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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU
Gdy padło pytanie o to, czego 
by panie życzyły sobie w bie-
żącym roku, zdecydowanie 
odpowiadano, że wyjazdu do 
operetki. Dzięki pieniądzom 
zarobionym na sprzedaży 
kołoczy, wycieczki z koła są 
dofinansowywane. 
                     Więcej na str. 8

W trakcie dwóch dni rozegrano emocjonujące mecze tenisa stołowego, zarówno 
wśród jego najmłodszych, jak i tych starszych pasjonatów. Prawie 5-godzinne 
rozgrywki dały się we znaki – pot, zmęczenie oraz maksymalne skupienie uwagi 
na grze było widoczne, jednak satysfakcja z udziału w turnieju z pewnością była 
dominująca. 25. Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustroń 
skupił 117 uczestników, w tym 39 z Ustronia. 

16-17 lutego odbył się 25. Turniej Tenisa Stołowego.                                                  Fot. A. Nagy

WYRÓŻNIONE ODZNAKAMI

(cd. na str. 4)

W pozostałej części sprawozdania pre-
zesa Gajdzicy zebrani usłyszeli m.in.: 

– Rok ubiegły zapisał się jako spokojny 
dla śląskiego pożarnictwa. Nasz rejon 
omijały powodzie, wichury i nawałnice, 
co nie znaczy, że nasza gotowość do akcji 
mogła i może być mniejsza. Musimy być 
zawsze gotowi do każdego zagrożenia  
i ciągle musimy podnosić nasze wyszko-
lenie. 

W ubiegłym roku odbyło się 12 zbiórek 
szkoleniowych, zarząd zwołał 5 posie-
dzeń. W lutym wycięliśmy drzewa, które 
rosły obok strażnicy i niszczyły nam 
elewację budynku. Dziękuję druhom, 
którzy wykonali tę pracę, a szczególne 
podziękowania należą się jednostce Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Polany za udo-
stępnienie nam wysięgnika, dzięki czemu 

Mateusz Bielesz otrzymał 
nagrodę specjalną w VI 
edycji konkursu Izby Ar-
chitektów Rzeczypospo-
litej Polskiej za najlepszy 
opublikowany materiał  
o architekturze i roli archi-
tekta w kreowaniu polskiej 
przestrzeni w latach 2017  
i 2018.  Więcej na str. 11

Na finał tradycyjnie zapla-
nowano uroczystą kolację, 
a jej przygotowanie było 
ostatnim zadaniem na war-
sztatach.   Więcej na str. 12

– 2. miejsce w zawodach wojewódzkich to nie tylko największy sukces w historii 
jednostki OSP Nierodzim. To największy sukces w historii jednostek ustrońskich  
i z całego powiatu. Jeszcze nigdy młodzi ochotnicy z Cieszyńskiego nie zaprezen-
towali się tak dobrze na arenie Śląska – chwalił członkinie Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu 
Józef Gajdzica w swoim rocznym sprawozdaniu. Sukces ten podkreślał również 
komendant miejski OSP Marek Szalbot. Gratulacji i podziękowań za współpracę nie 
szczędzili i pozostali zaproszeni goście: burmistrz Przemysław Korcz, przewodni-
czący Rady Miasta Marcin Janik, radna dzielnicy Jolanta Hazuka, przewodniczący 
Zarządu Osiedla Nierodzim Wit Kozub. 

JUBILEUSZOWY TENIS

O estetykę i kulturę miej-
sca, podobnie jak o czyste 
powietrze, stanowiące na-
szą wartość wspólną, trzeba 
nieustannie zabiegać.
          Więcej na str. 6

(cd. na str. 13)

Komu podarować 1%?
          Więcej na str. 7



2   Gazeta Ustrońska                                                                                           21 lutego 2019 r.

oceniają na ponad 10 mln zł. 
Muzeum ulokowano w daw-
nej willi Juliana Ochorowicza, 
która została gruntownie zmo-
dernizowana.

Na skraju cieszyńskiego rynku 
(od strony ratusza) jest wmuro-
wana w brukową nawierzchnię 
tablica upamiętniająca cie-
szyński tramwaj elektryczny. 
Znajduje się w miejscu daw-
nego przystanku i tzw. mijanki. 
Tramwaj kursował przez Olzę 
w latach 1911-1921. 
 
Przed wiekami cieszyński 
region słynął z dużej licz-
by cisów. Dowodem nazwa 
wsi Cisownica, przysiółków 
Cisowa w Brennej i Cisowe  
w Koniakowie.              (nik)

Młodzieżowego w Cieszynie, 
prezentowane są zdjęcia au-
torstwa Piotra Brody – członka 
CTF, laureata nagród i wyróż-
nień w wielu konkursach.

Od 18 lutego do 10 kwietnia 
odbywać się będą zebrania 
wiejskie w gminie Goleszów. 
Podczas jedenastu spotkań  
z władzami gminy zostaną 
m.in. przeprowadzone wybo-
ry sołtysów i rad sołeckich na 
nową kadencję.

Znane są finalistki konkursu 
na Oryginalną Kobietę Ślą-
ska Cieszyńskiego 2018, or-
ganizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej. 
W siódmej edycji do „złotej 
piątki” weszły: Józefa Greń 

(Zbytków), Krystyna Morys-
-Grochal (Cisownica), Edy-
ta Herzyk (Kisielów), Maria 
Motyka (Koniaków) i Wan-
da Przybylska (Wisła). Trwa 
głosowanie w Internecie  
i na kuponach drukowanych  
w „Głosie”. Laureatkę po-
znamy podczas gali 9 marca  
w Istebnej. 

Mieszkańcy gminy Dębowiec 
mogą składać wnioski o dopła-
tę do wymiany pieca. Nabór 
wniosków potrwa do końca 
marca. Maksymalna dotacja 
wyniesie 4 tys. zł.

Niespełna pięć lat temu  
w Wiśle otwarto Muzeum Ma-
gicznego Realizmu. Wartość 
zbiorów inicjatorzy pomysłu 

to i owo
z 

okolicy
W Zakładzie Karnym w Cie-
szynie dwóch osadzonych 
przyjęło bierzmowanie. Sa-
kramentu udzielił ordynariusz 
diecezji bielsko-żywieckiej ks. 
bp Roman Pindel.

89. rok swojej działalności Cie-
szyńskie Towarzystwo Foto-
graficzne rozpoczęło od nowej 
wystawy. W galerii „W Przej-
ściu” Szkolnego Schroniska 

*  *  *

*  *  *

(cd. na str. 10)

*  *  *

*  *  *
*  *  *

*  *  *

G. Staniszewska przybyła jako prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej  
i Podbeskidzia, które publikuje „Kalendarz 
Beskidzki”. Podkreśliła, że pierwszym 
postulatem powstałego 10 lat temu towa-
rzystwa było wznowienie wydawania tego 
periodyku, bo to jest takie kompendium 
wiedzy lokalnej, regionalnej, o ludziach 
i wydarzeniach z tej ziemi. Mimo iż po-
wszechnie korzystamy z Internetu, warto 
mieć kalendarz w formie książkowej. 

Tematy ustrońskie pojawiają się w tym 
periodyku raczej rzadko, tym bardziej 
należy odnotować fakt, że w najnowszym 
roczniku H. Cierniak, poeta, pedagog, 
tłumacz, zamieszkały obecnie w Kuźni 

Raciborskiej, napisał wzruszający tekst 
pt. „Szkolny szkic z widokiem na Pierw-
szą Nauczycielkę”, czyli wspomnienia 
z pierwszych lat edukacji pod opieką 
długoletniej i zasłużonej wychowawczyni 
wielu roczników ustrońskiej „Jedynki” 
Marii Kubień. 

Autor (ur. 1956) rozpoczynał naukę  
w budynku Konzumu, dopiero w następ-
nym roku było mu dane znaleźć się w no-
wej „Tysiąclatce”. Swoją Pierwszą Panią 
wspomina z wielkim szacunkiem i atencją, 
podobnie jak większość osób, które wra-
cają pamięcią do lat szkolnych. Oto, co 
pisze: „Pamiętam, że wówczas, gdy byłem 
jej uczniem, była dla wszystkich miła, bez 

W piątek, 8 lutego Miejska Biblioteka Publiczna urządziła, podobnie jak w latach 
ubiegłych, promocję „Kalendarza Beskidzkiego”. Ukazuje się on z kilkuletnią 
przerwą od 1960 r., a najnowszy rocznik zawiera prawie 300 stron. Wśród gości, 
których powitał dyrektor biblioteki Krzysztof Krysta, znaleźli się m.in. europosłanka 
Grażyna Staniszewska, prowadzący spotkanie redaktor almanachu Jan Picheta oraz 
kilku autorów z popularyzatorką historii regionu Władysławą Magierą i Henrykiem 
Cierniakiem rodem z Ustronia, który zaprosił też swoich dawnych kolegów z ławy 
szkolnej. 

W JEJ OCZACH WCIĄŻ PALI SIĘ 
TAMTEN PŁOMIEŃ

wyjątku. Uśmiechała się naprawdę uroczo. 
I wcale na nas nie krzyczała, w każdym 
razie ja nie kojarzę takich sytuacji. Może, 
gdy już podrośliśmy i nie chcieliśmy się 
uczyć, albo pozwalaliśmy sobie na zbyt 
wiele, wychodziła do nas z reprymendą, 
ale to, co mówiła, nigdy nie miało w sobie 
ani trochę agresji czy złości, było – po pro-
stu – zwróceniem uwagi, że zrobiliśmy coś 
niewłaściwego i należy skończyć raz na 
zawsze z tego rodzaju wybrykami. Ważny 
był sposób, w jaki to robiła. Zawsze widać 
w tym było klasę i kulturę.

Bo druga ważna rzecz, oprócz uśmie-
chu, to głos. (...) Pani Maria Kubień miała 
po prostu ładny głos, raczej alt niż wy-
sokie rejestry, bo znam też nauczycielki  
o niezbyt przyjemnych głosach. W gło-
sie naszej Pani było jakieś ciepło, jak  
w nagrzanych kaflach pieca, i ten palący 
się piec, i ciepły, sympatyczny głos Pani 
wychowawczyni rozświetlał mi od środka 
nie najlepszą pogodę. Tę we mnie i tę na 
zewnątrz; i tu też mam na uwadze nieco 
szerszy, nie tylko meteorologiczny kon-
tekst wiszących nad naszym miasteczkiem 
chmur i chłodu.

A co do dyscyplinowania uczniów, były 
to czasy, kiedy normalną rzeczą było, że 
nauczyciel przeciągał linijką po wyciąg-
niętych paluchach wystraszonego ucznia 
za błahe czasem przewinienie. Chociaż 
to nigdy nie miało miejsca w przypadku 
naszej Pani. Oczywiście kierownik szkoły 
stanowił tu, jak we wszystkim, najwyższą 
instancję i strach przed spotkaniem sam na 
sam z kijkiem, który trzymał w kancelarii, 
bardzo pomagał w utrzymaniu porządku 
w szkole”.

Autor przywołuje także ówczesne re-
lacje koleżeńskie, cytuje też spore frag-
menty wspomnień swojej nauczycielki 
zawarte w książce „Proszę do tablicy”, 
kończąc ten urokliwy tekst wzmianką  
o ostatnim spotkaniu z bohaterką tego 
wspomnienia: „Teraz, po kilkudziesięciu 
latach niewidzenia się, umawiam się na 
spotkanie z moją Pierwszą Wychowaw-
czynią w jej własnym domu. Starszy 
mężczyzna, którego pytam o budynek, 

*  *  *

Autor cytowanego artykułu z redaktorem Kalendarza.                              Fot. L. Szkaradnik
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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

8/2019/1/R

KRONIKA MIEJSKA

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Emilia Auguścik lat 80 ul. Lipowska

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

8/2019/2/R

11 II 2019 r.
Na al. Legionów znaleziono mar-
twą sarnę. Zwierzę zabrano do 
utylizacji.
11 II 2019 r.
Na ul. Wodnej znaleziono martwą 
czaplę. Zabrano ją do utylizacji.
11 II 2019 r.
Nietrzeźwy mężczyzna siedział na 
chodniku przy ul. Grażyńskiego. 
Przewieziono go do miejsca za-
mieszkania.
11 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na 
prywatnych posesjach przy ul. 
Sztwiertni. 
12 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na pry-

watnych posesjach przy ulicach 
Wiślańskiej i Daszyńskiego. 
12 II 2019 r.
Do Urzędu Miasta zgłoszono listę 
nie świecących lamp przy ulicach 
Ogrodowej, Daszyńskiego i Ko-
nopnickiej.
13 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na 
prywatnych posesjach przy ul. 
Sztwiertni. 
13 II 2019 r.
Nakazano zaprowadzenie porząd-
ku na jednej z budów na terenie 
miasta.
13 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na pry-
watnych posesjach przy ul. Dą-
browskiego.
14 II 2019 r.
Objechano z pracownikiem MOPS 
miejsca, gdzie mogą znajdować się 
osoby bezdomne. 
14 II 2019 r.
Rannego psa znaleziono na ul. 
Katowickiej.  
14 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na pry-
watnych posesjach na Poniwcu.
15 II 2019 r.
Padniętą sarnę zlokalizowano na 
ul. Katowickiej. Zabrano ją do 
utylizacji.
15 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na pry-
watnych posesjach przy ulicach 
Skoczowskiej i Porzeczkowej.
16 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na pry-
watnych posesjach przy ul. Pod 
Grapą.
16 II 2019 r.
Do Urzędu Miasta przekazano 
informację o uszkodzonym mostku 
przy ul. Lipowskiej.
17 II 2019 r.
Mandatami ukarano dwóch kie-
rowców za niedozwolony postój 
na ul. Traugutta.
17 II 2019 r.
Kontrolowano kotłownie na pry-
watnych posesjach przy ul. Wojska 
Polskiego.                                (aj)

*   *   *

*   *   *

*   *   *
Wykład „Depresja wśród seniorów” 
i spotkanie z terapeutą, psychiatrą - 
lek. med. Andrzejem Kłodą odbędzie 
się w dniu 28 lutego o godz. 10.00 w 
Muzeum Ustrońskim. Wstęp wolny. 

Spotkanie z mieszkańcami Kozigo 
Miasta z cyklu „Przy kołoczu i ka-
wie o ustróńskij sprawie” odbędzie 

się 28 lutego o godz. 17.00 w Przedszkolu nr 4 w Ustroniu Her-
manicach. 

ZAPRASZA

WYKŁAD PROFESORA 
PIOTRA SKUBAŁY

„DZIEŃ OTWARTY’’ W SP-5 W LIPOWCU  
Serdecznie zapraszamy 2 marca na ,,Dzień otwarty’’ do oddzia-

łu przedszkolnego przy SP-5 oraz do Szkoły Podstawowej nr 5  
w Ustroniu Lipowcu. Oferujemy pełen zakres atrakcji dla najmłod-
szych wychowanków i najstarszych uczniów. W programie ,,Dnia 
otwartego’’ interesujące zajęcia i zabawy związane tematycznie  
z regionem cieszyńskim.

8/2019/8/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23 

tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
Światowy Dzień Modlitwy, który ma charakter ekumeniczny, 

odbędzie się w piątek 1 marca o godz. 17.00 w parafii ewangeli-
ckiej. Jest to wspólna modlitwa i odbywa się corocznie w ponad 
180 krajach w pierwszy piątek marca od ponad 130 lat, a w tym 
roku liturgię pod hasłem „Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe” 
przygotowały chrześcijanki ze Słowenii. Na spotkaniu zostanie 
także zaprezentowana historia, kultura oraz degustacja tradycyjnej 
potrawy tego kraju. Organizatorki ze Stowarzyszenia Kobiet Ewan-
gelickich zapraszają wszystkich wrażliwych na ludzką krzywdę  
i niesprawiedliwość na świecie. 

Z BUTA I NA KOLE 
Aktualne informacje o bezpłatnych wycieczkach z prze-

wodnikiem z cyklu „Z buta i na kole”, organizowanych 23/24 
lutego można znaleźć w piątek poprzedzający ten weekend na 
portalu www.ustron.pl lub w Informacji Turystycznej na rynku. 
W związku ze zmiennymi zimowymi warunkami pogodowymi 
nie można niestety informacji o planowanych trasach podawać  
z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

*   *   *

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.

FOLKLOR I RELIGIA 
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza w czwartek 28 lutego 

o godz. 17.00 na finisaż wystawy prac Grzegorza Niedoby  
z Ustronia z okazji trzydziestolecia pracy twórczej.

Grzegorz Niedoba – jego przygoda z rzeźbiarstwem zaczęła się 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu na kółku rzeźbiarskim 
za przewodnictwem Andrzeja Piechockiego. Sztukę tę ćwiczył 
następnie w MDK w Zakopanem. Odbył również praktykę  
u Zbigniewa Hławiczki. Był członkiem stowarzyszenia twórców 
Brzimy. Poza rzeźbą eksperymentuje też z wieloma innymi tech-
nikami plastycznymi: rysunkiem ołówkiem, pastelem, kredkami 
oraz malarstwem olejnym. 

*   *   *
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(cd. ze str. 1)

młodzież uczestniczyła w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajmując 
czołowe miejsca na szczeblu gminnym  
i powiatowym. – Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza reprezentowała jednost-
kę na następujących zawodach: drużyna 
dziewcząt – Wojewódzkie Zawody MDP  
w Konopiskach – 2. miejsce, Powiatowe 
Zawody MDP w Skoczowie – 1. miejsce, 
Międzygminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze MDP gmin górskich w Wiśle – 1. 
miejsce, w tych samym zawodach drużyna 
chłopców zajęła 2. miejsce. – Braliśmy 
udział w Międzygminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Miasta Ustroń 
i Gminy Brenna: sekcja męska zajęła 3. 
miejsce, kobieca 1. miejsce. – Druhowie 
z naszej jednostki reprezentowali OM 
ZOSP RP Ustroń w Powiatowych Druży-
nowych Zawodach Wędkarskich Straża-
ków, ostatecznie zajmując w całym cyklu 
zawodów 3. miejsce. – Obecnie jednostka 
liczy 27 członków podziału bojowego. – 
Akcje ratownicze: jednostka wyjeżdżała 
58 razy, w tym jeden alarm fałszywy. 
– Zakupiony został następujący sprzęt: 
2 aparaty powietrzne nadciśnieniowe  
z maskami Fenzy X-Pro ze środków Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, Turbo Pompa, 4 linki ratow-
nicze z budżetu Miasta Ustroń, dzięki 
sponsorom: Nadleśnictwu Wisła i firmie 
MK-BUD zakupiono zestaw elektrona-
rzędzi akumulatorowych oraz opryskiwacz 
plecakowy spalinowy. 

Przedstawiono sprawozdania finan-
sowe, stanowisko Komisji Rewizyjnej,  
a następnie udzielono absolutorium zarzą-
dowi. Podjęto uchwały i przedstawiono 
plan działań na rok następny.

Najmilszą przed obiadem częścią ze-
brania było wręczenie wyróżnień. Prezy-
dium Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP  
w Ustroniu uchwałą nr 2/2019 nadało 
Brązową Odznakę „Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza” Natalii Michnik i Patrycji 
Rzyman, Złotą Odznakę „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza” Anastazji Balcar, 
Esterze Goryczce i Martynie Żwak. Zarząd 
OSP w Ustroniu Nierodzimiu za uzyskany 
wynik na Wojewódzkich Zawodach MDP 
przyznał dyplomy uznania Anastazji Bal-
car, Wiktorii Czekan, Esterze Goryczce, 
Magdalenie Grudzień, Patrycji Rzyman  
i Martynie Żwak.              Monika Niemiec 

prace wykonaliśmy szybko i bezpiecznie. 6 
marca w OSP Lipowiec odbył się Miejski 
Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. 
W grupie szkół podstawowych uczennice 
szkoły w Nierodzimiu zajęły 1. miejsce 
i 2 miejsce w grupie gimnazjów. Magda 
Grudzień zdobyła 1. miejsce w etapie 
powiatowym turnieju. 

Prezes dziękował młodzieży za godne 
reprezentowanie jednostki oraz ich opieku-
nom, szczególnie Damianowi Leszczynie 
za bardzo dobre szkolenie podopiecznych 
z MDP. Gajdzica przypomniał także:

– 5 maja w kościele św. Anny w Nie-
rodzimiu odbyła się msza św. ekume-
niczna w intencji strażaków Nierodzimia  
i Bładnic. Po nabożeństwie nastąpił prze-
marsz wraz z orkiestrą do naszej strażnicy, 
gdzie spożyliśmy posiłek. W Powiatowych 
Dniach Strażaka, które odbyły się 19 maja 
w Wiśle, wzięli udział nasi druhowie, 
którzy wraz ze sztandarem brali udział we 
wszystkich uroczystościach państwowych 
w naszym mieście, a także w jubileuszach 
zaprzyjaźnionych jednostek. We wrześniu 
zorganizowaliśmy wycieczkę do Zakopa-
nego, na koniec roku rozprowadzaliśmy 

kalendarze strażackie w naszej dzielnicy. 
Dziękuję sponsorom tych kalendarzy.  
W ubiegłym roku podjęliśmy się również 
remontu naszej zabytkowej motopompy 
„Szynkówki”. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tych prac. Szczególnie 
dziękuję gospodarzowi Karolowi Cie-
male, który był głównym wykonawcą 
tego remontu. Teraz motopompa będzie 
godnie reprezentować naszą jednostkę na 
wystawach i dożynkach. Ze względu na 
brak stałego gospodarza „Olszynki”, nasi 
druhowie utrzymują tam porządek w czy-
nie społecznym przez cały sezon. Została 
również uzupełniona nasza kronika.

Sprawozdanie z działalności operacyjnej 
za rok 2018 przedstawił naczelnik (poniżej 
fragmenty). 

– Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach zor-
ganizowanych przez: KW PSP Katowice 
– pożar lasu, KP PSP Cieszyn – kompania 
obwodowa nr 3 oraz ćwiczenia komendanta 
miejskiego. – Nasza jednostka zabezpiecza-
ła różnego rodzaju imprezy i wydarzenia na 
terenie miasta. – Na zaproszenie jednostki 
OSP Koniaków Centrum uczestniczyliśmy 
w X Pikniku Strażaka na Tynioku. – Nasza 

Odznaczenia i dyplomy wręczał burmistrz Przemysław Korcz, komendant Marek Szalbot  
i prezes Józef Gajdzica.                                                                                 Fot. M. Niemiec

WYRÓŻNIONE ODZNAKAMI

15 lutego po godz. 17:00 doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów na skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej z ul. Kozakowi-
cką. Kierowca volkswagena passata, jadąc DW 941 w stronę Wisły, uderzył w skodę fabię, która wyjeżdżając z ul. Kozakowickiej wymusiła 
pierwszeństwo. W wyniku zderzenia obrażeń doznała pasażerka skody, która została przewieziona do szpitala.                       Fot. W. Herda
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O Zimowej Akademii Sportu 
mówi burmistrz 

Przemysław Korcz 

WIADOMOŚCI 
z RATUSZA

Ustroń, wraz z Cieszynem i Opolem, 
został wskazany do programu Zimowej 
Akademii Sportu. Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem objął Polski Komitet 
Olimpijski oraz Tomasz Sikora, jeden  
z naszych medalistów w biathlonie,  
a głównym organizatorem jest Marcin 
Strządała. W ramach tego projektu musie-
liśmy wytypować szkołę oraz nauczycie-
la, który na terenie naszego miasta będzie 
koordynował całym przedsięwzięciem. 
Wskazaliśmy na Piotra Bejnara ze Szko-
ły Podstawowej nr 1, przy której mieści 
się największa hala. Pan Bejnar będzie 
zajmował się m.in. promocją projektu, 
rozpisaniem planu zajęć pozalekcyjnych, 
w trakcie których dzieci będą mogły 
uprawiać olimpijskie dyscypliny spor-
towe i nadzorem nad całością przebiegu 
Akademii w naszym mieście.

Półtora miesiąca temu odbyło się 
pierwsze spotkanie z udziałem naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, na którym uzgodniliśmy, 
że zaangażujemy się w ten projekt jako 
patron, wspierając go finansowo. Polski 
Komitet Olimpijski przygotował cały 
program Akademii, włączając w niego 
konkurencje związane z olimpijskimi 
sportami zimowymi, które będą poka-
zywane dzieciom na hali w SP-1 oraz na 
miejskim lodowisku. Inauguracja Zimo-
wej Akademii Sportu w naszym mieście 
odbędzie się 26 lutego o godz. 10:00 
właśnie na szkolnej hali, w następnych 
zaś dniach zajęcia będą przeprowadzane 
na lodowisku. W sytuacji gdy pogoda 
uniemożliwi aktywność na dworze, dy-
scypliny spokojnie będzie można roze-
grać na hali – łyżwy łatwo można zastąpić 
nartorolkami czy rolkami.

W programie tym będą uczestniczyć 
dzieci z SP-1. Zainteresowani zapo-
znają się z takimi sportami jak m.in. 
biathlon, hokej, curling, slideboard czy 
ślizg sankami z odepchnięcia. Zajęcia 
będą odbywały się w ramach w-fu lub 
godzin pozalekcyjnych. Oprócz tego 
odbędzie się także konkurs wiedzy  
o polskim olimpiźmie zimowym, który 
da szansę dowiedzenia się czegoś no-
wego oraz zaszczepienia w młodych 
ludziach zainteresowania tymi mało po-
pularnymi w naszym kraju dyscyplinami 
sportu. Polska na ten moment nie ma 
wielkich osiągnięć sportowych w okresie 
zimowym. Polscy reprezentanci zdobyli 
podczas wszystkich zimowych igrzysk 
olimpijskich 22 medale, co nie stawia nas 
w czołówce dyscyplin zimowych. Chce-
my, aby to się zmieniło i mamy nadzieję, 
że właśnie poprzez Zimową Akademię 
Sportu tak się stanie.              Spisała: (aj)

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA
Konkurs „Kreuj z Mokate” to wyjąt-

kowa forma współpracy z uczelniami 
wyższymi i sposób na zaangażowanie stu-
dentów. Zadanie konkursowe zakładało 
opracowanie koncepcji nowego produktu,  
a także stworzenie propozycji kampanii 
marketingowej „360” dla marki Mokate. 
Nadesłano ponad 30 projektów. Autora-
mi byli m.in. studenci Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Uniwer-
sytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej  
i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

– Współpraca z uczelniami jest ważną 
częścią działalności Mokate. Czujemy się 
odpowiedzialni nie tylko za stabilne miej-
sca pracy w naszych firmach, ale także za 
warunki życia i nauki naszych obecnych 
i potencjalnych pracowników. Dzielenie 
się doświadczeniem, organizacja kon-
kursów, wspieranie różnych inicjatyw  
i fundowanie staży dla studentów to 
dla nas coś oczywistego. Zwłaszcza że 
korzysta na tym również Mokate, bo 
kreatywność studentów jest przeogrom-
na – powiedział dr Adam Mokrysz, CEO 
Grupy Mokate.

MATCHA LATTE, 
MOKATE VEGANCCINO 

I CHWILA PRZYJEMNOŚCI 
Potwierdził tę tezę konkurs „Kreuj  

z Mokate”. Biorąc pod uwagę innowacyj-
ność pomysłów, dopasowanie do marki 
Mokate, realność wdrożenia oraz wyróż-
nienie na tle konkurencji, jury konkurso-
we postanowiło nagrodzić projekty:

- w kategorii Produkt: „Matcha Latte” 
autorstwa Sary Lament-Hamodi i Łucji 
Konopki. Pracę wyróżnia profesjonalne 
podejście do tematu, koncepcja uwzględ-
nia trendy panujące na rynku, analizę cen 
i struktury produktu wraz z wpływem na 

MŁODOŚĆ BEZ BARIER 
SPOTKANIE ZE STUDENTAMI W MOKATE

cenę oraz propozycję opakowania. 
- W kategorii Kampania 360: „Chwila 

przyjemności” autorstwa Natalii Siejki. 
Siłą tej pracy jest właściwy dobór ka-
nałów i narzędzi komunikacji marketin-
gowej poprzez media społecznościowe  
i współpracę z uczelniami oraz przedsię-
biorstwami.

Nagrodzone zostały również projek-
ty „Mokate Veganccino” w kategorii 
Produkt oraz „Wszystko zaczyna się od 
kawy” w kategorii Kampania 360. 

MOKATE OD KUCHNI
Autorzy nagrodzonych projektów, am-

basadorzy Mokate na uczelniach oraz 
przedstawiciele AIESEC – jednej z naj-
większych międzynarodowych organizacji 
studenckich, odwiedzili Mokate. Studenci 
degustowali szeroką gamę produktów – od 
kawy po lody – zobaczyli proces produkcji 
i wzięli udział w warsztatach „Superpro-
dukt Mokate”.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem 
technologii używanej w Mokate. Osoby 
z zewnątrz nie mają pojęcia jak innowa-
cyjne rozwiązania są tam stosowane. To 
pozytywne zaskoczenie, że w polskiej 
firmie panują standardy międzynarodo-
we – powiedziała Natalia Siejka, jedna  
z uczestniczek konkursu.

CEO Mokate  Adam Mokrysz podkreśla, 
jak bardzo inspirujący są młodzi ludzie. 

– To osoby bez żadnych barier, nie 
tworzą w sobie wizji związanych z trud-
nościami. Ich pomysły były ciekawe i co 
najważniejsze, związane z naszym portfo-
lio. Otwarcie na ich propozycje pozwoli 
nam dotrzeć do tej dużej przecież grupy lu-
dzi. Studenci idealnie wkomponowali się  
w tożsamość Mokate, wnosząc innowa-
cyjne rozwiązania – chwalił uczestników 
konkursu Prezes Grupy Mokate.

Spotkanie ze studentami z pewnością 
zaowocuje!

Profesjonalne podejście do tematu, uwzględnienie trendów panujących na rynku, 
analiza cen, właściwy dobór kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej oraz 
innowacje na skalę światową – studenci biorący udział w konkursie „Kreuj z Moka-
te” wykazali się wyjątkową znajomością branży i pozytywnie zaskoczyli kapitułę 
konkursową. Najlepsi z nich odebrali nagrody i odwiedzili siedzibę Mokate.

Uczestnicy spotkania zwiedzają fabrykę Mokate w Żorach.
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Dziękuję Panu Burmistrzowi – Przemy-
sławowi Korczowi – za bardzo życzliwą 
i interesującą rozmowę. Cieszę się, że on 
również widzi konieczność porządkowania 
przestrzeni publicznej w Ustroniu i dostrzega 
jak istotny jest to problem.

W dłuższej perspektywie postępująca  
w ogromnym tempie komercjalizacja prze-
strzeni publicznej doprowadzi do utraty 
specyficznego charakteru Ustronia, jego kra-
jobrazowych i kulturowych walorów. Wiem 
oczywiście jak trudno temu przeciwdziałać, 
wobec silnej presji rozwojowej i bieżących 
potrzeb. Ale równocześnie musimy zda-
wać sobie sprawę, że bez podjęcia działań 
naprawczych, Ustroń, miejsce pełne uroku  
o unikalnej tradycji, stanie się hałaśliwą 
fabryką turystycznych usług i ogarnie go 
wizualny chaos. Poczucie estetyki, umiar 
i powściągliwość przesłoni całkowicie 
wszechobecna, chaotyczna i agresywna 
reklama, która wymknęła się już wszystkim 
spod kontroli. O estetykę i kulturę miejsca, 
podobnie jak o czyste powietrze, stanowiące 
naszą wartość wspólną, trzeba nieustannie 
zabiegać. Na co dzień tych problemów nie 

dostrzegamy, bo nie bolą, ale zaświadcza-
ją o naszym stosunku do tych wartości,  
a w przyszłości doprowadzić mogą do zmian 
na poziomie społecznym trudnych do na-
prawienia.

Myślę, że najwyższy czas, równolegle do 
bieżących potrzeb i zamierzeń na przyszłość, 
przyjąć także jakiś długofalowy program  
i rozpocząć w tym zakresie konkretne dzia-
łania.

Patrząc przez okno i widząc w samym 
centrum, obok XIX-wiecznego ratusza, 
potarganą szmatę nad główną ulicą anonsu-
jącą nie wiadomo co, obok reklamę butów, 
natomiast kawałek dalej stację PKP Ustroń 
Uzdrowisko – czyli budynek użyteczności 
publicznej – obwieszony cały banerami  
z reklamą zapiekanek (takich przykładów 
jest znacznie więcej), myślę, że zostały już 
przekroczone wszelkie dopuszczalne normy 
przyzwoitości, ale też i prawa.

W związku z tym pozwalam sobie przesłać 
Panu Burmistrzowi propozycje stworzone ad 
hoc, do dyskusji, pierwszych działań, które 
można by rozpocząć, nie czekając na osta-
teczne rozstrzygnięcia związane z uchwałą 

USTROŃ BEZ REKLAM?

krajobrazową. Oczywiście byłaby do tego 
potrzebna współpraca zdolnego prawnika.
• Przygotowanie zbioru przepisów, zasad 
i norm, które dziś obowiązują wg prawa, 
wytycznych i miejscowych planów zago-
spodarowania (np. zakaz lokalizowania 
reklam, szyldów i banerów na drzewach, 
elementach małej architektury, urządzeniach 
technicznych i budowlach za wyjątkiem 
wolnostojących nośników reklamowych).
• Zinwentaryzowanie reklam (na początek  
w centrum - w granicach stref ochrony kon-
serwatorskiej i uzdrowiskowej).
• Analiza zebranego materiału, stworzenie 
listy nielegalnych reklam.
• Powiadomienie mieszkańców w liście 
otwartym o podjętych działaniach i rozpo-
częciu procesu porządkowania przestrzeni 
publicznej w zakresie reklam, szyldów  
i informacji, o inwentaryzacji i tworzeniu 
zasad ich rozmieszczania (uchwała krajobra-
zowa) oraz o pracy nad projektem nowych 
nośników, potrzebne jest tu krótkie i mocne 
uzasadnienie.
• Rozesłanie do właścicieli nielegalnych 
reklam pisma z „prośbą” o ich demontaż 
(na reklamach są przeważnie dane rekla-
modawców, podczas inwentaryzacji można 
stworzyć taką listę adresową), termin do 
przemyślenia.
• Egzekucja w stosunku do właścicieli nie-
legalnych reklam, po upływie przyjęte-
go terminu, którzy nie zastosowali się do 
„prośby”.

Na początek można ograniczyć obszar 
działań, wybierając jakiś strategiczny frag-
ment pilotażowy, aby wykazać sprawność  
i skuteczność działania.

Dobrze rozpocząć ten proces już teraz, na 
początku kadencji, aby po dwóch latach było 
widać jego skutki.

Jeśli będzie trzeba służę wszelką pomocą. 
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdro-
wieniami,                           Jerzy Porębski

 
Profesor zwyczajny na Wydziale Wzorni-
ctwa ASP w Warszawie. W latach 2005–
2012 pełnił funkcję dziekana. Jest człon-
kiem Stowarzyszenia Projektantów Form 
Przemysłowych należącego do międzyna-
rodowej organizacji projektantów BEDA. 
Dyplom na Wydziale Architektury Politech-
niki Krakowskiej, 1980 i na Wydziale Wzor-
nictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, 
1982.                (red. Przemysław Wojtasik)

Temat związany z uporządkowaniem przestrzeni reklamowej w naszym mieście 
przewija się co jakiś czas w różnych dyskusjach. Poniżej zamieszczamy list Jerzego 
Porębskiego do burmistrza Ustronia, w którym autor proponuje rozwiązania mające 
na celu zadbanie o odpowiednią estetykę reklamową.

Miasto Ustroń podpisało porozumienie 
o współpracy z Ministerstwem Przedsię-
biorczości i Technologii  na rzecz realizacji 
projektu „Zintegrowany system wsparcia 
polityki i programów ograniczenia niskiej 
emisji”. Chcąc osiągnąć cele założone  
w programie niezbędne jest przeprowa-
dzenie badań oraz pomiarów w indywi-
dualnych źródłach ciepła. Dlatego też 
zwracamy się do mieszkańców Ustronia 
o udostępnienie źródeł ciepła w celu prze-

prowadzenia badań.
Badania będą polegały na wykona-

niu pomiarów ilości pyłu zawieszonego  
z pieca. Wyniki te posłużą jedynie do 
zbiorczego zestawienia, w celu wypraco-
wania wniosków finalnych. W celu reali-
zacji projektu konieczne jest opomiarowa-
nie następujących źródeł ciepła: - 6 kotłów 
narzutowych opalanych węglem lub/i 
drewnie z wentylatorem; - 4 kotły narzu-
towe pracujące na węglu lub/i drewnie bez 
wentylatora; - 6 kotłów automatycznych 
- część pracujących na węglu, część na 
drewnie; - 2 piece kuchenne; - 2 kominki 
wolnostojące lub piece typu „kozy”. 

Osoby mogące udostępnić piece do 
badań proszone są o kontakt z Wydziałem 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Ustroń tel. 33 857-93-43, 33 857-93-13.

USTROŃ 
WALCZY 

ZE SMOGIEM

Tak jest teraz... ... a tak mogłoby być.
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 Składamy serdeczne podziękowania osobom prywatnym i instytucjom, 
które wsparciem finansowym bądź rzeczowym przyczyniły się do uświetnienia 
tegorocznego Balu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu. 

Byli to: PHU Natalia Bujok, Jerzy Łomozik, Salon urody „Sekrety Piękna”, Firma informatyczna „Pat15”, MOKATE S.A., Leszek Jegierski, 
Magdalena Szuba, Pizzeria „Melisa” Maria Pinkas, Restauracja „BAHUS” Józef Husar, CHANTALE Justyna Mazurek, Butik „LIMONKA” 
Jadwiga Owczarek, Butik „GLAMOUR” Elżbieta Owczarek, Salon kosmetyczny „ FACE and NAILS” Ewa Andrzejewska, Salon fryzjerski 
„PASJA” Marzena Greń, Hotel „Gołębiewski”, Uzdrowisko Ustroń, Bożena Niedoba, Jadwiga Pniak, KSEROGRAF S.C. Franek, Górniok, 
Nadleśnictwo Ustroń, Krystyna Sikora Doradca Podatkowy, Wyciąg narciarski SIGLANY, Kolej Linowa CZANTORIA, Górski Park RÓWNI-
CA, KOSTA, „ORCHIDEA” Bożena Buczek, Józef Grajcar, WULKANIZATORSTWO Leszek Goszyk, Mirosław Pruski, Mondial-Pol Olgierd 
Herman, Karczma Góralska Renata i Tomasz Brachaczek, Browar WRZOS Dominik Dębiński, Fryzjer „ANIA” p. Zając, Butik „OLGA” Olga 
Kisiała, „DOMINO” Henryk Szmek, Kajetan Kajetanowicz, HEHO Piotr Żyła, Pensjonat „ŹRÓDEŁKO” Ewa i Zbigniew Żyła, Leśny Park 
Niespodzianek, Daria i Adam Janik, Urszula i Jerzy Janik, Hotel „ZAGROŃ”, „DROMENA” sp. j. Ewa Krzempek, LEWIATAN – Lipowiec, 
ODIDO - PHG Andrzej Mendrek, KLAUDIA Sp. z o.o., Teresa i Stanisław Polaczek, BETHLEHEM Aleksandra i Michał Polaczek, Jaskinia 
Solna GALOS, Habdas Michał „LASERWOOD”, ksiądz Marian Kulik, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego 
„INŻBUD”, „GRESAN” Krzysztof Grendowicz, Hotel i Restauracja DOLCE VITA. 
Wszyscy rodzice oraz nauczyciele, którzy pomogli nam w organizacji Balu. Bardzo cenna jest dla nas Państwa wola współpracy z nami. Czasem 
wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.... wtedy proste „dziękuję” zawiera wszystko, co chcemy wyrazić, dlatego jeszcze raz chcielibyśmy 
podziękować za okazane wsparcie.                                                             Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu

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

Wypełnione przez urzędników PIT-y 
można już sprawdzać na portalu podatki. 
gov.pl klikając w „Zobacz Twój e-PIT”. 
Aby się zalogować należy podać swój 
PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę 
przychodu za 2017 rok oraz jedną z kwot 
przychodu za 2018 rok, lub korzystając  
z profilu zaufanego. Po wejściu na swoje 
rozliczenie warto zweryfikować wszystkie 
dane (szczegółowo procedurę tę opisywa-
liśmy w GU 4/2019). 

Niektórzy zastanawiali się, w jaki sposób 
można przekazać 1% podatku dla wybranej 
organizacji. Urzędnicy skarbowi auto-
matycznie wpisali tę organizację, której 
podatnik w roku ubiegłym przekazał 1%. 
Jeśli żadna organizacja nie została wpisana, 
pole to jest puste. Jeśli ktoś zdecyduje się 
przekazać w tym roku 1% dla danej orga-
nizacji lub zmienić swój ubiegłoroczny 
wybór, należy w Portalu Podatnika wybrać 
opcję „zmieniam organizację”, można tak-
że wskazać cel szczegółowy. Cel ten można 
edytować nie zmieniając organizacji.  

Poniżej zamieszczamy listę ustrońskich 
stowarzyszeń i organizacji, dla których 
można przekazać swój 1% podatku, przy-
bliżamy także sylwetki chorych dzieci, 
które czekają na każdą pomoc.

Diakonia Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w RP, KRS 0000260697, dopisek 
w rubryce „Cel szczegółowy”: Ewange-
lickie Stowarzyszenie „Maria-Marta”  
w Ustroniu (maria-marta.luteranie.pl),

Fundacja Dobrego Pasterza, KRS 
0000047396 (fundacjadobregopasterza.
ox.pl),

Fundacja Senioralna, KRS 0000564193 
(zdrowy-senior.org),

Fundacja św. Antoniego ,  KRS 
0000100192 (fundsa.ustron.pl),

Klub Sportowy „Kuźnia”, KRS 
0000182262 (kskuzniaustron.pl),

Klub Sportowy „Nierodzim”, KRS 
0000177110 (ksnierodzimjr.futbolowo.pl),

Stowarzyszenie Kulturalne „Równi-
ca”, KRS 0000032061 (rownica.ustron.pl),

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzie-
ci i Rodzin „Ponad Granicami”, KRS 
0000330742 (ponadgranicami.pl),

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie „Można Inaczej”, KRS 
0000110528 (moznainaczej.org.pl),

Towarzystwo Kształcenia Artystyczne-
go, KRS 0000096883 (tka.vot.pl),

Towarzystwo Opieki nad Niepełno-
sprawnymi, KRS 0000099847 (niepelno-
sprawniustron.pl),

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”, 
KRS 0000445929 (uksbeskidy.pl),

Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych, KRS 0000116212, w rubryce 
cel szczegółowy podać skróconą nazwę 
wybranej OSP wraz z dokładnym adresem 
i kodem pocztowym.

*   *   *
Helen Stockwell – 6-letnia dziewczynka 

ma m.in. zdiagnozowany brak ciała mo-
dzelowatego w mózgu, obniżone napięcie 

mięśniowe, słabą koordynację ruchową, 
zaburzenia wzroku oraz małogłowie. He-
len potrzebuje intensywnej rehabilitacji. 
Jest podopieczną Fundacji Serce dla Ma-
luszka. Aby przekazać 1% należy wpi-
sać w rozliczeniu PIT KRS 0000387207  
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy: 
„uśmiech Helenki”. 

Karolina Kamińska – 17-letnia dziew-
czyna ma zdiagnozowane stwardnienie 
rozsiane. Bez odpowiedniej rehabilitacji 
walka z postępującą chorobą jest o wiele 
trudniejsza. Karolina jest podopieczną 
Fundacji Dobro Powraca. Aby przekazać 
1 % podatku należy wpisać w rozlicze-
niu PIT KRS 0000338878 z dopiskiem 
w rybryce cel szczegółowy: „Karolina 
Kamińska”.

Jonathan Lach – chłopczyk urodził się 
z ostrą niewydolnością oddechową, wysię-
kiem osierdziowym, martwiczym zapale-
niem jelit, hiperkaliemią. Największym 
obciążeniem jest dla niego leukolamacja 
okołokomorowa, objawiająca się zabu-
rzonym napięciem mięśniowym. Jonathan 
potrzebuje stałej opieki lekarskiej i rehabi-
litacji. Jest podopiecznym Fundacji Serce 
dla Maluszka. Aby przekazać 1% należy 
wpisać KRS 0000387207, a w rubryce cel 
szczegółowy: „Jonathan Lach”.

Nataniel Węcek – w 2018 roku chłop-
czyk skarżył się na bóle głowy. Rezonans 
magnetyczny wykazał guza lewej półkuli 
móżdżku. Choć guza usunięto, badania 
histopatologiczne wykazały, że chłopiec 
choruje na nowotwór mózgu o IV, naj-
wyższym stopniu złośliwości. Nataniel 
poddany jest chemioterapii i radioterapii. 
Jest podopiecznym Fundacji Iskierka. 
Aby przekazać 1% należy wpisać KRS 
0000248546, w rubryce cel szczegółowy: 
„Nataniel WĘCEK”. 

Jeśli na terenie Ustronia jest ktoś, dla 
kogo można podarować 1% podatku, pro-
simy o kontakt w redakcją. Informacje 
będziemy zamieszczać na łamach gazety. 

                               Agnieszka Jarczyk

PODARUJ 1%
W tym roku PIT rozliczany jest w inny sposób niż dotychczas – to urzędnicy skar-
bowi wypełniali za podatników zeznania podatkowe, które od 15 lutego można 
sprawdzać na portalu podatki.gov.pl wchodząc na „Zobacz Twój e-PIT”. Najwię-
cej pytań odnosiło się do przyznawania 1% podatku dla wybranej przez siebie 
Organizacji Pożytku Publicznego. Poniżej przypominamy zasady rozliczania wraz 
z ustrońskimi organizacjami, którym można przekazać swój 1%.

8/2019/9/R
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CO BY TU JESZCZE ZROBIĆ
Uczestnicy walnego zebrania i zaproszeni goście.                             Fot. M. Niemiec

Po stwierdzeniu prawomocności zebra-
nia przedstawiono sprawozdania z działal-
ności organizacji, a uczynili to Jan Drózd 
i przewodnicząca KGW Maria Jaworska. 
Organizacje ściśle ze sobą współpracują, 
a zatem kilka punktów sprawozdania było 
wspólnych, m.in. smażenie jajecznicy na 
Zielone Świątki. Organizowane są też 
wspólne wycieczki, a poza tym kółko 
prowadziło swoją statutową działalność, 
polegającą na świadczeniu usług rolni-
czych, a panie z koła skupiły się na obsłu-
dze kilku stałych festynów, m.in. festynu  
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski 
w Hermanicach i w parafii Dobrego Pasterza  
w Polanie. Te spotkania trudno sobie wy-
obrazić bez tradycyjnego kołocza, a za-
pewniają go zawsze członkinie KGW. Tym 
bardziej bez ich udziału i ich kołoczy nie 
mogą się odbyć Ustrońskie Dożynki. Nie 
wiadomo jeszcze, gdzie panie upieką ciasta 

w tym roku, bo piekarnia w Hermanicach 
nie chce się już angażować w tę działal-
ność. W przygotowanie święta plonów 
angażują się członkowie i członkinie obu 
kół, a prezes Drózd jest jednym z głów-
nych organizatorów korowodu. Członkinie 
KGW realizują też misję przekazywania 
naszych tradycji młodemu pokoleniu. Stąd 
współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 i 
przedszkolami, gdzie organizują wspólne 
pieczenie ciasteczek przed Bożym Naro-
dzeniem i pieczenie murzinów przed Wiel-
kanocą. Jednak nie samą pracą człowiek 
żyje, w ubiegłym roku odbyły się wycieczki 
i uroczyste spotkania. Gdy padło pytanie o 
to, czego by panie życzyły sobie w bieżą-
cym roku, zdecydowanie odpowiadano, że 
wyjazdu do operetki. Dzięki pieniądzom za-
robionym na sprzedaży kołoczy, wycieczki 
z koła są dofinansowywane. Ze wspólnych 
pieniędzy kupowane są też jubileuszowe 

kosze smakołyków, którymi zostały ob-
darowane panie obchodzące w tym roku 
okrągłe rocznice urodzin. 

Po wysłuchaniu sprawozdań komisji 
rewizyjnych uczestnicy zebrania udzie-
lili jednogłośnie absolutorium obydwóm 
zarządom. Głos zabrali goście. Monika 
Maksymczak przypomniała o programach  
w naszym mieście, mających na celu ogra-
niczenie niskiej emisji. Przedstawiła też 
program rządowy, z którego można sko-
rzystać indywidualnie, niestety miasto 
nie może pośredniczyć ani nawet służyć 
pomocą w wypełnianiu wniosków. Padło 
pytanie o program „Słoneczny Ustroń” 
polegający na dofinansowaniu ogniw foto-
woltaicznych. Zainteresowani usłyszeli, że 
zbliża się rozpatrzenie wniosku o kredyt na 
dopłaty z WFOŚ. Program ruszy, gdy do-
staniemy środki. Ważne informacje przeka-
zała też Elżbieta Pruszkowska. Wspomnia-
ła o możliwości ubiegania się o wyższe 
dopłaty i innych środkach, z których będą 
mogli skorzystać rolnicy. Przypomniała, 
że pełni dyżur w Urzędzie Miasta Ustroń 
w każdy piątek, podczas którego służy 
rolnikom pomocą i odpowiada na pytania. 
Przedstawicielka ODR odniosła się też do 
nowej, skleconej naprędce bez żadnych 
konsultacji ustawie o kołach gospodyń 
wiejskich. Ten polityczny akt prawny 
wyrzucił poza nawias koła gospodyń wiej-
skich działające w miastach, czyli tylko  
w naszym powiecie ustrońskie, wiślań-
skie, cieszyńskie, strumieńskie oraz takie, 
które są powiązane z kółkami rolniczymi.  
Z tego powodu panie z KGW Centrum nie 
mogą się ubiegać o państwową dotację, ale 
jak usłyszeliśmy, nie ma czego żałować. 
Jej wypłata była zagwarantowana jedno-
razowo po spełnieniu wielu wymogów 
formalnych i jej przyszłość jest niepewna. 
Panie radziły sobie bez wsparcia państwa 
przez lata i teraz też sobie poradzą. Szkoda 
tylko, że ustawa wprowadziła antagonizmy 
w prężne i zgrane do tej pory środowisko 
KGW, które ma niezaprzeczalne zasługi 
w rozwoju wsi i miast. Gorzkie refleksje 
nie zepsuły sympatycznej atmosfery na 
zebraniu, po obradach panie zjadły obiad, 
ciastko i długo debatowały nad tym, co by 
tu jeszcze zrobić, a nie nad tym, „co by tu 
jeszcze sp…ć”.                Monika Niemiec

8/2019/3/R

7 lutego w strażnicy OSP Centrum odbyło się walne roczne zebranie Koła Gospodyń 
Wiejskich Ustroń Centrum i Kółka Rolniczego w Ustroniu. Panie były w zdecydowanej 
większości, ale prowadzenie obrad powierzyły prezesowi kółka Janowi Drózdowi, 
który przywitał uczestników oraz Elżbietę Pruszkowską z Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Oddział w Cieszynie i Monikę Maksymczak, naczelnik Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń. 



21 lutego 2019 r.   Gazeta Ustrońska   9

Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” 
przybrało nazwę od urodziwych drzew, 
które z nastaniem wiosny odradzają się  
i stroją nowym igliwiem. Zrzeszeni artyści 
starają się jednak być żywotni o każdej 
porze roku, więc latem urządzają plenery, 
a w zimowe popołudnie, 8 lutego zaprosili 
do Galerii „Rynek” na wernisaż wystawy 
pięćdziesięciu obrazów, będących plonem 
twórczości na łonie natury. Swoje dzie-
ła prezentują następujący malarze z ST 
„Brzimy”: Eugeniusz Białas, Dagmara 
Choroba z córką Jadzią, Iwona Dzierże-
wicz-Wikarek, Dominika Gorzołka, Ka-
zimierz Heczko, Robert Heczko, Renata 
Kubok, Ágnes Nagy i Andrzej Piechocki,  
z Hajdúnánás: János Babusa, Imre Deme-
ter, Imre Fejér i Ágnes Martinek, czescy 
artyści Iveta Filipčikova i Rużena Urba-
nova, a także zaproszeni goście: Dorota 
Waligóra z Ustronia Morskiego i Anita 
Juda Boenisch z Katowic. Tak więc jest to 
prezentacja wielu autorów, posługujących 
się przeróżnymi technikami, mających cie-
kawe spojrzenie na postrzeganą przyrodę, 
toteż warto obejrzeć te letnie pejzaże, które 
będą wystawione w galerii „Rynek” przez 
dwa miesiące.

Na artystyczne spotkanie przybyli: bur-
mistrz Przemysław Korcz, przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Stanisław 
Malina i Christian Jaworski, były burmistrz 
Ireneusz Szarzec, nadleśniczy Leon Mijal 
oraz miejscowi artyści i miłośnicy sztuki.

Gości powitał długoletni prezes ST 
„Brzimy” Kazimierz Heczko, a następnie 
pokrótce zaprezentował trzy zeszłorocz-
ne plenery: w Hajdunanas, w Bruntal  
i największy międzynarodowy w Dwor-
ku Myśliwskim w Brennej, który od lat 
sponsoruje Nadleśnictwo Ustroń. Plenery 
zawsze wiążą się z ambitnym programem 
kulturalnym, przygotowanym przez or-
ganizatorów, są też dobrym sposobem na 
integrację środowiska twórczego, wymianę 
doświadczeń artystycznych i promocję 
miasta. 

Atutem wernisażu były urokliwe let-
nie pejzaże, lecz również występ młodej 
skrzypaczki, uczennicy średniej Szkoły 

PIĘKNO PRZYRODY 
OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU 

Muzycznej w Cieszynie, Oliwii Smyk. 
Poproszony o zabranie głosu burmistrz 

ze swadą stwierdził (m.in): „Słuchając 
utworu patrzyłem na te rajskie ptaki An-
drzeja Piechockiego i wczułem się w mu-
zykę przez ten obraz, co wprowadzało 
nas w nastrój podziwu dla przyrody nie 
tylko naszej, ale tych miejsc, gdzie mie-
liście państwo okazję tworzyć, parafra-
zując słowa Makowicza, że poruszamy 
się na stole bilardowym pokrytym złoto-
-czarnym suknem, czyli po krajach dawnej 
monarchii austro-węgierskiej. Cieszę się, 

że ta współpraca międzynarodowa kwitnie  
i mam nadzieję, że będziecie nadal po-
kazywać piękno tych miejsc, które są 
naszym wspólnym dziedzictwem kul-
turalnym, bo gdzieś te konotacje istnie-
ją, czy to kulinarne, czy w tradycjach  
i zwyczajach, czy także w sztuce. Miałem 
okazję po raz pierwszy jako burmistrz 
odwiedzić miasto partnerskie Hajdun-
anas. Zostałem miło przyjęty i dostrzegam 
wspólne relacje, które kiedyś nas łączyły, 
choćby przez zakłady hutnicze, które tam 
również działały i wykonywały podobny 
asortyment jak ustrońskie. Gdzieś te łącz-
niki kulturalno-historyczne między nami 
istnieją, a państwo pokazujecie je zaklęte 
w swoich obrazach. Jest mi niezmiernie 
miło, że ta współpraca jest kontynuowana 
i dziękuję wam za to”. 

Poproszony o zabranie głosu wielo-
letni sponsor tego ambitnego przedsię-
wzięcia nadleśniczy L. Mijal zachwycał 
się pięknem przyrody, utrwalonym na 
obrazach od ogółu do szczegółu i bę-
dąc gospodarzem urokliwej siedziby  
w Brennej zaprosił artystów na kolejny 
plener.

Jako ostatni punkt programu nastąpiło 
pożegnanie byłego burmistrza przez arty-
stów z grupy „Brzimy” i podziękowanie 
za dwudziestoletnie wsparcie, dedyku-
jąc mu wiersz autorstwa A. Piechockiego  
i jego obraz. Zgromadzone audytorium to 
zaprzyjaźniona grupa, współpracująca ze 
sobą od wielu lat, a zatem po zaplanowanym 
programie przeprowadzano jeszcze długie 
rozmowy, snując różnorodne plany dzia-
łalności na przyszłość.  Lidia Szkaradnik

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 nieod-

płatne zajęcia dydaktyczne oraz posiłki w ramach projektu Chatka Puchatka  
w Ustroniu. Zajęcia rozpoczynamy już od 1 marca br. Szczegółowe informacje moż-
na 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. 

8/2019/4/R
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Tom Watson 
„Patykot. Opowieść o dwóch kotach”

Oto w mieście pojawia 
się nowy kot. Patykot. To 
wielki dzień dla niego  
i jego najlepszej przyja-
ciółki, Edith. Tyle skar-
bów do odkrycia, piose-
nek do zaśpiewania, gołę-
bi do złapania i drzemek 
do ucięcia! Trzeba też 
będzie uratować pewne-
go zdesperowanego męż-
czyznę. Patykot i Edith 
mają na to całe mnóstwo 
pomysłów…Niebywa-
le zabawne połączenie 
przygody i humoru nie 
tylko dla wielbicieli ko-
tów!

Marcin Prokop „Chłopaki chojraki”

Wiecie, kto to chojrak? To ktoś, kto 
idzie przez życie jak burza! Ma odwagę 
być pierwszym, wyjątkowym i kpi sobie  
z tych, którzy mówią, że się nie da. Walczy 
o to, w co wierzy, pcha się tam, gdzie nikt 
jeszcze nie dotarł, łamie stereotypy, tworzy 
wielkie dzieła sztuki albo za wszelką cenę 
pomaga innym.

Jesteście ciekawi, czego słuchał Zbigniew 
Religa na cały regulator podczas operacji na 
otwartym sercu? Dlaczego bracia Warner 
musieli sprzedać konia, zanim założyli jedną 
z największych wytwórni filmowych w Hol-
lywood?  W jaki sposób Jurek Owsiak mimo 
jąkania się przemówił do tysięcy ludzkich 
serc? Albo czy Robert Kubica rzeczywiście 
prowadził bolid Formuły 1 tylko jedną ręką?  
Poznajcie te i inne historie śmiałków, którzy 
zmienili świat na lepsze.

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

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.

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

8/2019/5/R
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DOTACJE DLA KLUBÓW 
SPORTOWYCH

Nowa Rada Miasta (kadencja 2018-2023) zaraz po zaprzysiężeniu 
skoncentrowała się na analizie przedstawionego projektu budżetu na 
rok 2019. Zaznaczyć tu trzeba, że nowa Rada Miasta nie konstruo-
wała budżetu na 2019. Budżet został przedstawiony jako „trudny” 
i „ostrożny”. Większość radnych po raz pierwszy miało styczność 
z tym dokumentem. 

W zakresie tematycznym komisji Rady Miasta, której przewod-
niczę (Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta), po analizie 
proponowanego budżetu i kwot dotacji dla klubów sportowych  
i stowarzyszeń, środki przekazywane z budżetu miasta na kluby 
sportowe w większości zostały obcięte (względem roku 2018). 
Faktem jest, że decyzje o kwocie dofinansowań podejmuje burmistrz 
miasta. Jedynie Rada Miasta ustala w budżecie pulę środków na ten 
cel. Jednakże, Rada Miasta powołana 19 listopada 2018 roku nie 
miała wpływu na proponowane środki na dofinansowania klubów  
i stowarzyszeń sportowych. Komisja Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Miasta zaopiniowała jednogłośnie negatywnie projekt 
budżetu na 2019 rok w zakresie tematycznym komisji. W czasie 
grudniowej sesji podczas przyjmowania budżetu wstrzymałem się od 
głosu.                                                                                Paweł Sztefek

powątpiewa, czy pani Marysia będzie chciała ze mną rozmawiać, 
bo jest schorowana i źle chodzi. Wreszcie jest ten właściwy dom. 
Przy furtce wita mnie szczekanie dużego psa, w którym nie 
wyczuwam żadnej agresji w stosunku do nieznanego mu gościa; 
to tylko sygnał do właścicielki, że ktoś przyszedł. Pomyślałem 
od razu, że coś jest na rzeczy w tym, że zwierzę nabiera cech 
osobowych swojego opiekuna, bo moja Pierwsza Nauczycielka 

W JEJ OCZACH WCIĄŻ PALI 
SIĘ TAMTEN PŁOMIEŃ

(cd. ze str. 2)

zawsze emanowała niezwykłą pogodą ducha i wewnętrznym 
ciepłem. Po chwili zza drzwi wynurza się stara kobieta, podpie-
rając się kulami, a ja staram się usilnie w jej zniszczonej wiekiem  
i chorobą twarzy odnaleźć ów charakterystyczny, filuterny błysk 
oczu i płomień, który zawsze tam płonął. Oddycham wreszcie  
z ulgą, przekonawszy się, że to jednak nie pomyłka, że to wciąż 
jest moja Pierwsza Nauczycielka, pani Maria Kubień. Stajemy 
naprzeciw siebie: 62-letni uczeń i idąca pod osiemdziesiątkę 
jego pierwsza Pani. Najważniejsze, że w Jej oczach wciąż pali 
się tamten płomień sprzed lat”.

Na promocji zabierało głos kilku autorów, a interesujące spot-
kanie zakończyło się poczęstunkiem z pysznym cieszyńskim 
kołoczem ufundowanym przez organizatorów. 

                                 Lidia Szkaradnik

tanie CIUCHY
Pawilon na targowisku 

nowy towar, 25.02. (poniedziałek) ZAPRASZAMY

8/2019/10/R
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W sobotę, 9 lutego w parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu odbył się I Parafialny Turniej Szachowy, którego inicjatorami byli ks. Dariusz 
Lerch i Patryk Piec. Podczas 5 rund 14 zawodników pokazywało swe umiejętności w jednej z najstarszych gier strategicznych. Bardzo się cieszę, 
że młodzi i trochę starsi pragną rozwijać się w tej fascynującej dyscyplinie sportu. – Pamiętam ile radości dawały mi tego rodzaju turnieje para-
fialne, organizowane przed laty przez proboszcza parafii w Gołkowicach, z której pochodzę – śp. ks. Marcina Lukasa i wierzę, że z Bożą pomocą 
będziemy mogli zorganizować kolejne turnieje. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, Ustrońskiej Parafii Ewangelickiej jako organizatorowi  
i sponsorowi nagród, SSz Olimpia Goleszów za wypożyczenie sprzętu, a przede wszystkim zawodnikom i kibicom, którzy tworzyli przyjazną, 
rodzinną atmosferę – mówił ks. Lerch. Najlepsi zawodnicy: w generalnej klasyfikacji:1 – Kamil Podżorski, 2 –Patryk Piec, 3 – Dawid Marekwica,   
w kategorii przedkonfirmacyjnej: 1 – Kamil Podżorski, 2 – Dawid Marekwica, 3 – Igor Pawlitko,  w kategorii pokonfirmacyjnej: 1 – Patryk Piec,  
2 – Karol Świerzy, 3 – ks. Dariusz Lerch.                                                                                                           Parafia ewangelicko-augsburska

Jeszcze do 27 lutego do godz. 22:00 
można oddać głos w plebiscycie Hi-
pokrates 2018, będącym nagrodą dla 
najlepszych lekarzy i pielęgniarek z woj. 
śląskiego. W plebiscycie tym, wśród 
wielu nominowanych, jest Iwona Wi-
sełka z Ustronia, pracująca w Polsko-
-Amerykańskich Klinikach Serca. Aby 
oddać swój głos wystarczy wejść na portal 
internetowy Dziennika Zachodniego, wy-
brać kategorię oraz powiat i zagłosować 
na wybranego kandydata. Iwona Wiseł-
ka zajmuje aktualnie pierwsze miejsce  
w kategorii „Pielęgniarka Roku”. Ma na 
swoim koncie 143 głosy. Na zwycięzców 
czekają prestiżowe tytuły i statuetki, 
które będą wręczane 8 marca w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym  
w Katowicach.                                   (aj)

 

PIELĘGNIARKA 
ROKU 2018

Mateusz Bielesz otrzymał nagrodę 
specjalną w VI edycji konkursu Izby 
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
za najlepszy opublikowany materiał  
o architekturze i roli architekta w kre-
owaniu polskiej przestrzeni w latach 
2017 i 2018.

13 lutego br. na profilu facebookowym 
Mateusza Bielesza pojawiła się informacja 
o zdobyciu nagrody za film „Uzdrowisko. 
Architektura Zawodzia”. Przypomnijmy, 
że film ten został pokazany szerszej pub-
liczności podczas otwarcia sezonu uzdro-
wiskowego w 50-lecie uzyskania przez 
Ustroń statusu uzdrowiska w 2017 roku. 
Wówczas to w amfiteatrze wyświetlono 
„Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”. 
Film ten zachwycił wielu. Jakiś czas 
później dokument został wyświetlony na 
międzynarodowym festiwalu filmowym 
„Instanbul International Architecture and 
Urban Films Festival”. Zgłoszono wtedy 
910 filmów, spośród których wybrano 187, 
w tym właśnie obraz o naszej uzdrowisko-
wej dzielnicy. W międzyczasie projekcję 
pokazywano w wielu miejscach. Teraz 
przyszedł czas na kolejne wyróżnienie. 

„Film „Uzdrowisko. Architektura Za-

wodzia” z nagrodą za najlepszy opub-
likowany materiał o architekturze i roli 
architekta w kreowaniu polskiej prze-
strzeni przyznanej przez  Izbę Architek-
tów Rzeczypospolitej Polskiej podczas 
Targów BUDMA. Poznałem ludzi nie-
zastąpionych, dzięki którym film mógł 
powstać - Kamil Śliwka, Ewa Trzcionka 
(Wasze dyplomy są w drodze). To dla mnie 
ogromna motywacja do realizowania ko-
lejnych pomysłów i swoich pasji” – tak na 
facebooku pisał Mateusz Bielesz. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych osiągnięć. (aj)  

Z KOLEJNĄ 
NAGRODĄ

ROCZNICOWE 
ODSŁONIĘCIE TABLICY 

24 lutego br. w Ustroniu Polanie odsło-
nięta zostanie tablica upamiętniająca 30. 
rocznicę Zgromadzenia Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Organizatorem uroczystości jest 
Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska”. 

Obrady delegatów trwały od 24 do 26 
lutego 1989 roku. Śląsko-Dąbrowska Re-

gionalna Komisja Wykonawcza NSZZ 
„Solidarność” zdecydowała o wyjściu 
„Solidarności” z podziemia i powrocie do 
jawnej działalności. Z okazji 30-lecia tego 
wydarzenia chcą to uczcić. W programie 
uroczystości: o godz. 11:00 odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej w kościele Dobre-
go Pasterza w Ustroniu Polanie, następnie 
odprawiona zostanie Msza św. Patronat 
honorowy objął Instytut Pamięci Naro-
dowej i Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 



12   Gazeta Ustrońska                                                                                           21 lutego 2019 r.

POSŁANI DO BIEDNYCH
są warsztaty, które w zamyśle miały uczyć, 
jak wykorzystywać otrzymane produkty  
w sposób najbardziej efektywny, smaczny 
i zdrowy, jednak tematyka spotkań jest 
znacznie bardziej rozwinięta i różnorod-
na. Uczestnicy warsztatów mają okazję 
posłuchać wykładów o odżywianiu do-
stosowanym do indywidualnych potrzeb 
z uwzględnieniem potraw wskazanych 
przy różnych chorobach. Propagowane 
jest również optymalne wykorzystywanie 
produktów żywnościowych, nie tylko tych 
darowanych, ale również kupowanych. 
Tegorocznym spotkaniom przyświeca-
ło hasło „By nie gryzło Cię sumienie, 
że marnuje się jedzenie”, a teoretyczną 
część warsztatów opracowała i przeka-
zała dyplomowana dietetyk Katarzyna 
Suchanek-Pilch. 

Warsztaty kulinarne odbywają się  
w siedzibie Fundacji św. Antoniego i ta 
właśnie fundacja jest ich współorganiza-
torem razem z Caritas Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej jako organizacją partnerską 
w realizacji programu żywieniowego. 
Ze strony miasta partnerem jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu 

i Miejska Komisja Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych. 

Na finał tradycyjnie zaplanowano uro-
czystą kolację, a jej przygotowanie było 
ostatnim zadaniem na warsztatach. Na 
przystawkę zaserwowano sałatkę owo-
cowo-warzywną z octem balsamicznym  
i avocado z pikantnym serkiem i rzodkiew-
ką. Na danie główne składały się rolady 
z piersi indyka faszerowane czosnkiem 
niedźwiedzim i orzechami, gotowane 
warzywa korzeniowe, kasza gryczana  
z dodatkiem warzyw, a na deser gruszki 
w syropie, zapiekane w cieście francu-
skim z chatneyem z owoców. Dania były 
wyśmienite, a jedli je wspólnie: koordy-
natorka diecezjalna programu żywienio-
wego Irena Papla, działająca w zarządzie 
Fundacji św. Antoniego radna powiatowa 
Anna Suchanek, przewodniczący Rady 
Miasta Marcin Janik, prezes Fundacji św. 
Antoniego Tadeusz Browiński, kierownik 
MOPS Zdzisław Dziendziel, pełnomocnik 
burmistrza ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych Łukasz Sitek, członkowie 
Zarządu Fundacji św. Antoniego, osoby 
wspierające fundację i jej podopieczni. Tuż 
przed kolacją na ul. Kościelnej pojawił się 
dyrektor bielskiej Caritas ks. Robert Kur-
pios, który obejrzał całą siedzibę fundacji, 
nie omieszkał też zajrzeć do garnków,  
a ściślej mówiąc do kuchni, żeby zobaczyć, 
gdzie każdego dnia przygotowywanych 
jest kilkadziesiąt obiadów, na które liczą 
ubodzy mieszkańcy Ustronia. Zapytany  
o wrażenia ks. Kurpios powiedział:

– Z mieszkańcami Ustronia spotkałem 
się po raz pierwszy na spotkaniu opłat-
kowym, w którym uczestniczyły osoby 
prowadzącę Fundację św. Antoniego, 
osoby wspomagające, sponsorzy, tutejsi 
księża, władze samorządowe i podopiecz-
ni fundacji. Byłem pod wrażeniem tej 
ustrońskiej wspólnoty. Tamto spotkanie 
odbywało się w domu kultury i dopiero 
dzisiaj miałem okazję obejrzeć siedzibę 
fundacji. Jestem bardzo mile zaskoczony 
warunkami i zapleczem, jakim dysponuje 
pan Tadeusz, prezes fundacji. Stworzenie 
takiego miejsca musiało kosztować wiele 
pracy i zaangażowania, tak jak i codzienne 
funkcjonowanie, wydawanie 80 obiadów 
dziennie. Pan Jezus powiedział, że bied-
nych będziecie mieć zawsze u siebie, 
również cały pontyfikat papieża Francisz-
ka skierowany jest ku biednym i widzę, 
że tutaj, na miejscu, te idee są wcielane 
w życie. My wszyscy jesteśmy do tych 
biednych posłani, cały czas musimy być 
nakierowani na pomoc drugiemu człowie-
kowi. Musimy go zauważyć, wyciągnąć do 
niego rękę. To nie zawsze musi być pomoc 
materialna. Ten ciepły posiłek, po który 
przychodzą tutaj codziennie potrzebujący, 
to też chwila oddechu od codziennych 
trudów i trosk, a także spotkanie z życzli-
wymi ludźmi. To bardzo ważne miejsce, 
dlatego mam nadzieję, że współpraca 
Caritasu z Fundacją św. Antoniego będzie 
nadal układała się tak dobrze. 

W Ustroniu można skorzystać z Pro-
gramu „Pomoc Żywnościowa 2014-
2020”, czyli odebrać bezpłatnie żyw-
ność. O szczegóły i warunki można pytać  
w MOPS.                          Monika Niemiec

– Zdecydowanie powinno być więcej 
takich warsztatów. Ile myśmy się tutaj 
dowiedzieli! Diety na wszystkie choroby, 
co zdrowe, czego unikać, jak przyrządzać, 
żeby było najwięcej wartości odżywczych.

– Były sposoby podawania kasz i innych 
zdrowych produktów, zdrowo nie znaczy 
nudno albo niesmacznie. Proszę spojrzeć 
na tę kolorową miskę. To zwykłe gotowane 
warzywa, a jak przyrządzone! 

– Jednego mi brakowało, żeby dostać 
na piśmie te wszystkie wiadomości i prze-
pisy. Wbrew pozorom nie łatwo dotrzeć do 
takich szczegółowych informacji, nawet  
w internecie. 

– Mnie się bardzo podobały sposoby na 
wykorzystywania jedzenia, które zostanie  
z obiadu, i zagospodarowanie niepo-
zornych produktów, które właśnie mamy  
w lodówce. 

Takie opinie wymieniały między sobą 
uczestniczki trzeciej już edycji warsztatów 
kulinarnych, organizowanych w ramach 
Programu „Pomoc Żywnościowa 2014-
2020”. Program polega na przekazywaniu 
bezpłatnie żywności osobom najbardziej 
potrzebującym. Dodatkowo organizowane 

Zespołem dyryguje zawodowy kucharz Mirosław Kohut.                               Fot. M. Niemiec

Do pracy zgłosili się nawet goście: Łukasz Sitek, Zdzisław Dziendziel, Marcin Janik, Anna 
Suchanek i Włodzimierz Chmielewski.                                 Fot. M. Niemiec
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Ostatni weekend powitał nas wprost wy-
marzoną wiosenną pogodą, więc w sobotę 
od rana zauważało się tłumy spacerowi-
czów. Czy w takim dniu, gdy temperatura 
w słońcu dochodzi do kilkunastu stopni 
ma szanse jeszcze działać lodowisko? 
Okazało się, że tak – dzięki agregatowi, 
który chłodził glikol, a ten znajduje się 
w rurkach pod taflą lodu. Nie należy się 
zatem dziwić, że już po raz czwarty zor-
ganizowano zabawy łyżwiarskie z Ustro-
niaczkiem, w których wzięło udział prawie 
trzydzieści dzieci. Imprezę prowadził 
hokeista Krzysztof Dudkiewicz, zawodnik 
Unii Oświęcim i instruktor łyżwiarstwa, 
który prezentował podstawowe figury  
i różne rozgrywki, lecz nie były to typowe 
zawody, gdyż umiejętności uczestników 
były bardzo zróżnicowane. Wokół lodo-
wiska kibicowali rodzice i opiekunowie,  
a niektórzy miłośnicy łyżew bawili się 
wraz z dziećmi. Nad imprezą czuwał Ma-
ciej Russek z Wydz. Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM, który to wydział 
ma pod opieką lodowisko. Okazuje się, że 

mimo zmiennej pogody tej zimy cieszyło 
się ono sporą popularnością, tym bardziej, 
że podczas ferii w naszym województwie, 

W PEŁNYM SŁOŃCU NA LODZIE czyli do 24 lutego, dzieci mają wstęp bez-
płatny. Po imprezie uczestnicy pozowali do 
pamiątkowego zdjęcia z Ustroniaczkiem,  
a nagrodą dla każdego małego łyżwiarza za 
aktywność na lodowisku była czekolada. 

                                   Lidia Szkaradnik

JUBILEUSZOWY TENIS
(cd. ze str. 1)

(cd. na str. 16)

Tradycyjnie, organizatorem wydarzenia 
było Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe 
„Siła” Ustroń – Sekcja Tenisa Stołowego 
przy współudziale Urzędu Miejskiego  
w Ustroniu i Szkoły Podstawowej nr 2  
w Ustroniu, która udostępniła na czas 
turnieju salę gimnastyczną. W pierwszy 
dzień rozgrywek przy stołach stanęli mło-
dzi, dla których tenis stołowy stał się pasją 
i sposobem na spędzanie czasu wolnego.

– W domu mieliśmy stół do ping-ponga, 
pewnego razu zagrałem z tatą i bardzo mi 
się to spodobało. Zacząłem grać. I gram 
już od 7 lat – mówił Łukasz Niemiec 
jeszcze przed rozpoczęciem turnieju. – Ja 
zaczęłam grać z bratem, później posta-
nowiliśmy zapisać się do klubu. Gram 
od dwóch lat – powiedziała Angelika 
Waisman. Oboje z Łukaszem rozgrzewali 
się przy stole. Należą do skoczowskiego 
klubu przy SP-1. Jak stwierdzili zgodnie, 

stres przed turniejem był odczuwalny. 
Angelika oceniła jednak, że Łukasz i tak 
ma większe szanse.

Przy innym stole z kolei rozgrzewali się 
bracia – Jakub i Radosław Pakuła z Kalet. 
Jak powiedzieli, gra w tenisa stołowego 
bardzo im się spodobała podczas trenin-
gu, na który postanowili pójść. Chcieli 
zobaczyć, czy ten sport przypadnie im 
do gustu. I przypadł. – Swoje szanse na 
dzisiejszym turnieju oceniamy dobrze, 
każdy ma je tu równe – stwierdzili bracia. 
– Na tych zawodach jesteśmy pierwszy 
raz, dowiedzieliśmy się o nich z interne-
tu. We wcześniejszych latach braliśmy 
udział w innych, zdobywaliśmy nagrody, 
puchary, osiągnięcia mamy. Zobaczymy, 
jak będzie dziś.  

– Zawsze lubiłam grać w tenisa stoło-
wego. Ta gra mi się podobała. Dowiedzia-
łam się, że w Wiśle jest klub, do którego 

można chodzić i pograć. Postanowiłam 
się do niego zapisać. I tak, gram już ponad 
2 lata – mówiła z kolei Ewelina Pilch. 
Jej koleżanka, Julia Nogowczyk, także 
należy do tego samego klubu. – Dowie-
działam się o nim właśnie od Eweliny. 
Ten sport stał się moją pasją. Teraz razem 
chodzimy pograć, to fajna sprawa. Oprócz 
tego gramy też razem w siatkówkę, a ja 
trenuję jeszcze piłkę nożną.

Dziewczyny po raz drugi brały udział 
w turnieju organizowanym przez TRS 
„Siła”. Znają wiele osób uczestniczących 
w zawodach, jak stwierdziły, można, 
oprócz gry, poznać nowych ludzi i zawią-
zać przyjaźnie.

W pierwszym dniu jubileuszowego, 
25. turnieju, brało udział 52 zawodników,  
w tym 18 z Ustronia. 

Drugi dzień turnieju skupił z kolei 
65 zawodników, w tym 21 z Ustronia. 
Zagościło także 3 zawodników z Węgier 
i 8 z Czech. Wielu z nich jest wielo-
letnimi zawodnikami tenisa stołowego  
z osiągnięciami w tej dziedzinie sportu. 
Podzieleni zostali na seniorów i wetera-
nów. Zanim jednak turniej na dobre się 
rozpoczął, specjalną nagrodę otrzymał 
Andrzej Buchta, który z 25 turniejów 
wygrał aż 18. W tym roku, z racji choroby, 
nie przystąpił do gry. Tym razem dzielił 
się swoim doświadczeniem na stanowisku 
sędziego razem z Sylwestrem Ruckim 
i Jerzym Hojnackim, który był sędzią 
głównym tych dwudniowych zawodów. 
Nagrodami były dyplomy, puchary oraz 
podarunki rzeczowe. Nie zabrakło oczy-
wiście dawki energii w postaci kiełbasek 
i kołaczyków. 

1. dzień – wyniki: Dziewczynki nie-
zrzeszone (11 zawodniczek): 1. miej-
sce – Ewelina Pilch, 2. miejsce – Julia 
Nogowczyk, 3. miejsce – Natalia Skiba 
(wszystkie z SP Wisła Głębce), 4.  miej-

Puchar Miasta Ustroń otrzymał Krzysztof Martynek.                                     Fot. A. Jarczyk
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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.

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.

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

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.

Mieszkanie sprzedam nowe, 2 
pokoje 43m2, Polana. 693-501-
005.

Potrzebna firma budowlana do 
budowy pensjonatu w Ustroniu. 
691-331-647.

Szukam do wynajęcia nieduże-
go domu lub wydzieloną część 
domu. 605-155-263.

Profesjonalne mycie, czyszcze-
nie nagrobków. Ustroń, Cieszyn, 
Skoczów, okolica. 504-515-204.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

DEBIUT KASI
W ostatni weekend 20-21 lutego we włoskich Dolomitach w miej-

scowości Panarotta odbyły się Mistrzostwa Świata Dzieci „48 Trofeo 
Topolino Sci”. W mistrzostwach wystartowała w kategorii juniorek 
„C” Katarzyna Wąsek z Ustronia, reprezentująca Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria”, podopieczna trenera Mieczy-
sława Wójcika. Był to debiut Kasi na tak poważnej imprezie, gdzie  
w jej grupie wiekowej startowało ponad 120 rywalek z kilkudziesięciu 
krajów. W piątek 20 lutego rozegrano slalom gigant i Kasia zajęła 
18 miejsce, zwyciężyła Włoszka Marta Bassino. 21 lutego rywalizo-
wano w nieznanej Kasi konkurencji combi race, co jest połączeniem 
giganta i slalomu. Kasia zajęła 15. miejsce, zwyciężyła Niemka Eli-
sabeth Willbald. Do pierwszej dziesiątki zabrakło Kasi 0,6 sekundy. 
Trener M. Wójcik jest zadowolony ze startu swej podopiecznej, choć 
jak zawsze twierdzi, że mogło być lepiej. Jest to jednak najlepsza 
dwudziestka świata. 

BRAK KIEROWCÓW
Rozpoczęły się doroczne walne zebrania sprawozdawcze ustroń-

skich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako pierwsi 
obradowali druhowie z Nierodzimia. Na zebraniu, które odbyło się 
14 lutego, prezes jednostki Władysław Zieliński witał gości, a wśród 
nich radną Bogusławę Rożnowicz, przewodniczącą Zarządu Osiedla 
Halinę Kujawę, prezes jednostki OSP w Bładnicach Marylę Mikke, 
przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę, burmistrza  
i prezesa Zarządu Miejskiego OSP Ireneusza Szarca, przedstawiciela 
Państwowej Straży Pożarnej Grzegorza Sroczyka. Obrady prowadził 
druh Tadeusz Duda. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów 
Ireneusza Biedrawy i Franciszka Kudły. 

SPARTAKIADA SP - 1
Uczniowie „Jedynki” czekali aż dwa lata na aurę, która pozwo-

liłaby popróbować swych sił w zimowych konkurencjach sporto-
wych. We wtorek 17 lutego spotkali się na wyciągu narciarskim 
„Polanka” pod Czantorią. Uczestniczyli w zjazdach na nartach, 
„jabłuszkach” i sankach, rzutach do celu śnieżkami, przeciąga-
niu liny. Z powodu potężnej ilości śniegu najlepszą konkurencją 
okazało się jednak turlanie i tarzanie się w śniegu – szczególnie 
w wykonaniu najmłodszych uczniów. Tu wszyscy byli mistrzami! 
W zjazdach na nartach uczestniczyło w tym roku aż 40 uczniów.  
W slalomie klas I – III najlepsi okazali się: 1. Marcin Oświęcim-
ski, 2. Szymon Gogółka, 3. Antoni Dyrda. W klasach starszych: 1. 
Michał Gomola, 2. Patryk Tracz, 3. Jan Wiecha, wśród dziewcząt  
1. Magda Mikuła, 2.Paulina Kania, 3. Dorota Madzia. Wybrała:(lsz) 

10 lat temu - 26.02.2009 r.

*  *  *

 21-22.02  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
23-24.02  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
25-26.02  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
27-28.02  Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
1-2.03    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
3-4.03    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

      

DYŻURY APTEK

21.02 17.00 Wykład prof. Piotra Skubały pt. „Wkraczamy na 
   planetarną terra incognita”, Izba Przyrodniczo 
   -Historyczna Nadleśnictwa Ustroń 
22.02 18.00 Niewiarygodny spektakl muzyczno-iluzjonistyczny,  
   MDK „Prażakówka” (bilety 35 zł)
24.02 9.15 Zawody narciarskie o Puchar Korony Czantorii,  
   KL „Czantoria”
26.02. 10.00 Zimowa Akademia Sportu, Hala SP-1
27.02 11.00 XVI Miejski Przegląd Zespołów Artystycznych, Duetów  
   i Solistów, MDK „Prażakówka”
28.02 8.30 Święto wszystkich pączkożerców, KL „Czantoria”
28.02 11.00 Wykład lek. med. Andrzeja Kłody na temat „Depresja 
   wśród seniorów”, Muzeum Ustrońskie
28.02 17.00 Spotkanie UTW „Przi kołoczu i kawie o ustróńskij 
   sprawie”, Przedszkole Hermanice
28.02 17.00 Finisaż wystawy prac Grzegorza Niedoby z Ustronia, 
   Muzeum Zbiory Marii Skalickiej 
1.03 11.00 XVI Miejski Przegląd Zespołów Artystycznych, Duetów 
   i Solistów, MDK „Prażakówka”Dać punkt, czy nie dać, oto jest pytanie...                  Fot.  A. Jarczyk

*  *  *
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KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

8/2019/1/O
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) karnawałowe szaleństwo, 8) efektowne 
zwycięstwo, 9) szpital akademicki, 10) zaciskane przez ki-
biców, 12) arabska jednostka terytorialna, 14) niedouczone 
osobniki, 15) zagroda dla owiec, 16) niszczy ziemniaki, 
19) praktykuje mistycyzm, 22) wróg-najeźdźca, 23) „od-
czytuje” obraz, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) dowód niewinności, 3) w rodzinie 
krokodyli, 4) formacja piłkarska, 5) namiot indiański,  
6) słodka pychotka, 7) kochanka Nerona, 11) Mała i Wielka  
w Ustroniu, 13) można tam włożyć kij, 17) wnęka w fasadzie,  
18) stolica Ghany, 20) tysiąc kilo, 21) za zbrodnię.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 8 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 6

KORONA CZANTORII
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Barbara Madusiok  
z Ustronia, ul. Leśna. Zapraszamy do redakcji.

K R Z Y Ż Ó W K A

SZACHOWA TAJEMNICA NAPOLEONA
W Muzeum Wojskowym w Paryżu, wśród pamiątek pozosta-

łych po Napoleonie z czasów jego pobytu na Wyspie św. Heleny, 
znajduje się również komplet szachów z kości słoniowej. Wiąże 
się z nim pewna historia. Czy prawdziwa?

Szachy te wręczono podobno Napoleonowi na wygnaniu na 
tejże wyspie. Miały mu one ułatwić ucieczkę z zesłania. Niektóre 
figury tego kompletu zawierały w sobie dokładne dane, dotyczące 
daty i sposobu wyzwolenia Napoleona z wyspy. Szachy te miał 
wręczyć Napoleonowi zaufany człowiek. Człowiek ten zmarł 
jednak na statku, zabierając tajemnicę szachów do grobu. Po-
dobno Napoleon posługiwał się nimi do końca swego pobytu na 
wygnaniu, nie wiedząc nic o tajemnicy, jaką dla niego zawierały.Nie taki dawny Ustroń, 1999 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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KONKURSY I PRZETARGI 
13.02.2019 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Budowa 
siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskie-
go w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu 
Nierodzimiu /BO/ – termin składania ofert – do dnia 21.02.2019 
do godziny 10:00.
Więcej na: www.ustron.bip.info.pl



16   Gazeta Ustrońska                                                                                           21 lutego 2019 r.

       Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, PSS Beskid, 
PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 
http://gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. 
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-
450 Ustroń, tel. 33 854-26-02. Indeks nr 359912. Numer zamknięto: 18.02.2019 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 25.02.2019 r.

Andrzej Buchta.                       Fot. A. Nagy

W walentynkowym turnieju wzięło 
udział 8 drużyn, które rywalizowały ze 
sobą na dwóch boiskach – pierwsze ozna-
czone serduszkiem czerwonym, drugie 
– żółtym. Mecze trwały 6 minut, rozgry-
wane między dwoma drużynami. Jako 

że na jednym boisku można było roze-
grać jednocześnie dwa mecze, wszyscy 
uczestnicy mogli grać. Rywalizacja trwała 
1,5 godziny, w trakcie której wyłoniono 
zwycięzców, a wszystkim przyznano 
atrakcyjne nagrody. Jak podkreślał Bog-

sce – Monika Puzoń (SP-6 Ustroń), 5. 
miejsce – Emilia Byrtek (SP Dzięgielów), 
6. miejsce – Julia Czapla (G-2 Ustroń). 
Dziewczynki zrzeszone (3 zawodniczki): 
1. miejsce – Maria Toborek (SP 24 Ruda 
Śląska), 2. miejsce – Nadine Brachaczek 
(SP-7 Cieszyn), 3. miejsce – Wiktoria 
Krzempek (SP-1 Chybie). Chłopcy zrze-
szeni (8 zawodników): 1. miejsce – Kac-
per Czendlik (SP Kończyce), 2. miejsce 
– Paweł Czyż (SP-6 Ustroń), 3. miejsce 
– Wojciech Czendlik (SP Kończyce), 4. 
miejsce – Tomasz Kałuża (SP-5 Łaziska 
Górne), 5. miejsce – Oliwer Turek (SP-2 
Chybie), 6. miejsce – Konrad Chmielniak 
(SP-3 Cieszyn). Chłopcy Gimnazja Szko-
ły Podstawowe (roczniki 2003-2005): 1. 
miejsce – Radosław Pakuła (SP Kalety), 
2. miejsce – Przemysław Polok (SP-2 
Wisła), 3. miejsce – Jakub Pakuła (SP 
Kalety), 4. miejsce – Joel Kojma (SP-4 
Wisła Głębce), 5. miejsce – Mateusz 
Skiba (G-1 Wisła), 6. miejsce – Krystian 
Markuzel (G-2 Ustroń). Chłopcy Szkoły 
Podstawowe (22 zawodników): 1. miejsce 

JUBILEUSZOWY 
TENIS

– Michał Pilch, 2. miejsce – Łukasz Cie-
ślar, 3. miejsce – Kamil Racki. 4. miejsce 
– Tomasz Dołęgowski (wszyscy z SP-1 
Wisła), 5. miejsce – Piotr Skrzyp (SP-5 
Ustroń), 6. miejsce – Łukasz Niemiec 
(SP-6 Ustroń).

2. dzień – wyniki: Seniorki (11 zawod-
niczek): 1. miejsce – Marzena Machej 
(Hażlach), 2. miejsce – Celina Rucka 
(Cieszyn), 3. miejsce – Jolanta Szajter 
(Hażlach), 4. miejsce – Bożena Cmielniak 
(Cieszyn), 5. miejsce – Krystyna Vohryz-
ka (Ustroń), 6. miejsce – Małgorzata 
Rucka (Cieszyn). Seniorzy od 17-49 lat 
(26 zawodników): 1. Krzysztof Martynek 
(Trzyniec), 2. miejsce – Sylwester Rucki 
(TRS „Siła”), 3. miejsce – Jerzy Ihas 
(Ochaby), 4. miejsce – Dawid Dydko 
(Leszna), 5. miejsce – Robert Bałoń (Go-
leszów), 6. miejsce – Jakub Urbańczyk 
(Czeski Cieszyn). Seniorzy od 49-59 
lat (12 zawodników): 1. miejsce – Wi-
told Nowakowski (Ustroń), 2. miejsce 
– Roman Niedoba (Czeski Cieszyn), 3. 
miejsce – Zoltan Varga (Hajdunanas), 
4. miejsce – Richard Skacelik (Czeski 
Cieszyn), 5. miejsce – Andrzej Machej 
(Hażlach), 6. miejsce – Laszlo Olah (Haj-
dunanas). Weterani od 60 lat wzwyż (16 
zawodników): 1. miejsce – Jerzy Tokarski 
(Bielsko-Biała), 2. miejsce – Henryk Pie-

WALENTYNKOWA SIATKA
dan Kozieł, w turnieju chodziło przede 
wszystkim o dobrą zabawę i integrację. 

1. miejsce zajęli Monika Lipowska  
i Maciej Krzemień, 2. miejsce – Dorota 
Szewczyk i Rafał Piecuch, 3. miejsce – 
Sylwia Cisek i Karol Kołek, 4. miejsce – 
Justyna Malina i Alfred Malina, 5. miejsce 
– Natalia Kolankowska i Damian Bujok, 
6. miejsce – Ewa Lankocz i Marek Ku-
dzia, 7. miejsce – Natalia Mirocha-Kubień 
i Krystian Kubień i 8. miejsce – Dorota 
Popek i Jerzy Januszewski. Sponsorami 
byli: restauracja Dolce Vita, restauracja 
Pozytyw, hotel Olympic, kino Helios  
i Michał Habdas.         Agnieszka Jarczyk

trzak (Skoczów), 3. miejsce – Kazimierz 
Heczko, 4. miejsce – Karol Czyż (obaj  
z TRS „Siła” Ustroń), 5. miejsce – Józef 
Michalik (Hażlach), 6. miejsce – Michał 
Reterski (TRS „Siła” Ustroń). 

Sponsorami byli: firma „Galeria na 
Gojach – Kazimierz Heczko, firma „AVI-
COLD” Cieszyn, cukiernia „Wiślanka” 
Wisła, Andrzej Siedlaczek – szkolenia  
i nadzór BHP i p-poż., Robert Bałoń. 

                              Agnieszka Jarczyk

z

17 lutego na hali gimnastycznej przy SP-1 rozegrany został turniej siatkówki  
w ramach obchodzonych 14 lutego walentynek. Ściany i siatki przyozdobiono balo-
nami w kształcie serc. Panie, jako kapitanowie drużyn, losowały numerki wypisane 
na naklejkach w kolorze czerwonym i żółtym. Grano systemem każdy z każdym. 

(cd. ze str. 13)


