW „Przi kołoczu i kawie o ustróńskij
sprawie”, Przedszkole Hermanice

10 lat temu - 19.02.2009 r.
DOSYPAŁO
Takiej zimy dawno nie oglądaliśmy w Ustroniu. W piątek 13 lutego
zaczęło sypać i tak już było przez kilka następnych dni. Pokrywa
śnieżna sięga kilkudziesięciu centymetrów. Przypomina nam to zimę
z 2006 r. Czy w tym roku śnieg też utrzyma się do kwietnia? Na razie
(wtorek) ciągle sypie. W ostatni weekend narciarzy nie brakowało.
Na Czantorii i innych wyciągach tłoczno.

* * *

SYCYLIJSKIE SUKCESY
Po przejechaniu 2.700 kilometrów w czwartek 12 lutego do Ustronia
z Sycylii wróciła Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”. Autobus
z zespołem zajechał pod Gimnazjum nr 1, gdzie w auli odbyło się oficjalne przywitanie. Zespół do auli wkroczył ze śpiewem, a prowadząca
Równicę Renata Ciszewska zdała relację z wyjazdu pełnego sukcesów. Odśpiewano kilka piosenek, a że młodzi artyści byli wyraźnie
zmęczeni po podróży, na tym poprzestano. – Gdy przyjechaliśmy na
Sycylię, okazało się, że jest to konkurs, a nie zwykły festiwal - mówi
R. Ciszewska. – Szczerze mówiąc, bardzo się tego przestraszyłam.
Codziennie pobudka o siódmej rano i powrót do hotelu po północy.
Uczestniczyliśmy w paradach, które też były punktowane, więc cały
czas ze śpiewem, w ruchu. Potem koncerty. W konkursie CIOFF
uczestniczyły zespoły ze wszystkich kontynentów. Polskę reprezentowała „Równica”. Każdy występ to wejście na scenę z flagami włoską
i polską. Grand Prix otrzymał zespół z Bułgarii, którego członkowie
rekrutowali się z wyższych szkól muzycznych i baletowych. Równica
była najmłodsza i organizatorzy to dostrzegli, i stąd wyróżnienia od
burmistrza Naro i prefekta regionu. „Równica” również jako jeden
z czterech zespołów wystąpiła w koncercie finałowym. Cały konkurs
transmitowała lokalna telewizja.

* * *

DYŻURY APTEK
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
19-20.02		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
21-22.02		 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 			tel. 854-14-73
23-24.02		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 300-30-40
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.
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JAK POWSTAJE FILIGRAN
Gośćmi Muzeum Marii Skalickiej byli tego dnia ustroński mistrz
Kazimierz Wawrzyk i Wiesława Branny, reprezentująca Muzeum
Tesinske w Czeskim Cieszynie, która przyjechała z filmem na temat
cieszyńskiej srebrnej biżuterii. (...) Film był w zasadzie wstępem
do tego, co pokazał drugi z zaproszonych gości, mistrz Kazimierz
Wawrzyk. Wszyscy zainteresowani mogli na żywo zobaczyć jak on
pracuje ze swoimi drucikami, tworząc niemalże w magiczny sposób
przepiękne kwiaty i inne motywy. Na oczach widzów powstawała
biżuteria filigranowa, której K. Wawrzyk jest jedynym wykonawcą
w okolicy, a jednym z niewielu na Śląsku Cieszyńskim. Podobną filigranową biżuterię wykonuje już tylko warsztat w Cieszynie. Tak więc
biżuteria ustrońskiego mistrza jest właściwie unikatowa. Wybrała:(lsz)
14 lutego 2019 r.

7/2019/7/R

KONKURSY I PRZETARGI

6.02.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Opracowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności
– termin składania ofert – do dnia 14.02.2019 do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl

7/2019/8/R

Szachy rozwiązanie z GU nr 6: 1. Wa6.

SKLEP U PAKUŁKI

Nie taki dawny Ustroń, 2008 r.

Fot. W. Suchta

Z archiwum Gazety Ustrońskiej.

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) sportowy rower na płozie, 8) bałkańskie
Tatry, 9) małża na półmisku, 10) rosyjskie imię żeńskie,
12) reklamowa kartka, 14) w niej słoma na polu, 15) klub
sportowy z Pragi i Wrocławia, 16) chory pod jego opieką,
19) w asyście księcia, 22) kuzyn lamparta, 23) na głowach
aktorów, 24) wyżej od proboszcza.
PIONOWO: 2) miasto powiatowe w Łódzkiem,
3) ozdobne świecidełko, 4) krewny siostry, 5) imię męskie,
6) obsługuje maszynę, 7) wykwintny twarożek sojowy,
11) półpiętro, 13) sąsiaduje z Górkami, 17) kwitnący
kaktus, 18) końskie „tyłki”, 20) na boisku młotem lub
oszczepem, 21) filmik muzyczny.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 1 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5

ŚNIEŻNE ROZKOSZE
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Jerzy Mojeścik z Ustronia, ul. Lipowska. Bilety na spektakl iluzjonisty otrzymuje: Marian Cieślak z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
14 lutego 2019 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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Sakramencko wiało na Czantorii, kiedy 10 lutego rozgrywano XVIII Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia - Ustroniaczek. W imprezie, która
osiągnęła pełnoletność wzięła udział prawie setka dzieci. Rywalizacja odbywała się w 7 kategoriach dla chłopców i 7 dla dziewczynek. Żaden
z uczestników nie odszedł z pustymi rękami, a na najlepszych czekały tradycyjnie maskotki Ustronia. Nagrody wręczał przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Paweł Sztefek i prezes Kolei Linowej Czantoria Zbigniew Kufrej.

WIETRZNY

USTRONIACZEK

WYNIKI:
Dziewczynki: rocznik 2015 - 1. Malwina Kuczera (30:33,00), 2. Anna Herman-Wojtyna (51:22,00), rocznik 2014 - 1. Zuzia Chmielewska (38:14,00), 2. Antonina
Harat (03:38,00), 3. Faustyna Prochacka
(DSQ), rocznik 2013 - 1. Emilia Zoń
(00:18,00), 2. Oliwia Kobiela (00:20,47),
3. Pola Kolasa (00:25,20), 4. Nadia Kohut (00:30,35), 5. Milena Niesyt (DSQ),
rocznik 2012 - 1. Julia Zając (00:15,20),
2. Zosia Sikora (00:18,69), 3. Agata
Chwastek (00:27,41), 4. Lena Kłoda
(00:39,34), 5. Liliana Konieczna (DSQ),
6. Julia Wyględacz (DSQ), 7. Zofia Raszka (DSQ), rocznik 2011 - 1. Alicja Telec
(00:12,81), 2. Liliana Loter (00:16,88),
3. Maria Kliś (00:19,34), rocznik 2010
- 1. Justyna Trząska (00:12,54), 2. Nadia

Wyrwas (00:13,20), 3. Nadia Wiśniewska
(00:15,94), 4. Zuzanna Sliż (00:18,19),
5. Malwina Wnętrzak (00:18,97),
6. Maria Harat (00:21,54), rocznik 2009 1. Maria Cembrzyńska (00:13,10),
2. Noemi Grochowaka (00:16,57), 3. Zofia Hutyra (00:16,63), 4. Natalia Chwastek
(00:16,65), 5. Weronika Zoń (00:17,97),
6. Aleksandra Czerwińska (00:20,34),
7. Katarzyna Łazarz (00:24,10).
Chłopcy: rocznik 2015 - 1. Adam Kurpios (42:08,00), rocznik 2013 - 1. Jakub
Przybyła (00:14,55), 2. Mikołaj Kulig
(00:14,71), 2. Michał Ćwik (00:14,76),
3. Oliwier Uklejewicz (00:16,62),
4. Stanisław Dikow-Iwanow (00:16,93),
5. Jan Herman-Wojtyna (00:16,95),
6. Kornel Śliż (00:29,22), 7. Wojciech
Srokol (00:33,54), 8. Wiktor Wiśniewski
(00:40,83), 9. Patryk Kępys (00:46,82),
10. Karol Gancarz (00:57,60), 11. Miłosz
Kołoczek (01:18,50), 12. Jakub Sebesta
(DSQ), 13. Robert Stekla (DSQ), 14. Kajetan Krcal (DSQ), rocznik 2012 - 1. Bry-

an Jaworski (00:13,17), 2. Karol Cieślar
(00:15,68), 3. Michał Czyba (00:19,10),
4. Albert Prochacki (00:20,97), 5. Dominik Czyż (00:21,26), 6. Bruno Gardaś
(00:24,53), 7. Michał Procner (00:26,50),
8. Nataniel Kluz (00:29,15), 9. Jakub
Paliga (00:36,32), 10. Dominik Sikora
(00:39,39), rocznik 2011 - 1. Michał
Kustra (00:13,90), 2. Konrad Waszyński
(00:14,67), 3. Filip Sajdak (00:15,56),
4. Adam Sikora (00:18,30), 5. Marcel
Kobiela (DSQ), rocznik 2010 - 1. Borys Jaworski (00:12,61), 2. Olek Kolasa
(00:12,91), 3. Lucjan Skupień (00:13,23),
4. Konrad Michnik (00:13,85), 5. Seweryn Pasterny (00:14,17), 6. Tobiasz Kluz
(00:14,63), 7. Michał Niesyt (00:18,06),
8. Mateusz Kołoczek (00:19,39), rocznik 2009 - 1. Filip Gancarz (00:11,63),
2. Mikołaj Heczko (00:11,77), 3. Aleksander Telec (00:12,03), 4. Chrystian
Wysogląd (00:12,93), 5. Andrzej Czyż
(00:13,43), 6. Samuel Kobiela (00:13,53),
7. Igor Majka (00:15,22), 8. Bartosz Kohut (00:18,04).

PUCHAR KORONY CZANTORII – II EDYCJA
TYM RAZEM PUCHAR PONIWCA
3. lutego odbył się Puchar Poniwca,
który wchodzi skład Pucharu Korony
Czantorii. Zawodników przywitała zmienna pogoda. Były chwile ze słońcem jak
i bardzo mocna mgła czasami uniemożliwiająca nawet start zawodników. Na
szczęście udało się bezpiecznie przeprowadzić całość zawodów w których
startowali zawodnicy od najmłodszych
lat roczniki 2015 do już bardzo doświadczonych narciarzy. Klub SRS Czantoria

jak zawsze stawił się w pełnym komplecie. W rocznikach do 2013 w kategorii
dziewczynek wygrała Pola Kolasa (SRS
Czantoria), a w kategorii chłopców Józek
Łamacz (SRS Czantoria). W kolejnych
kategoriach 2011-2012 dziewczynki Basia Helios m-ce 1, Zosia Sikora m-ce 3.
Kolejne podium m-ce 1 zdobyła Kamila
Wojciech 2007-2008. W tej samej kat.
chłopcy Kacper Greene zdobył 3 mce.
W kolejnej kategorii 2004-2006 u dziew-

czynek 2 była Julia Greene, a u chłopców
całe podium należało do SRS Czantoria:
1. Dawid Meissner, 2. Maksymilian Kamiński, 3. Mikołaj Śliwka. Nastepna
kategoria z miejscami na podium to 20002003. Dziewczyny Wiktoria Pokorny 1
m-ce, Natalia Heczko 3. Chłopcy Grzegorz Husar 2., Mikołaj Bebek 3.
Wszystkim gratulujemy i czekamy na
kolejna już ostatnią edycję 24.02.2019
która odbędzie się na Czantorii. (SK)
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