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W numerze m.in.: radni 
uchwalili budżet na rok 
2020, wykaz przyszłorocz-
nych inwestycji, koncerty 
kolęd, przepowiednie Ka-
sandry na kolejny rok, wigi-
lijki, jasełka i winsze, gdyby 
Ziemię zamieszkiwało 100 
ludzi..., sukcesy koszykarek 
TRS Siła

Na scenie na ustrońskim rynku wystąpiło wiele znanych zespołów, w sierpniu była to np. Kapela ze Wsi Warszawa. 26 grudnia pożar strawił 
dekoracje świąteczne, płyty z archiwalnymi zdjęciami tworzące tylną ścianę sceny i tablice reklamowe. Więcej na str. 2 i 5.   Fot. M. Niemiec

1/2020/3/R

1/2020/4/RHyca sie skończyły a świynta tak blisko,
śnieżyk posypuje, a na drodze ślisko.
To stare zwyczaje, że z winszym chodzymy,
bo to je tradycja, od matki słyszymy.
Chodzóm kolyndnicy i młodzi, i starzy, 
życzóm wszystkim zdrowia, szczyńścia,
a Bóg niech to błogosławi.
By Wóm sie darzyło i nie brakło chleba, 
bo to je najwiynkszo codziynno potrzeba.
By kapusta w beczce dobrze sie kisiła, 
coby do krupnioków i zdrowiu służyła.
By na polu plóny stokroć obrodziły, 
przy dobrej pogodzie do chałpy trafiły.
Coby gaździna ta wielka i mała 
ze zdrowiym wcale kłopotów ni miała.
Aby gospodarze i cało rodzina 
do siebie i ludzi zawsze była miła.
By zdrowia kłopoty dóm Wasz łomijały, 
w szczyńściu i miłości przeżyć roczek dały.
Coby wiyncyj prowdy w telewizji było, 
wtedy na tym świecie lepij by sie żyło.
Gdy Was program denerwuje 
i w nerwy sie wkrada, 
wtedy wyłóncz pudło, to najlepszo rada.
Niech Was cieszy każdo chwila,
mijajóm zmartwiynia. 
Przyjmijcie od nas kochani ty skrómne  
życzynia.                   autor: Wiktor Pasterny

                

Życzenia składają uczniowie
Szkoły Podstawowej  nr 1 

w Ustroniu



2   Gazeta Ustrońska                                                                                           2 stycznia 2020 r.

(dok. na str. 5)

Pożar sceny na ustrońskim rynku wzbudził zainteresowanie mediów. Burmistrz udziela wywia-
du dla Radia Katowice, w tle widok na rynek i spaloną scenę.                          Fot M. Niemiec

Gmina Istebna znana jest  
z wielu atrakcyjnych zakątków, 
które dostarczają wrażeń o każ-
dej porze roku. Wielki atut 
Trójwsi Beskidzkiej w wyścigu 
o turystów stanowi przyroda,  
a zimą nowocześnie zagospo-
darowane stoki narciarskie. 
Oby tylko zimowa aura dopi-
sywała.

XIX Międzynarodowy Świą-
teczno-Noworoczny Turniej 
Szachowy rozegrano w Cie-
szynie. W zawodach wzięło 
udział 53 uczestników. Kolej-
ność w kategorii open: 1. Lu-
bomir Zimniok (SK Karvina) – 
6 pkt., 2. Maciej Klus (MUKS 
SZS Cieszyn) – 5,5 pkt., 3. 
Michał Cieślar (SSz Olimpia 
Goleszów) – 5,5 pkt.       (nik)

W tegorocznym budżecie gmi-
ny Strumień planowane do-
chody wyniosą trochę ponad 
70 mln zł, a wydatki około 74 
mln zł. Najwięcej pieniędzy 
pójdzie na zadania z zakresu 
oświaty i pomocy społecznej.

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skoczowie dostała 
na gwiazdkę projektor i laptop 
oraz 10 kompletów ubiorów  
i hełmów.

Spółka z Brazylii przejęła glo-
balną działalność koncernu 
Fiat Chrysler Automobiles 
w segmencie komponentów 
żeliwnych dla sektora moto-
ryzacyjnego. Transakcja obej-
muje zakłady produkcyjne  

w Brazylii, Meksyku i Portu-
galii oraz Teksid Iron Poland 
w Skoczowie.

U zbiegu ulic Szersznika i Sze-
rokiej w Cieszynie stoi kościół 
pod wezwaniem św. Krzyża. 
Świątynię wzniesiono na po-
czątku XVIII wieku w miejscu, 
gdzie stała książęca kaplica.  
W ostatnich latach ten zabyt-
kowy obiekt sakralny poddano 
remontowi. Odnowiono wie-
żę i elewację oraz osuszono 
mury. 

Zaolziańska gmina Gnojnik 
współpracuje z odległym  
o 250 km Gnojnikiem w woje-
wództwie małopolskim. Obie 
gminy liczą po około 7000 
mieszkańców.   

to i owo
z 

okolicy

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia został otwarty 
Klub Seniora w Wiśle. Uloko-
wany jest na pierwszym pię-
trze Centrum Przesiadkowego  
w budynku dworca kolejowego. 
Obiekt w pełni przystosowano 
dla osób niepełnosprawnych. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

O wypowiedź na temat pożaru poprosi-
liśmy burmistrza Ustronia Przemysława 
Korcza:

– Jadąc na godz. 7.30 do kościoła, za-
uważyłem łunę w rejonie rynku. Około 
7.20 znalazłem się na rynku i trwała wtedy 
jeszcze akcja gaszenia płonącej sceny. 
Obecnie widok jest bardzo smutny, jednak 
spłonęło właściwie tylko szklane zadasze-
nie i elementy dekoracyjne, a konstrukcja 

prawdopodobnie pozostała nienaruszona. 
Spaleniu uległy płyty stanowiące tył sceny, 
na których znajdowały się z jednej strony 
fotografie z dawnego Ustronia, a z drugiej 
strony reklamy. Oczywiście w tej chwili 
trudno wydawać autorytatywne opinie, 
bo żeby stwierdzić przydatność ocalałych 
części, będzie potrzebna ekspertyza spe-
cjalistów. Już w dniu pożaru posprzątane 
zostały nadpalone fragmenty sceny oraz 

inne zniszczone elementy. W momencie 
wybuchu pożaru na scenie nie znajdowały 
się żadne urządzenia nagłaśniające ani 
instalacje z oświetleniem, nie było zatem 
aż tak wielkich strat technicznych, gorzej 
z wizerunkowymi, bo zniszczone zostało 
miejsce, w którym cały grudzień tyle cie-
pła, tyle dobra było przekazywane, gdzie 
razem śpiewaliśmy kolędy, zapalaliśmy 
świece adwentowe, wspólnie przeżywa-
liśmy przedświąteczny czas. Jednak już 
patrzymy w przyszłość i chcemy scenę 
jak najszybciej odbudować, żeby mogła 
służyć mieszkańcom i wszystkim, którzy 
przyjeżdżają do Ustronia. 

W momencie zamknięcia numeru nie 
było jeszcze oficjalnego komunikatu stra-
ży pożarnej i policji w sprawie przyczyn 
powstania pożaru. Na razie najbardziej 
prawdopodobna wydaje się wersja o przy-
padkowym podpaleniu, być może pod-
czas towarzyskiej zabawy lub w trakcie 
zapalania świec, żeby zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Słyszy się też o zapaleniu od in-
stalacji elektrycznej, ale na razie nie ma 
na to dowodów. Burmistrz podkreśla, że 
pracownicy Urzędu Miasta zgasili świece 
w poniedziałek 23 grudnia, choć pozostały 
na scenie jako elementy dekoracyjne. 
Były na nich umieszczone w sposób wi-

Dramatycznie zaczął się drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w centrum Ustronia. 
O godz. 7.14 z siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum przy 
ul. Strażackiej wyjechał mercedes wraz z załogą i druhowie przystąpili do akcji. 
Pożar ugaszono, ale najwięcej czasu zajęło strażakom z OSP Centrum, do których 
dołączyli druhowie z OSP Ustroń Polana i pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Ustroniu, usuwanie nadpalonych elementów i sprzątanie. W chwili zamknięcia 
bieżącego numeru Gazety Ustrońskiej (piątek 27 grudnia) scena jest zabezpieczona 
taśmami i nie wolno na nią wchodzić. Zdecydowano, że zabawa sylwestrowa na 
rynku się odbędzie, zainstalowana zostanie tymczasowa scena.

SPŁONĘŁA SCENA

*  *  *
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KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 

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

*   *   *

NOWE OBOWIĄZKI 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

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

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

*   *   *28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

odbędzie się 12 stycznia (niedziela), a w Ustroniu uczcimy go 
koncertem na rynku, który poprowadzi Szymon Pilch. Program: 
godz. 14.00 – rozpoczęcie, godz. 14.05-15.00 – zespół „Purple 
Sky”, godz. 15.00 – licytacja, godz. 15.10 – Kapela Rajwach, 
godz. 16.20 – licytacja, godz. 16.35 – rozstrzygnięcie konkursu 
lampionowego „Światełko do nieba”, godz. 16.50 – licytacja, 
godz. 17.00 – lampionowe światełko do nieba, godz. 17.05 – li-
cytacja, godz. 17.20 – Misiasty (Wojciech Misiuga), wokalista, 
kompozytor, multiinstrumentalista, autor tekstów.

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Danuta Kolarczyk  lat 69 ul. Orzechowa
Krystyna Ciba  lat 89 os. Manhatan
Maria Mikler   lat 84 ul. Szeroka
Irena Zwias   lat 70 os. Manhatan

1/2020/1/R

ODPADY KOMUNALNE
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż zgodnie z usta-

wą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) obowiązkiem każ-
dego właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich 
mieszkańców, którzy przebywają w danej nieruchomości 
jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na jej terenie 
odpadów komunalnych.

Wprowadzony ustawowo obowiązek obliguje wszystkich właś-
cicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację na stawkę opłaty 
za odpady niesegregowane do zmiany deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozpoczęcia 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest 
wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas 
karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne,  
w kompostownikach przydomowych mogą uzyskać częściowe 
zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń, pokój nr 
2a (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Ustroń ul. 
Rynek 1, 43-450 Ustroń.

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Danuty Kolarczyk 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom 

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 
składają

 mąż, 
córki i syn z rodzinami

*   *   *

1/2020/1/N

GOSPODARKA PASTERSKA 
CZYLI SAŁASZNICTWO 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 
spotkanie z Józefem Michałkiem i Anną Łęczyńską pt.  „Beskidz-
kie sałasznictwo na przestrzeni wieków”. Impreza odbędzie się  
w środę 8 stycznia, o godz. 17.00 w Czytelni MBP. Wstęp wolny!

Sałasz był specyficznym rodzajem spółki, która gromadziła 
gazdów posiadających owce oraz łąki wypasowe, które prze-
kazywali sałasznikowi na czas sezonu wypasowego. On był 
odpowiedzialny za kontrolowanie spółki oraz umawiał pasterzy. 
Na potrzeby owego sposobu gospodarzenia powstała kolyba wraz  
z wyposażeniem, sprzęty niezbędne do wyrobu sera, obrzędo-
wość, instrumentarium, strój pasterski. 

MIŁOŚĆ DAJE NAM SIŁĘ
W świątecznym wydaniu znalazła się historia Ani oraz jej córki 

Helenki, a także wzmianka o zeszłorocznym balu, którego orga-
nizacja pozwoliła na zakup wielu drogich sprzętów rehabilitacyj-
nych i wspomogła rehabilitację dziewczynki. 8 lutego ponownie 
odbędzie się Charytatywny Bal Karnawałowy, którego tematem 
przewodnim w tym roku jest Miłość. Zainteresowanych udziałem 
w balu oraz chętnych sponsorów zapraszamy do kontaktu pod nr. 
665-868-054. Zachęcamy również do przekazania 1% na rzecz 
Helenki, podopiecznej fundacji „Serca dla Maluszka”, która 
wspomaga dzieci oraz rodziców w ich nierównej walce z chorobą. 
KRS Fundacji „Serca dla Maluszka” 0000387207 z dopiskiem 
w rubryce cel szczegółowy „Uśmiech Helenki”.

*   *   *
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Nadzieja daje siłę i niezłomność

Wszystkie zespoły zaprezentowały się w pięknych strojach.                           Fot. K. Francuz

W niedzielę 22 grudnia zapłonęła 
ostatnia świeca na wieńcu adwentowym,  
a zwyczaj ten przywieziono na nasze zie-
mie z miasta partnerskiego Hajdúnánás, 
gdzie jest on już tradycją. To właśnie 
tam pierwszy raz o świątecznym ob-
rzędzie usłyszał burmistrz miasta Prze-
mysław Korcz, a ceremonia tak go 
urzekła, że postanowił sprowadzić ów 
zwyczaj do Ustronia. Świecę rozpalono 
więc w mżyste, grudniowe popołudnie,  
w ostatnią niedzielę poprzedzającą święta 
Bożego Narodzenia. Na rynku trwał kon-
wój Radia Zet, firma Wawel zachęcała 
najmłodszych do zabaw i gier wirtualnych 
w zamian oferując smakołyki, a chętni 
korzystali z możliwości zakupu produk-
tów oferowanych na Jarmarku Świątecz-
nym. Z zebranymi na rynku przywitała 
się Urszula Broda-Gawełek z Wydziału 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
Rozpoczęła od przypomnienia historii 
ustrońskiego wieńca, a także tego, co 
symbolizuje czwarta świeca – świeca na-
dziei. Powiedziała, że to właśnie nadzieja 
jest bardzo ważna, gdyż wnosi w nasze 
życie siłę oraz niezłomność. Dodała, że 
ona również ma nadzieję, iż te święta będą 
pełne spokoju, uśmiechu, radości. Na-
stępnie zaprosiła na scenę przedstawicieli 
Estrady Ludowej „Czantoria”, którzy nie-
śli ze sobą Betlejemskie Światło Pokoju 
przywiezione do Ustronia przed harcerzy. 
Zaprosiła również burmistrza miasta 
Przemysława Korcza oraz przewodniczą-
cego Rady Miasta Marcina Janika, którzy 
złożyli życzenia mieszkańcom. Marcin 
Janik powiedział, że czwarta świeca na 
wieńcu adwentowym to znak, że zbli-
żamy się do świąt, a w naszych domach 
panuje już świąteczna atmosfera. Życzył 
on zebranym zdrowych, błogosławionych 
świąt pełnych pokoju i miłości, a na nad-
chodzący rok dużo zdrowia i szczęścia 
na co dzień. Przemysław Korcz również 
nawiązał do symbolu czwartej świecy 
mówiąc, że to właśnie ona przypomina 
nam, że zbliżamy się do święta wyjątko-
wego, które jest jednocześnie najbardziej 
polskim z polskich świąt. Podzielił się 
również refleksją przypominając historię 
z I wojny światowej, kiedy to 105 lat 
temu w wigilijną noc działa ucichły, a po 
obu stronach frontu wspólnie zaśpiewano 
kolędę. Życzenia zakończył stwierdze-
niem, że ta noc ma w sobie moc niesienia 
pomocy, miłości oraz serdeczności dla 
drugiego człowieka i właśnie tego szcze-
gólnie życzy mieszkańcom oraz turystom  
z okazji nadchodzących świąt. Gdy 
ostatnia świeca na adwentowym wieńcu 
rozbłysła iście świątecznym blaskiem, 
nadszedł czas na wspólne kolędowanie. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły 
Czantoria wraz z Małą Czantorią, Tekla 
Klebetnica, Równica oraz kapela Raj-
wach. Liczne grono zgromadzonych na 
rynku osób chętnie śpiewało wraz z ze-
społami, a w powietrzu unosił się zapach 
piernika, gruzińskiego grzanego wina, 
miodu i świeżej choinki. Ostatnia niedzie-
la w Ustroniu zdecydowanie pachniała... 
magią świąt!                    Karolina Francuz 

Czwartą świecę zapalili przedstawiciele zespołów regionalnych.                  Fot. K. Francuz

Wspólne kolędowanie rozpoczął występ Czantorii wraz z Małą Czantorią.    Fot. K. Francuz

ZAPŁONĘŁA CZWARTA ŚWIECA
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1/2020/5/R

doczny i czytelny tabliczki z informacją, 
że nie należy dotykać instalacji i wieńca. 
W związku z tym, że takie prywatne, 
nieplanowane zapalenia świec zdarzały 
się właściwie od początku grudnia, świece 
zostały zabezpieczone specjalnymi na-
kładkami, by chronić je przed zapalaniem. 
Na pytanie o monitoring, Przemysław 
Korcz odpowiada: 

– Monitoring Urzędu Miasta obejmuje 
płytę rynku, ale niestety bez sceny. Jest 
jeszcze kamera online na ratuszu, ale 
ona przekazuje obraz i nie tworzy zapisu. 
Z informacji, które otrzymałem od policji 
wynika, że wokół rynku działa więcej 
kamer i policjanci będą się zwracać do 
ich właścicieli o udostępnienie nagrań.

Osoby, które mogą udzielić informacji 
na temat zdarzenia, proszone są o kontakt 
z policją.                      Monika Niemiec

(dok. ze str. 2)

SPŁONĘŁA SCENA
Wszystkie elementy składowe rynku, w tym scena, były i są ubezpieczone. Wysokość strat 
zostanie oszacowana przez biegłego.
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O projekcie budżetu mówił burmistrz 
Przemysław Korcz:

– Budżet miasta na rok 2020 będą 
determinowały czynniki zewnętrzne, czy-
li niezależne od jednostki samorządu 
terytorialnego, jaką jest gmina. To nie 
dotyczy tylko Ustronia, ale wszystkich 
samorządów w Polsce. Co roku ta de-
terminanta jest coraz bardziej widoczna 
i śmiem twierdzić, że w kolejnych latach 
będzie ona jeszcze bardziej znacząca. Do 
podstawowych uwarunkowań, które tu 
wymieniłem należy spowolnienie tempa 
wzrostu gospodarczego w Polsce, wpro-
wadzone zmiany w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, mówię tu o obniżeniu 
skali podatkowej i zwolnieniu z podatku 
pracowników do 26 roku życia, ustawowa 
podwyżka wynagrodzenia za pracę, co w 
obliczu aktualnej sytuacji na rynku pracy 
implikować będzie konieczność podwyż-
szenia płac nie tylko najmniej zarabiają-
cym, ale wszystkim pracownikom zatrud-
nionym w Urzędzie Miasta i jednostkach 
samorządowych miastu podległych, pod-
wyżka płac nauczycieli od września 2019 
roku bez przekazania do budżetu miasta 
odpowiednich środków wystarczających 

JEST
BUDŻET

NA 2020 ROK

Sesję rozpoczęły życzenia od uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.                Fot. M. Niemiec

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi  
w życie uchwała nr XI/147/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.

Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
(z wyjątkiem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rodzinnych ogrodów 
działkowych, a także nieruchomości, które w części stano-
wią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe)  
z dniem 1 stycznia 2020 r. nie będą objęci miejskim syste-

mem gospodarowania odpadami, w związku z czym mają 
obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych 
we własnym zakresie z podmiotem odbierającym odpady 
komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej 
(lista podmiotów znajduje się na stronie internetowej Miasta). 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi złożone do tej pory w Urzędzie Miasta Ustroń 
tracą moc od 1 stycznia 2020 r. Ww. obowiązek wynika z art.  
6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010 ) Dodatkowych informacji można uzyskać 
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa pod numerem tel. (33) 857 
93 42 lub osobiście w pok. 25, w godzinach pracy Urzędu t.j. 
od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.

PRZEDSIĘBIORCY OD 1 STYCZNIA 2020 r. MAJĄ OBOWIĄZEK ZAWARCIA 
UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE

Na ostatniej w roku 2019 sesji Rady Mia-
sta Ustroń, która odbyła się 19 grudnia, 
najważniejszą podjętą uchwałą była 
uchwała budżetowa. Przedstawił ją 
burmistrz Przemysław Korcz i skarbnik 
Aleksandra Łuckoś, następnie odnieśli 
się do niej radni i po dyskusji odbyło 
się głosowanie. Budżet naszego miasta 
na rok 2020 uchwaliło 10 radnych: Sła-
womir Haratyk, Jolanta Hazuka, Marcin 
Janik, Wincenty Janus, Artur Kluz, Bo-
żena Piwowar, Aleksander Poniatowski, 
Roman Siwiec, Daria Staniek, Mirosław 
Szuba, nieobecny był Dariusz Śleziona, 
a pozostali wstrzymali się od głosu.

Jak podczas sesji Rady Miasta Ustroń powiedział burmistrz Przemysław Korcz, 
wydatki majątkowe, czyli na inwestycje zaplanowane na rok 2020 są rekordowe 
i wynoszą ponad 26 milionów złotych. Prawie cała kwota przeznaczona zostanie 
na inwestycje wieloletnie z szansą na otrzymanie dofinansowania z funduszy Unii 
Europejskiej lub z innych źródeł. W prawie 65 procentach zakłada się finansowanie 
inwestycji ze środków własnych.

INWESTYCJE 2020

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łącznie: 22.270.252,01 zł; w 2020 roku: 10.672.578,58 
zł; z miasta: 6.770.431,79 zł; inne źródła I: 1.688.000 zł; inne źródła II: 2.214.146,79 zł.

– Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 
Leśnej: 190.000 zł; w 2020 r.: 94.000 zł. 

– Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej 
nawierzchni na ul. Cieszyńskiej – etap II: 225.000,00 zł. 

– Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z roz-
biórką budynku): 428.000 zł; w 2020 r.: 238.000 zł; dochody własne: 50.000 zł; inne 
źródła: 188.000 zł.

– Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych: 2.481.432,37 zł; w 2020 
r.: 300.000 zł; inne źródła: 300.000 zł. 

– Rozbudowa ul. Bładnickiej: 1.423.180 zł; w 2020 r.: 100.000 zł. 
– Rozbudowa ul. Fabrycznej: 2.232.775 zł; w 2020 r.: 2.200.000 zł (z Funduszu Dróg 

Samorządowych 844.991 zł w 2019 r.).
– Rozbudowa ul. Lipowej: 2.119.000 zł; w 2020 r.: 1.600.000 zł; z miasta: 500.000 

zł; inne źródła: 1.100.000 zł. 
– Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu 

Zawodziu: 5.805.780,39 zł; w 2020 r.: 100.000 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych 
1.665.160 zł w 2019 r.).
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na realizację tego zadania. Wymienione 
czynniki wpływać będą z jednej strony 
na obniżenie dochodów budżetu, z drugiej 
strony powodować będą zwielokrotnienie 
naszych wydatków. Wielkość budżetu 
zgodnie ze znowelizowanymi przepisa-
mi o finansach publicznych wyznaczają 
dochody bieżące. Od wysokości tych do-
chodów uzależnione są wydatki bieżące, 
przeznaczane na zapewnienie właściwego 
funkcjonowania miasta. Z uwagi na te 
wymienione okoliczności zewnętrzne 
w budżecie miasta, który Państwu przed-
stawiamy, istnieją pewne niedoszacowania 
po stronie wydatków bieżących, dlatego 
już dzisiaj musimy mieć świadomość ko-
nieczności uzupełnienia tych niedoborów 
w pierwszej kolejności w roku przyszłym, 
jeśli tylko środki dostępne się pojawią. 
Podkreślić też trzeba, że przyszłoroczny 
budżet jest oparty w zasadniczym stopniu 
na środkach własnych. (...) Reasumując, 
bardzo wysoki poziom wydatków inwe-
stycyjnych oraz rosnące koszty bieżące 
ponoszone na utrzymanie miasta przy 
jednoczesnym istnieniu znacznego ryzyka 
zahamowania dynamiki wzrostu źródeł 
dochodowych poprzez zmiany ustawowe, 
wymuszą konieczność podjęcia zadań 
zapobiegawczych, które zostaną wdro-
żone w zakresie utrzymania dyscypliny 
budżetowej i poprawy efektywności go-
spodarowania środkami publicznymi. 
Priorytetem miasta w roku 2020 będzie 
zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkań-
ców na poziomie adekwatnym do możli-
wości budżetowych miasta, zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania obiektów 
i urządzeń miejskiej infrastruktury jak też 
utrzymanie nowych składników mająt-
kowych pozyskanych w drodze realizacji 
nowych inwestycji.

Burmistrz Korcz przedstawił w liczbach 
dochody, wydatki, mówił też o planowa-
niu zaciągnięcia kredytów w bankach ko-
mercyjnych w wys. 20 mln zł na pokrycie 
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Za-
planowano również zaciągnięcie pożyczki 
w wys. 200 tys. zł w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na sfinansowanie kolejnej edycji 
realizowanego od 2010 roku programu 
ograniczenia niskiej emisji w budyn-
kach jednorodzinnych. Następnie poprosił 
o przyjęcie budżetu miasta na rok 2020 
i dodał, że w zeszłym roku była mowa 
o budżecie zaciskania pasa i ta polity-
ka bardzo dobrze miastu wychodziła 
do momentu, gdy zostały nałożone na 
miasto nowe zadania finansowe, które 
w znacznej mierze pochłonęły wypra-
cowaną nadwyżkę. Mimo iż podjętych 
zostało dużo działań oszczędnościowych, 
racjonalizujących wydatki, nie udało się 
wypracować dużej nadwyżki, ale w mo-
mencie, gdyby tych działań nie podjęto, 
sytuacja finansowa miasta byłaby dużo 
gorsza.  Nie wiedząc, jakie decyzje wpły-
wające na finanse samorządów czekają 
nas w przyszłym roku ze strony państwa, 
biorąc pod uwagę konieczność realizacji 
zobowiązań z ubiegłych lat, ale też pla-
nowane oszczędności w oświacie, które 

DOCHODY BUDŻETU na 2020 r. w kwocie 101.570.134,19 zł w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie 93.661.443,40 zł 
2) dochody majątkowe w kwocie 7.908.690,79 zł 
WYDATKI BUDŻETU na 2020 r. w kwocie 118.123.134,19 zł w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie 91.935.432,25 zł 
2) wydatki majątkowe w kwocie 26.187.701,94 zł 
Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.553.000,00 zł zostanie pokryty 

przychodami z tytułu kredytów w kwocie 16.353.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 
200.000,00 zł. 

Łączna kwota przychodów 20.200.000,00 zł w tym z tytułu: 
1) kredytów w kwocie: 20.000.000,00 zł
2) pożyczki w kwocie: 200.000,00 zł 
Ustala się łączną kwotę rozchodów 3.647.000,00 zł w tym z tytułu: 
1) spłat kredytów w kwocie: 2.574.000,00 zł 
2) spłat pożyczek w kwocie: 1.073.000,00 zł 
Tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w kwocie 615.022,00 zł 
2) celowe w kwocie 364.600,00 zł w tym: 
a) na zarządzanie kryzysowe 300.000,00 zł 
b) na nagrody Burmistrza w oświacie 42.600,00 zł 
c) na nagrody w dziedzinie sportu 12.000,00 zł 
d) na nagrody w dziedzinie kultury 10.000,00 zł
Wszystkie dokumenty związane z budżetem na rok 2020 – projekt uchwały z uzasadnieniem, autopo-

prawki, treść Uchwały Nr XIII/179/2019, informację o autopoprawkach, opinię RIO o projekcie uchwały 
budżetowej i na temat deficytu można przeczytać na stronie: ustron.esesja.pl

BUDŻET W LICZBACH

– Rozbudowa ul. Źródlanej: 3.252.358,27 zł; w 2020 r.: 1.000.000 zł.
– Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych: 700.000 

zł; w 2020 r.: 100.000 zł; inne źródła: 100.000 zł. 
– Cyfrowy Ustroń – Informacje na wyciągnięcie ręki – rozwój cyfrowych usług 

publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje): 
3.412.725,98 zł; w 2020 r.: 2.715.578,58 zł; z miasta: 501.431,79 zł; inne źródła: 
2.214.146,79 zł.
TURYSTYKA – łącznie: 1.000 000 zł z budżetu miasta na podniesienie kapitału Spółki 
KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy 
na Czantorii w Ustroniu”. 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – łącznie: 7.642.803,31 zł; w 2020 r.: 1.690.000 zł.

– Modernizacja budynków komunalnych: 679.603,31 zł; w 2020 r.: 250.000 zł. 
– Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego: 5.623.200 zł; 

w 2020 r.: 100.000 zł.
– Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej (Budżet Obywatelski): 40.000 zł. 
– Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta: 300.000 zł. 
– Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, 
zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej”: 
1.000.000 zł. 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – łącznie: 167.000 zł. 

– Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia): 90.000 zł. 
– Modernizacja serwerów UM: 50.000 zł. 
– Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM: 27.000 zł. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
– łącznie: 683.330,86 zł; w 2020 r.: 668.500 zł. 

– Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu: 
33.000 zł. 

– Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) – projekt: 20.000 zł. 
– Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności: 21.330.86 zł; w 2020 

r.: 6.500 zł. 
– Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 

dla OSP Ustroń Centrum: 9.000 zł. 
– Budowa systemu monitoringu miejskiego: 600.000 zł. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE – łącznie: 11.234.189,73 zł; w 2020 r.: 2.641.800 zł; 
z miasta: 2.081.476,79 zł; inne źródła: 560.323,21 zł.

– Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2: 
1.143.266,37 zł; w 2020 r.: 3.500 zł.

INWESTYCJE 2020

(cd. na str. 8 i 9) (cd. na str. 8 i 9)
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Przewodniczący RMU Marcin Janik w imieniu wszystkich obecnych dziękował dzieciom za 
występ i życzenia, które zamieszczamy obok.                                             Fot. M. Niemiec

zostaną wypracowane w drodze konsul-
tacji społecznych i możliwość pozyskania 
środków unijnych, szykują się zmiany 
w budżecie niemal od pierwszej tegorocz-
nej sesji, która będzie miała miejsce w 
lutym. Burmistrz wyraził nadzieję, że jak 
w roku 2019 udało się zrealizować wiele 
zadań niezaplanowanych w budżecie, np. 
kanalizację w Hermanicach, rozpoczęcie 
modernizacji ul. Lipowej, otrzymanie 
środków na III etap ul. Szpitalnej i na 
ul. Fabryczną oraz wiele mniejszych in-
westycji, tak w trakcie roku bieżącego, 
dojdą nowe inwestycje, choć trzeba mieć 
świadomość, że w pierwszej kolejności 
czeka nas pokrycie niedoszacowanych 
wydatków bieżących. Skarbnik miasta 
Aleksandra Łuckoś dodała, że uchwała bu-
dżetowa, uchwała o Wieloletniej Progno-
zie Finansowej i deficyt budżetowy zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową. Uwagi dotyczyły 
dokapitalizowania spółek miejskich Kolej 
Linowa Czantoria i Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego w obawie, że za nimi 
pójdą umowy wsparcia lub poręczenia, co 
nie będzie miało miejsca. 

Prowadzący obrady przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń Marcin Janik zaprosił 
do dyskusji i głos zabrał radny Damian 
Ryszawy: 

– Od paru miesięcy słyszymy od pana 
burmistrza i od pani skarbnik, że będzie 
ciężko zaprojektować budżet w taki spo-
sób, żeby wydatki inwestycyjne były na 
wysokim poziomie, żeby miasto mogło 
się rozwijać. Słyszymy o tym, że być 
może będziemy musieli podjąć niepo-
pularne decyzje w oświacie, że musimy 
podnosić opłaty za śmieci. Z częścią 
tych wypowiedzi się zgadzam, z częścią 
w ogóle. Jaki jest budżet na rok 2020 
według mojej oceny? Na plus zasługuje 
wysoki poziom inwestycji. Dofinansowa-
nie naszych dwóch spółek Kolei Linowej 
i TBS przyniesie w pierwszym przypadku 
rozwój tej spółki i zrealizowanie projektu, 
który będzie bardzo ważny dla naszego 
miasta i pozwoli się nam rozwijać, a w 
drugim przypadku zapewni wybudowanie 
mieszkań i spowoduje sytuację, że spół-
ka będzie mogła się sama rozwijać bez 
pomocy miasta. Plusem w mojej ocenie 
jest też przeznaczenie pieniędzy na plany 
zagospodarowania miasta, np. w Jaszow-
cu, czyli w dzielnicy, która ma olbrzymi 
potencjał inwestycyjny i może przynieść 
miastu sporo pieniędzy, oraz w centrum. 
Jaki jest dla mnie wielki minus? Brak 
dialogu z radnymi, który doprowadziłby 
do takiej sytuacji, że w dzielnicy, w której 
nieprowadzone są wielkie inwestycje, 
przeznaczane byłoby 50, 70 tysięcy na 

– Modernizacja obiektu SP-2: 40.000 zł. 
– Modernizacja obiektu SP-3 (wymiana podłogi) – projekt: 5.000 zł. 
– Modernizacja obiektu SP-5: 30.000 zł. 
– Modernizacja obiektu SP-6 (modernizacja sieci) – projekt: 15.000 zł.
– Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych 

na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1: 2.698.658,03 zł; w 2020 r.: 890.000 
zł; z miasta: 663.704,22 zł; inne źródła: 226.295,78 zł. 

– Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyj-
nych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5: 3.455.832,82 zł; w 2020 
r.: 166.000 zł.

– Zakup wyposażenia dla SP-1: 22.300 zł. 
– Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych 

na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1: 1.684.739,70 zł; w 2020 r.: 1.100.000 
zł; z miasta: 801.786,81 zł; inne źródła: 298.213,19 zł.

– Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych 
na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7: 2.099.392,81 zł; w 2020 r.: 330.000 
zł; z miasta: 294.185,76 zł; inne źródła: 35.814,24 zł. 

– Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu 
– pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7: 40.000 zł. 
OCHRONA ZDROWIA – łącznie: 40.000 zł. 

– Budowa tężni miejskiej – projekt: 40.000 zł. 
POMOC SPOŁECZNA – łącznie: 1.542.149 zł; w 2020 r.: 820.000 zł; z miasta: 
526.386,77 zł; inne źródła: 293.613,23 zł. 

– Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS: 1.392.149 zł; w 2020 
r.: 670.000 zł; z miasta: 376.386,77 zł; inne źródła: 293.613,23 zł.

– Zakup samochodu dla MDSS: 150.000 zł. 
RODZINA – łącznie 2.040.420,33 zł; w 2020 r.: 920.000 zł; z miasta: 771.154,70 zł; 
inne źródła: 148.845,30 zł. 

– Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych 
na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka: 2.040.420,33 zł; w 2020 r.: 
920.000 zł; z miasta: 771.154,70 zł; inne źródła: 148.845,30 zł.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łącznie: 
24.743.002 zł; w 2020 r.: 7.083.772,36 zł; z miasta: 2.989.794,36 zł; kredyty i pożyczki: 
200.000 zł; inne źródła I: 424.000 zł; inne źródła II: 3.469.978 zł. 

– Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. – wniesienie 
wkładu pieniężnego: 1.000 zł. 

– Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie 
ulic Łącznej i Bładnickiej: 3.127.686 zł; w 2020 r.: 543.000 zł.

– Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej: 707.000 zł; w 2020 r.: 
207.000 zł; z miasta: 7.000 zł; inne źródła: 200.000 zł. 

– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokrej: 
1.234.634,35 zł; w 2020 r.: 300.000 zł. 

INWESTYCJE 2020

(cd. ze str. 7)

JEST
BUDŻET

NA 2020 ROK

(cd. ze str. 7)
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– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej: 80.000 zł. 
– Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście: 576.780,84 zł; 

w 2020 r.: 30.000 zł.
– Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w rejonie ul. Asnyka: 421.000 zł.
– Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków: 2.836.845,14 zł; 

w 2020 r.: 200.000 zł. 
– Plac zabaw dla dzieci przy ul. Konopnickiej (Budżet Obywatelski): 40.000 zł. 
– Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec: 422.545,62 zł; w 2020 r.: 65.000 zł. 
– Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń: 55.600 zł; w 2020 r.: 50.000 zł. 
– Plac zabaw dla dzieci w Dobce (Budżet Obywatelski): 40.000 zł. 
– Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie (Budżet Obywatelski): 40.000 zł.
– Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przy-

rodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku 
i zagospodarowania stawu kajakowego): 6.218.050,41 zł; w 2020 r.: 4.108.657,04 zł; 
z miasta: 963.657,04 zł; inne źródła: 3.145.000 zł.

– Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu: 
128.873,98 zł; w 2020 r.: 10.000 zł. 

– Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji: 6.717.765,39 zł; w 2020 
r.: 433.015,32 zł; z miasta: 108.037,32 zł; inne źródła: 324.978 zł.

– Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń – etap 
XII: 200.000 zł; kredyty i pożyczki: 200.000 zł.

– Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście: 1.329.534,01 zł; w 2020 r.: 290.000 
zł; z miasta: 90.000 zł; inne źródła: 200.000 zł. 

– Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budyn-
ków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń: 24.000 zł; inne 
źródła: 24.000 zł.

– Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń: 
541.686,26 zł; w 2020 r.: 2.100 zł.
KULTURA FIZYCZNA – łącznie: 484.051 zł.

– Budowa Skate Parku pod Palenicą: 484 051 zł. 
OGÓŁEM – 71.847.198,24 zł; w 2020 r.: 26.187.701,94 zł; z miasta: 17.188.795,41 zł; 
pożyczki i kredyty: 200.000 zł; inne źródła I: 2.112.000 zł; inne źródła II: 6.686.906,53 zł.

Na podstawie załącznika nr 8 do uchwały budżetowej.

INWESTYCJE 2020

rzeczy, które tak naprawdę od lat są bo-
lączka mieszkańców, które poprawiłyby 
wizerunek dzielnic oraz funkcjonowanie 
i życie mieszkańców danej dzielnicy. To 
jest dla mnie ogromny minus. 

Radny Ryszawy dodał, że bardzo się cie-
szy z zapowiedzi, że budżet będzie ewolu-
ował, gdy pojawią się dodatkowe środki. 
Zaapelował, by wrócić do dialogu, żeby 
radni mogli zrealizować drobne rzeczy 
w dzielnicach i żeby przy konstruowaniu 
przyszłorocznego budżetu wysłuchany był 
głos radnych i mieszkańców. 

Radny Paweł Sztefek przypomniał, że 
kiedy w zeszłym roku rada debatowała 
nad budżetem na rok 2019, miał za złe, że 
zostały ograniczone środki na kluby spor-
towe i stowarzyszenia. Uznał za plus, że 
w tym roku kluby sportowe otrzymały 
takie dotacje, jakie sobie życzyły, ale...

– Zawsze musi być to „ale” i to „ale” 
głośno powiem – mówił radny. – Stowa-
rzyszenia kulturalne i sportowe również 
chciałby otrzymywać tak wysokie do-
tacje. Warto przemyśleć, żeby w miarę 
sprawiedliwie je traktować. A kończąc 
moją wypowiedź, pozwolę sobie na trochę 
prywaty. Jestem mieszkańcem Manhatanu 
od zawsze, a w zeszłym roku toczyliśmy 
rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich, potem powstały pomysły petycji, 
znakomity pomysł, ale przypominam 
sobie słowa pana burmistrza, że jeżeli 
chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, to 
proszę zabezpieczyć pieniądze np. na 
pierwszy krok, czyli doświetlenie niebez-
piecznych skrzyżowań. Nie znajduję tego 
w projekcie budżetu, a musimy pokazać 
Katowicom, że chcemy coś dać od siebie.

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi 
radnych podkreślił, że do uchwały budże-
towej radni mieli możliwość wniesienia 
autopoprawek, a jeśli chodzi o doświet-
lenie skrzyżowania na os. Manhatan, to 
najpierw trzeba zaplanować środki na 
wykup działek albo podpisać stosow-
ne porozumienia, ponieważ teren wokół 
skrzyżowania nie należy do miasta i nie 
można planować tam inwestycji miejskich.

Przed głosowaniem nad budżetem 
i WPF pozytywne opinie Komisji Budżetu 
i Przestrzegania Prawa RMU przedstawiła 
jej przewodnicząca Bożena Piwowar. 

Budżet został uchwalony głosami rad-
nych: Sławomira Haratyka, Jolanty Ha-
zuki, Marcina Janika, Wincentego Janusa, 
Artura Kluza, Bożeny Piwowar, Aleksan-
dra Poniatowskiego, Romana Siwca, Darii 
Staniek, Mirosława Szuby, wstrzymali się 
od głosu radni: Jadwiga Krężelok, Piotr 
Roman, Damian Ryszawy, Paweł Sztefek. 
Tak samo głosowano nad przyjęciem WPF.

Podczas sesji podjęto również inne 
uchwały i poruszano ważne dla miasta 
tematy m.in.: Barbara Staniek-Siekierka 
pytała o usytuowanie tężni, której pro-
jekt ma powstać w przyszłym roku, bur-
mistrz mówił o najnowszych uzgodnie-
niach z Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
a w związku z rezygnacją ze stanowiska 
prezesa spółki miejskiej Termy Ustroń, 
którą złożył Michał Dąbrowski, dysku-
towano, co dalej z basenem. Napiszemy 
o tym w kolejnych numerach GU.                

Monika Niemiec

Przezocny Burmistrzu i Wysoko Rado
Nowy Rok za progiem – winszować wypado…
ciągle Was widzymy w prasie, w internecie,
za niedługo wszyndzi już znani bydziecie.
Walczycie o miasto, jak by to nie było...
By pod Czantoryjóm nóm sie lepi żyło.
Chodniki dziurawe - nie tylko łotocie,
ale i na nowe też czasym zmieniócie.
Ze smogiem walczycie i to z każdej strony,
dostać dotacyje, to ni ma tak hónym.
My sóm tymu radzi, że Was pełno wszyndzi
i sie nie przejmujcie, jak Wóm gdosi zrzyndzi.

Opozycyjo znóńdzie - że sie cosik wlecze,
ale tak to bywo – na tym Bożym świecie.
I zawsze bydzie miywać, niecne zamiary,
Lecz w demokracyji ni ma na to kary!
Tóż Wóm winszujemy dalszej pomyślności,
by Ustroń przyjmowoł coroz wiyncyj gości.
Grajcary do miasta płynyły strumieniem,
to je dlo Wos od nas – nejwiększym życzyniym.
Zdrowiczko, pomyślność niech Wóm dopi-
sujóm.
To szkolniki z dwójki, tak pieknie winszujóm!
                                                 Maria Nowak

 Fot. M. Niemiec
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DZIEŃ DOBRY 
NA NIEDOBRY DZIEŃ

W sobotnie popołudnie 14 grudnia scenę 
na rynku opanował na godzinę pięcioo-
sobowy bielski zespół „Dzień Dobry”, 
który śpiewa od 15 lat i czerpie inspiracje 
z różnych kultur oraz stylów muzycznych. 
Występ rozpoczął się nastrojowym utwo-
rem Marka Grechuty „Świecie nasz”. 

Pogoda była sporym wyzwaniem. Tem-
peratura oscylowała wokół zera, a wiatr 
nasilał odczucie chłodu, co nie zachę-
cało do dłuższego stania i słuchania, ale 
zespół bardzo się starał podgrzać atmo-
sferę. Dzięki temu zebrało się na rynku 
sporo osób, a gdy w trakcie koncertu 
wykonawcy zapytali, kto jest z Ustronia, 
okazało się, że zdecydowaną większość 
publiczności stanowili wczasowicze.  
Cóż, można by powiedzieć, że skoczna 
muzyka w adwencie nie jest stosowna i że 
jeszcze za wcześnie na śpiewanie kolęd, 
lecz rozlegają się one w mediach czy pla-
cówkach handlowych już od listopada, a że 
są to urocze pieśni otwierające nasze serca 
na dobro, więc dominują w repertuarze 
niemal każdego zespołu występującego 
w adwentowym czasie.                                   (LS)

W ostatni przedświąteczny weekend 
atrakcji na rynku było co niemiara. Jar-

mark poszerzył się o Wawel Truck oferu-
jący ciekawe zabawy i gry wirtualne, a na-

grodą dla każdego uczestnika była torebka 
słodyczy. Zainteresowaniem cieszyło się 
stanowisko Radia Zet z ciekawymi zaba-
wami, a sporo osób skupiło się wokół stoi-
ska z dużym zasobem gałęzi świerkowych 
z Nadleśnictwa Ustroń, które zorganizo-
wało warsztaty stroików świątecznych. 
Jedne osoby robiły stroiki, inne zabierały 
tylko pojedyncze pędy jako świąteczne 
ozdoby, więc należy mieć nadzieję, że 
uchroni to nieco drzewek przed wycinką. 

W sobotę wystąpił zespół „Kasia Skiba 
i Ja” z Tychów, a solistka i autorka teks-
tów pokazała nieposkromioną energię. 
W pewnym momencie zdjęła buty i w czer-
wonych skarpetkach, podarunku od Miko-
łaja, zeskoczyła na widownię, śpiewając 
i rytmicznie podskakując, co zachęciło 
wielu do naśladowania. By choć na mo-
ment odpocząć zaprosiła na scenę kilku-
latki, które zaśpiewały kolędy solo. 

Tyski duet występował podczas przyja-
znej ciepłej, niemal bezwietrznej pogody. 
Tymczasem po godzinie nastał zmierzch, 
a wraz z nim zaczął padać deszcz i w ta-
kiej atmosferze rozpoczął występ ponad 
20-osobowy zespół Karoliny Kidoń, która 
skupia i uczy młode ustrońskie talenty. Są 
to najlepsi soliści, znani nie tylko w miej-
scowym środowisku, a dzięki takim zna-
komitym nauczycielom jak nasza artystka 
mają możliwość stale rozwijać swoje 
uzdolnienia wokalne. Koncerty świąteczne 
tej grupy należą już do tradycji, a repertuar 
jest zawsze oryginalny i ambitny. Wśród 
śpiewanych utworów były kolędy, bal-
lady o tematyce świąteczno-zimowej po 
polsku, angielsku, a nawet hiszpańsku. 
Mimo deszczu sporo osób doceniało wo-
kalny kunszt, wsłuchiwało się w słowa 
uroczych, ogrzewających serca pieśni  
i nuciło m.in.: A kto wie, czy za rogiem nie 
stoją Anioł z Bogiem. I warto mieć marze-
nia, doczekać ich spełnienia. Kto wie, czy 
za rogiem nie stoją Anioł z Bogiem, nie 
obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. 
Kto wie...                     Lidia Szkaradnik

A KTO WIE, CZY ZA ROGIEM  
NIE STOJĄ ANIOŁ Z BOGIEM

Wystąpiła Karolina Kidoń z uczniami z Sing It Out i przyjaciółmi.                      Fot. L. Szkaradnik

Na rynku odbyło się wielkie pieczenie ciasteczek dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Lipowcu. Degustował i oceniał Kajetan Kajetanowicz.                          Fot. Miasto Ustroń
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JASEŁKA
INACZEJ

Zerkając do słownika języka polskie-
go można dowiedzieć się, że jasełka to 
widowisko mające za treść narodzenie 
Chrystusa, nie inaczej było w przypadku 
poniedziałkowego spektaklu. Rozpoczął 
się on od przywitania, w którym to prezes 
stowarzyszenia Iwona Werpachowska 
podziękowała gościom za przybycie, po-
wiedziała także, że występ jest ważnym 
wydarzeniem i czynny udział wezmą  
w nim również pracownicy. Wiceprezes 
Monika Zawada, wychowawca grupy 
najmłodszej Marzena Malaka, Sylwia 
Urbaś i Ewelina Pająk wsparły młod-
szych aktorów i również wcieliły się w 
role. Jasełka trwały ponad 30 minut, a na 
ostatni akt zaproszono na scenę również 
delegację władz miejskich. Wiceprzewod-

nicząca Rady Miasta Jolanta Hazuka, radna 
Daria Staniek, radny Wincenty Janus oraz 
pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki 
uzależnień Łukasz Sitek wyruszyli do sta-
jenki wraz z aniołkami, pastuszkami oraz 
resztą świty, która podążała, aby powitać 
narodzonego Jezusa. Po przedstawieniu 

Kolędy przedstawiono w bardzo ciekawej aranżacji.                                                                                                              Fot. K. Francuz

PRZEDSZKOLE NR 5 
PRZEDSZKOLEM ROKU

Iwona Werpachowska zaprosiła zebra-
nych na poczęstunek do Ośrodka Pracy 
z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej”, 
mieszczącego się na parterze SP-1. Tam 
czekały już smaczne ciasteczka, kanapki, 
ciepłe napoje, a nawet krokiety i barszcz. 

Karolina Francuz

Koniec roku to czas podsumowań. 
Dziennik Zachodni podsumował tym ra-
zem plebiscyt pn. „Przedszkole na medal”. 
Przedszkole nr 5 zostało nominowane do 
udziału w nim w kategorii „Przedszkole 
roku”. Konkurs polegał na głosowaniu 
na wybraną placówkę z całego powiatu 
cieszyńskiego. Nasze przedszkole wygrało              
1 etap zdobywając 1 miejsce i najwięk-
szą ilość głosów oraz nagrody: dyplom, 
tablicę pamiątkową oraz 3 vouchery na 
spektakl Pana Magicznego, na zestaw za-

bawek dla dzieci i na promocję placówki 
w Dzienniku Zachodnim. Natomiast w 2 
etapie finałowym zajęliśmy 23 miejsce 
spośród bardzo wielu placówek.  I w tym 
miejscu pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim Rodzicom, Pracownikom, 
Przyjaciołom i Sympatykom Przedszkola        
nr 5 za wielkie zaangażowanie i wspar-
cie. Środowisko lokalne wysoko ceni 
sobie nasze przedszkole i jego znaczenie  
w życiu dziecka. 

                 Dyrektor Przedszkola nr 5

16 grudnia w auli Szkoły Podstawowej 
nr 1 odbyły się jasełka zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Rodzinie „Można Inaczej”. W przedsta-
wienie zaangażowali się wychowanko-
wie i pedagodzy ośrodka prowadzonego 
przez stowarzyszenie, a próby trwały 
już od początku października.

Przedstawiciele władz miejskich również wyruszyli do stajenki.                  Fot. K. Francuz
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Aniołki z Przedszkola nr 6 w Nierodzimiu.
                                    Fot. L. Szkaradnik

REKORDOWA LICZBA UCZNIÓW
17 grudnia odbył się koncert świąteczny 

ustrońskiego Towarzystwa Kształcenia 
Artystycznego. Ów koncert to już wy-
darzenie tradycyjne, gdyż odbywa się 
on co roku i każdorazowo wychowanko-
wie placówki prezentują na nim zdobyte 
umiejętności z zakresu śpiewu oraz gry 
na instrumentach muzycznych. Dzieci 
oraz młodzież uczą się gry na gitarze, 
akordeonie, pianinie, skrzypcach, klar-
necie, saksofonie, flecie prostym i flecie 
poprzecznym. Wydarzenie rozpoczęło się 
od występu grupy skrzypcowej, a zagrana 
przez nich kolęda wprowadziła przyby-
łych gości w świąteczny klimat. Następnie 
z zebranymi przywitały się Lidia Barczuk 
i Aleksandra Hatlas, które w żartobliwy 
sposób zachęciły również, aby obecni 

pozostali na koncercie do końca. Po nich 
głos zabrała kierownik TKA, Agnieszka 
Durlow. Podziękowała ona licznej wi-
downi nie tylko za obecność, ale również 
za wsparcie, którego udzielili placówce 
w minionym roku. Jak powiedziała, był 
to rok zarówno bardzo dobry, jak i bar-
dzo zły. Jako dobry aspekt przedstawiła 
rekordową liczbę uczniów, która w tym 
roku uczęszcza na zajęcia – w pierwszej 
klasie zapisanych jest aż 58 osób, a prze-
ważnie było ich nie więcej niż 20, więc 
jest to duży sukces towarzystwa do którego  
w sumie uczęszcza 150 aspirujących mu-
zykantów. Jako złe aspekty minionego 
roku przedstawiła natomiast problemy 
z instrumentami, które były prawdziwą 
zmorą ostatnich miesięcy. Eksploatowa-

Dr Jerzy Stasiak wspomógł kupno pianina 
kwotą 1.900 zł.                     Fot. K. Francuz

Świąteczne były nie tylko wykonywane utwory, ale także stylizacje występujących.  
                                                                                                                 Fot. K. Francuz

ne przez lata gitary i pianina odmówiły 
współpracy, a to okazało się być sporym 
problemem, gdyż zakup instrumentów 
tego typu to spory wydatek. Pomocą oka-
zał się 1% podatku, który chętni przekazali 
na rzecz TKA w ubiegłym roku. Ta kwota 
starczyła na sfinansowanie połowy kupna 
pianina, a drugą połowę kwoty dofinan-
sował indywidualny sponsor, którym był 
doktor Jerzy Stasiak. Na jego ręce zosta-
ły złożone kwiaty oraz podziękowania,  
a potem rozpoczął się koncert. Wokaliści  
i muzycy występowali solowo i w gru-
pach, niektórych na scenie wsparli rów-
nież ich nauczyciele, a nawet rodzice. 
Wykonywano kolędy i utwory świątecz-
ne, których aranżacje niejednokrotnie 
zaskakiwały.           Karolina Francuz 

W okresie przedświątecznym do re-
dakcji naszej gazety zawitało wiele 
osób, które przybyły, aby winszować 
nam na święta i Nowy Rok. Pojawili 
się starsi i młodsi, ubrani elegancko 
i w tradycyjnych strojach cieszyń-
skich, mówili wierszem i prozą,  
a nawet śpiewali i grali! Otrzyma-
liśmy również dużo świątecznych 
kartek i listów z życzeniami, za 
które również serdecznie dziękuje-
my. I my życzymy naszym czytelni-
kom pomyślności, zdrowia i miłości  
w nadchodzącym 2020 roku. 

ŚWIĄTECZNE
ŻYCZENIA

OD 
USTRONIAKÓW

Dzieci z Miejskiego Żłobka w Ustroniu.                                       
                                            Fot. K. Francuz
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Świąteczny klimat podkreślała efektow-
na choinka i pięknie udekorowane stoliki 
z tradycyjnymi ciasteczkami i różnymi 
delicjami. Zaś strawą dla ducha był uro-
kliwy występ Chóru Jubileuszowego wraz 
z kapelą i solistami Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcin-
kowej pod kierunkiem Piotra Gruchela. 
Była to wyjątkowa okazja, bo występuje 
on w Ustroniu nader rzadko, a zauroczył 
słuchaczy oryginalnymi aranżacjami zna-
nych kolęd i pięknymi solówkami. Warto 
podkreślić, że cieszyński ZPiTZC stano-
wiący od lat wizytówkę naszego regionu, 
obchodzi w przyszłym roku 70 – lecie 
działalności, zaś Chór Jubileuszowy roz-
pocznie 20-lecie pracy artystycznej.

Uroczystość prowadziła D. Koenig, 
która upiększała także program recytacją 
utworów poetyckich. A, że wśród obec-
nych był burmistrz Przemysław Korcz 
oraz jego poprzednik Ireneusz Szarzec, 
więc również oni zostali poproszeni  
o wystąpienie. 

– Spotykamy się w szczególnym okresie, 
przed najbardziej polskimi z polskich 
świąt. Jest to okres nadzwyczajny – powie-
dział burmistrz – co przejawia się na wielu 
płaszczyznach, tych religijnych oczywiście, 
ale też rodzinnych, społeczności lokalnej 
i historycznej. Mam zacięcie historycz-
ne, więc pozwolę sobie przypomnieć, że  
w tym roku w Wigilię mija 105 rocznica 
nadzwyczajnego wykonania pięknej kolędy  

– „Cicha noc, święta noc”, którą śpiewali 
na froncie zachodnim żołnierze podczas  
I wojny światowej. Cieszyniacy i ustronia-
cy również w tym miejscu byli i śpiewali. 
Jest to nadzwyczajny okres i z tego miejsca 
chciałem Państwu złożyć najserdecz-
niejsze życzenia: zdrowych, pogodnych 
świąt, ale takich w perspektywie rodzinnej  
i rozciągniętej na przeszłość swych rodzin. 
Życzę również wszystkiego najlepszego  
w nadchodzącym roku. Następnie bur-
mistrz zacytował wiersz Wandy Mider 
„Bóg się rodzi pod Czantorią”.

Po kilku kolędach i pastorałkach wy-
stąpił były burmistrz Ireneusz Szarzec, 
który powiedział: To dla mnie zaszczyt, 
że mogę podczas tej nocy grudniowej 
poprzedzającej piękne święta spędzić czas 
razem z Państwem. Jest to czas wspomnień  
i refleksji, dlatego pozwólcie, że przypo-
mnę jak ten Uniwersytet, którego byłem 
zawsze wielkim orędownikiem powstawał, 
bo miałem okazję w niewielkim fragmen-
cie w tym uczestniczyć. Jak przechodził 
on różne fazy, aż do tego finalnego wy-
miaru, który dzisiaj widzimy. Cieszę się, 
że Uniwersytet pięknie się rozwija, pręż-
nie działa, a najlepszym tego dowodem 
jesteście Państwo tu dziś. Pozwólcie, 
że również ja złożę najserdeczniejsze 
życzenia radości, pomyślności i spełnie-
nia wszystkich marzeń. Aby ta piękna 
idea wspólnego studiowania dalej trwała  
i kwitła. A że jednym z zadań Uniwersytetu 
jest kultywowanie tradycji, to podzielę 
się z Państwem fragmentem naszego 
elementarza ustrońskiego, czyli książki 
prof. Jana Szczepańskiego „Korzeniami 
wrosłem w ziemię”, który opisuje święta 
Bożego Narodzenia.

Na zakończenie przedświątecznego 
spotkania wspólnie z chórem i kapelą 
uczestnicy zaśpiewali kolędę „Bóg się 
rodzi” a dyrygował oczywiście Piotr 
Gruchel.

Urokliwe znane wszystkim od dzie-
ciństwa kolędy i pastorałki na długo po 
zakończeniu pięknego koncertu brzmiały 
w sercach wszystkich obecnych, którzy 
są jedną wielką zżytą rodziną, a zatem 
przyjacielskim rozmowom i serdecznym 
życzeniom nie było końca. 

                                Lidia Szkaradnik

W drugiej połowie grudnia tradycyjnie wokoło dominowała świąteczna atmosfera. 
Wszędzie rozlegały się ujmujące za serca kolędy, wzbudzające zawsze radość  
i wzruszenie, a zatem przeżywajmy wspólnie jak najdłużej ten wyjątkowy czas, 
który powoduje, że stajemy się lepsi i sobie bliżsi. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
również przyczynił się do tego, by Gwiazda Betlejemska rozświetliła nasze dusze. 
A, że wszystkie poczynania UTW pod kierunkiem Danuty Koenig są zawsze świetnie 
przygotowaną atrakcyjną ofertą kulturalną, więc 20 grudnia domowe prace przed-
świąteczne nie stanowiły żadnej przeszkody i sala widowiskowa MDK „Prażakówka” 
zapełniła się już przed siedemnastą. 

BÓG SIĘ RODZI POD CZANTORIĄ

1/2020/6/R

Organizatorka uroczystości Danuta Koenig w towarzystwie Ireneusza Szarca, Przemysława 
Wojtasika i Przemysława Korcza.                                                              Fot. L. Szkaradnik

Występ Chóru Jubileuszowego wraz z kapelą i solistami Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej zauroczył licznych uczestników świątecznego spotkania UTW.  Fot. L. Szkaradnik
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B I B L I O T E K A POLECA  
Matthew Polly – „Bruce Lee. Życie”

Biografia amerykańskiego aktora i mi-
strza sztuki walki pochodzenia chińskie-
go. Książka pokazuje, jak niepozorny 
chłopak, którego na hollywoodzkich 
przyjęciach często mylono z kelnerem, 
odmienił oblicze kina. Trenował, przy-
jaźnił się i rywalizował z największymi 
gwiazdami tamtych lat. Biografia została 
oparta na ponad setce rozmów oraz ilu-
strowana nieznanymi fotografiami.

William Breuer – „Tajne epizody II 
Wojny Światowej”

Na podstawie nieznanych 
relacji byłych agentów wywia-
du, raportów wojskowych, akt 
rządowych, korespondencji 
prywatnej i oficjalnej autor 
ujawnia 70 nieprawdopodob-
nych wręcz historii o dywer-
sji, podstępie i dezinformacji. 

a trzeba podołać po nią sięgnąć. Wasz herb 
słońce nosi, to dobry znak. Mimo obaw, 
bądźcie dobrej myśli, bowiem dobra myśl 
przyciąga zawsze dobre czyny, a więcej 
rad podaję dla urodzonych pod niniejszym 
Zodiakiem:

Wodnik: Ciekawość rozwijaj, kłótliwość 
odrzuć. Ćwicz swoje zdolności, których 
masz wiele. Nie martw się, raczej dobrze 
myśl, a powtarzaj co rusz, żeś bardziej 
zdolny, niż myślisz. Kiedy już uwierzysz 
– to będzie prawda. Spełniaj marzenia, to 
dobry czas. 

Ryby: Spokój twoim atutem nadal będzie 
i wrażliwość na krzywdę. Jeśli ktoś prosi, to 
daj. Kto wielkiego serca, ten więcej dosta-
je. Sam rządź swoim losem, nie oczekuj na 
rady innych. Patrz w przyszłość i działaj. 
Los ci sprzyja. 

Baran: Nie cwałuj stale naprzód, zatrzy-
maj się i pomyśl. Skupże się na delektowa-
niu każdej chwili. Masz nowe perspektywy 
i wielkie szanse. Czerp z życia całymi gar-
ściami. Zdrowie też jest ważne, pomóż tym, 
których zaniedbałeś. Podaj rękę na zgodę. 

Byk: Majętność nie jest najważniejsza. 
Szczodrze zostałeś obdarowany, pomyśl  

o innych. Wyznaczaj sobie następne cele, to 
cię wzmocni. Poszukaj tego, co cię uspoka-
ja i sprawia przyjemność. Rad wysłuchaj, 
a sam przemyśl decyzje. Miej na uwadze 
zdrowie.

Bliźnięta: Dość swawoli i harców, po-
myśl o stabilizacji. Nie można mieć wszyst-
kiego, trzeba dobrze wybierać. Masz siłę, 
dasz radę, walcz z nałogami. Bliscy cię 
wspierają, to wielka wartość. Nadal rozwi-
jaj talenty. Wykorzystaj dobrą passę. 

Rak: Bądź dalej uczuciowy, ciebie też 
kochają. Bądź cierpliwym słuchaczem, 
dowiesz się jak pomóc innym. Pracuj nad 
sobą, staraj się spożytkować każdą chwilę. 
Wykorzystuj okazje losu, a licz na siebie. 
Poczujesz, że twoje życie zmierza w dobrym 
kierunku.

Lew: Masz wiele siły, idź naprzód, nie 
oglądaj się za siebie. Wszystko pójdzie 
według twojego planu. Jesteś królem stada, 
lecz dbaj o swych bliskich. Rozwijaj talenty, 
doceń proste życie, bez wielkich wymagań. 
Pracuj nad przymiotami ducha. 

Panna: Musisz postawić na pewność  
i zdecydowanie. Nie gódź się na wszystko. 
Masz liczne zalety, rozwijaj zainteresowa-
nia i ciekawość świata. Zadbaj o zdrowie. 
Możesz liczyć na bliskich, a oni mogą 
polegać na tobie. To piękna cnota. 

Waga: Ustabilizuj życie, teraz masz 
szansę. Więcej swobody! Oddal troski, 
zamknij przeszłość na klucz, patrz śmiało 
w przyszłość. Sprostasz wielu wyzwaniom. 
Rozwijaj swoje zainteresowania. Bądź 
sobą, nie ulegaj wpływom.

Skorpion: Dąż nadal do celu, to twoja 
siła. Dostrzegaj problemy innych i pomóż 
potrzebującym. Zaufaj bliskim, naucz się 
wybaczać. Wiele potrafisz, więc skorzystaj, 
gdy sprzyja ci los. Wszystkie problemy są 
do rozwiązania.

Strzelec: Masz wiele możliwości i per-
spektyw na przyszłość. Twoje marzenia 
zaczną się spełniać. Pomnażaj swoje wy-
czyny. Podążaj za instynktem i odkryj swój 
potencjał. Możesz liczyć na bliskich, lecz 
decyzje podejmujesz sam. 

Koziorożec: Bądź spontaniczny i z op-
tymizmem patrz w przyszłość. Masz wiele 
możliwości działania. Otwórz się na świat  
i zaufaj innym. Wykorzystaj swoją mądrość, 
a ambicjami dobrze pokieruj. Nie zabrak-
nie ci odwagi.                            Kasandra 

Szacowni ustronianie.
Bytowałam w Waszej metropolii pośród 

gór u świekry w Narodziny Pańskie i po-
proszono mnie o wróżbę na 2020 rok, bo 
mam taką moc i energię, że ostrzegam, 
podpowiadam, a zdarza się, że rozwiewam 
wątpliwości. 

Rok ten będzie nieziemski, a to za sprawą 
rzadkiego układu cyfr – dwóch dwudzie-
stek, a zatem 2020 rok zapowiada się 
wielce ekscytująco i może być nieprze-
widywalny. Z pewnością będą liczyć się  
w głównej mierze pary, związki i sojusze, 
a więc lepiej będzie tym, którzy preferują 
działać wespół i będą należeć do jakiejś 
grupy. Ale uwaga! Nadal może mieć władzę 
protekcja, a zatem bez znajomości trudno 
się wybić. Ale próbujcież, do śmiałych 
świat należy! 

Wizją dla tego ujmującego miejsca – dla 
Ustronia, jest droga, ważna droga, a na 
niej krzyże. Droga, która jednoczy i scala, 
ale w oddali ruch spowalnia, uprzykrza 
jakąś wielką wędrówkę ludów. Tu mieszka 
się dobrze, tu ludzie gościnni i przychylni, 
tu góry dają siłę i moc niewyobrażalną,  

PRZEPOWIEDNIE KASANDRY 
NA NOWY ROK 2020

Wśród wielu życzeń noworocznych, które nadeszły do redakcji znalazł się 
też tajemniczy list, a że zawiera zaskakującą treść, więc przytaczamy go 
w całości. 
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 W dawnym
 Ustroniu

Ustrońska młodzież fotografowana oko-
ło 1942 r. na tle nieistniejącej już dzisiaj 
skoczni narciarskiej na Zawodziu Gór-
nym (okolice obecnej ul. Nadrzecznej 1). 
Siedzą od lewej: Ludwik Podżorny, El-
żbieta Świeży (później Gogółka). Stoją –  
w pierwszym rzędzie od lewej: Halina 
Kojma, Adolf Lipowczan, Helena Wacła-
wik (później Lipowczan), Maria Wantulok 
(później Hudzieczek), Helena Sztwiertnia 
(później Sikora), Anna Śliwka, Janina Koł-
der (później Gogółka), Emilia Sztwiertnia 
(później Gibiec), w drugim rzędzie od lewej: 
Paweł Gogółka, Wanda Kozieł (później 
Przeczek), Anna Świeży (później Galli), 
Emilia Zabystrzan (później Sikora), Emilia 
Poloczek (później Drózd), Karol Gogółka, 
Oldrzych Sikora, nn.

Źródło: Historia Ustronia pocztówką  
i fotografią pisana, Ustroń 2019. 

Winszujym Wóm szczynścio, zdrowio 
na tyn Nowy 2020 Rok. 
Ale nie jyno na tyn Nowy Rok,

Po naszymu...

GDYBY 
100 LUDZI 

ZAMIESZKIWAŁO ZIEMIĘ
Przełom starego i nowego roku wiąże się zawsze ze spra-
wozdaniami i podsumowaniami, więc przedstawiamy nieco 
zaskakujących danych statystycznych dotyczących nie na-
szego miasta czy regionu, lecz całej planety. Świat przecież 
bardzo zmalał, gdyż odległości wymagające dawniej długiej 
wielomiesięcznej wyprawy obecnie są do przebycia w kil-
ka godzin, a rozglądając się wokoło zauważamy, że nawet  
w niewielkiej miejscowości w przypadkowym sklepie można 
odnaleźć towar z odległych zakątków świata. 

I choć nieraz to trudno zaakceptować, wszyscy znajdujemy się 
pod dużym wpływem zjawisk pochodzących z odległych rejonów 
Ziemi i ten proces się nasila bez naszej woli. Jest to tak zwana 
globalizacja, a zatem popatrzmy na tę naszą planetę globalnie. 

Według obliczeń ONZ Ziemię zamieszkuje ponad 7,6 mld lud-
ności i co roku populacja światowa zwiększa się o 76 mln, więc 
trudno sobie uzmysłowić pewne dane statystyczne, bo wówczas 
działa tzw. magia wielkich liczb. Duże liczby traktujemy jak 
statystyki, nie widząc za nimi prawdziwych ludzkich istnień. 
Mając tylko dużą liczbę nie wiemy jak ją ocenić, nie znając 
punktu odniesienia. 

Toteż przeprowadzono taką symulację zakładającą, że ludność 
Ziemi przedstawiono jako wioskę, w której żyje zaledwie 100 

osób. Wszystkie informacje podano proporcjonalnie do ogółu 
zaludnienia naszej planety. Jest to bardziej zrozumiałe i przema-
wia do wyobraźni. A zatem przyjrzyjmy się tym zaskakującym 
proporcjom. 

Zakładając, że na Ziemi żyje 100 ludzi, to wśród nich są: 
– 52 kobiety i 48 mężczyzn;
– 26 dzieci, 74 dorosłych;
– 30 białych i 70 nie-białych;
– 59 Azjatów, 11 Europejczyków, 14 Amerykanów, 16 Afry-

kańczyków;
– 33 chrześcijan, 22 muzułmanów, 14 hindusów, 12 ateistów, 

7 buddystów, 12 wyznawców innej wiary;
– 80 zamieszkuje ubogie domy;
– 6 posiada 59% całego bogactwa Ziemi i są to Amerykanie;
– 1 umiera z głodu, 16 jest niedożywionych, 21 ma nadwagę.
Tymczasem dziś istnieją technologie, które mogłyby zapewnić 

każdemu człowiekowi godziwe pożywienie, a marnujemy tony 
jedzenia każdego dnia. Nie potrafimy wszyscy razem solidaryzo-
wać się na tyle, by znikło tak wiele naglących problemów naszych 
czasów. Łatwiej jest nam myśleć lokalnie, widzieć tylko to, co 
chcemy zobaczyć, a dziś największym wyzwaniem ludzkości jest 
to, byśmy zaczęli myśleć o całej planecie. 

Nie jest to dobra prognoza na przyszłość, lecz raport ONZ po-
daje: Ziemia umiera, a my razem z nią. Podniesienie temperatury 
na świecie o jeden stopień Celsjusza do końca 2020 r. jest pewne. 
Jeden stopień w górę i bez wodny pitnej zostanie miliard ludzi. 
Podniesienie się średniej temperatury na Ziemi o dwa stopnie 
prognozuje się na rok 2050. Bez wody zostaną wtedy dwa mi-
liardy Ziemian. Zagrożone są również zwierzęta, bo nie uda się 
powstrzymać wyginięcia jednej trzeciej gatunków. 

Każdy przecież może zmienić świat wokół siebie, a zatem 
zacznijmy działać.                                             Lidia Szkaradnik

ale na delsze czasy 
łod Pana Boga przeznaczóne. 
Abyście byli wiesieli jako w niebie anieli, 
aby tyn nowo narodzóny Jezus Chrystus 
wycióngnył prawóm rónczke 
i pobłogosławił Wóm.                   Amyn.
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SAMOTNYM I POTRZEBUJĄCYM
Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.               Fot. M. Niemiec

Codzienne obiady gotuje przy ul. Koś-
cielnej zawodowy kucharz Mirosław 
Kohut, który mógł w pełni zaprezentować 
swój kunszt, przygotowując tradycyjne 
świąteczne potrawy. A że niedawno, dzię-
ki dotacji z miasta kuchnia wzbogaciła się 

o piec konwekcyjno-parowy, wszystko 
było nie tylko pyszne, ale i zdrowsze, bo 
przygotowane z użyciem mniejszej ilości 
tłuszczu i bez gotowania w wodzie. 

Niezwykła wigilia dla samotnych  
i potrzebujących, podopiecznych Funda-

cji, osób starszych, ale również przedsta-
wicieli władz i organizacji współpracują-
cych z Fundacją, darczyńców i sponsorów, 
odbyła się w sali widowiskowej Miejskie-
go Domu Kultury „Prażakówka”, w której 
ustawiono długie stoły od drzwi aż do 
sceny i jeden przed sceną dla oficjalnych 
gości. Wśród nich prezes Fundacji św. 
Antoniego Tadeusz Browiński powitał: 
dziekana dekanatu wiślańskiego i pro-
boszcza Parafii pw. św. Brata Alberta 
na Zawodziu ks. Tadeusza Serwotkę,– 
proboszcza parafii pw. św. Klemensa ks. 
Wiesława Bajgera, proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu ks. 
radcę Piotra Wowrego, burmistrza miasta 
Przemysława Korcza, przewodniczącego 
Rady Miasta Ustroń Marcina Janika, rad-
nych powiatowych i miejskich, kierownik 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości 
Ilonę Niedobę, kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Zdzisława 
Dziendziela, pełnomocnika burmistrza ds. 
profilaktyki uzależnień Łukasza Sitka. W 
opłatkowym spotkaniu uczestniczyła dele-
gacja ustrońskiego Koła Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z prezes Martą Janus, a świąteczny nastrój 
podkreślił występ młodych artystów ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. 
Uczniowie tej szkoły zajmowali się też ob-
sługą gości, donosząc potrawy – barszcz, 
paszteciki, śledzie, pierogi, rybę, sałatki 
oraz ciasta, kawę i herbatę. Grzecznie  
i sprawnie zabierali tylko i wyłącznie pu-
ste naczynia.                                            (mn)

Kierownik domu spokojnej starości Ilona 
Niedoba powitała kapłanów – ks. Wiesława 
Bajgera, proboszcza Parafii św. Klemensa  
w Ustroniu i ks. radcę Piotra Wowrego, 
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Ustroniu, a także burmistrza miasta 
Przemysława Korcza, wiceprzewodniczą-
cą Rady Miasta Ustroń Jolantę Hazukę, 
skarbnik miasta Aleksandrę Łuckoś, byłą 
wiceburmistrz Jolantę Krajewską-Gojny 
oraz kierownika Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Zdzisława Dziendziela. 

Jadalnia domu przy ul. Słonecznej 
została pięknie przystrojona, a wiele z 
dekoracji świątecznych seniorzy wyko-
nali własnoręcznie podczas zajęć terapii 
artystycznej. Rozpoczęto od przeczytania 
fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu 
Chrystusa, potem była wspólna modlitwa 
i śpiewanie kolęd. Do wieczerzy wigilij-
nej południową porą uczestnicy zasiedli 
po złożeniu sobie życzeń i przełamaniu 
się opłatkiem. Wszystkie potrawy przy-
gotowane były przez personel MDSS  

w podziemnej kuchni, a ich zapachy, sma-
ki i prezentacja zrobiły na gościach duże 
wrażenie. Spożywano śledzie, barszcz 
z ukiszonych buraków z pasztecikami, 
zupę grzybową, smażoną rybę – karpia 
i dorsza, tradycyjną sałatkę jarzynową,  
a na deser drobne ciasteczka i ciasta. 
Przedstawiciele władz wyrazili szacunek 
dla pracownikom Miejskiego Domu Spo-
kojnej Starości za ich ciężką i wymagającą 
oddania pracę, a pensjonariuszom życzyli 
zdrowia i radości z bycia razem. Seniorzy 
odwdzięczyli się pięknym winszem, a na 
koniec odebrali świąteczne prezenty.(mn)

PYSZNIE U SENIORÓW

Wigilia z duchownymi i władzami miasta to świąteczna tradycja w MDSS.            Fot. M. Niemiec

Jednym z najbardziej wyjątkowych spotkań w życiu pensjonariuszy Miejskiego 
Domu Spokojnej Starości jest wigilijka, która zwykle odbywa się na kilka dni przed 
24 grudnia. W tym roku goście przybyli do MDSS w przeddzień Wigilii. 

W dni powszednie do siedziby Fundacji św. Antoniego w Ustroniu przychodzi na 
obiad prawie setka osób i tyle też, a nawet jeszcze więcej osób uczestniczyło 
w tradycyjnej wigilijce zorganizowanej przez Fundację. Na co dzień przy ul. Koś-
cielnej osoby starsze, samotne, ubogie znajdują nie tylko pomoc żywnościową i 
materialną, ale też wsparcie duchowe i uwagę drugiego człowieka. Jest to tym 
ważniejsze w okresie świąt Bożego Narodzenia i tym większe znaczenie ma wigilijka 
pod patronatem św. Antoniego. 

Życzenia od seniorów.        Fot. M. Niemiec
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ANOMALIE I STRAŻACY
Końcem roku tradycyjnie do naszych 

domów zawitali strażacy z życzeniami 
i kalendarzami, a początek roku to z kolei 
roczne zebrania jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Podczas tych zebrań 
podawane są statystyki dotyczące przepro-
wadzonych akcji, jednak gdy wziąć pod 

uwagę, co w 2019 roku zgotowała nam po-
goda, od razu wiadomo, że druhowie mieli 
pełne ręce roboty. W styczniu zdarzyły się 
dwa dni, kiedy to drogi w naszym mieście 
zamieniły się w lodowisko i doszło do wie-
lu stłuczek, a nawet wypadków, do których 
wzywano strażaków. W maju przyszła 

wielka woda, w Obłaźcu stan alarmowy 
na Wiśle przekroczony był o pół metra 
i w całym mieście pompy strażackie poszły 
w ruch. W ciągu roku co i rusz nawiedzały 
nas silne wiatry, podczas których również 
nie brakowało pracy dla OSP. Bardzo 
wiało przed świętami  Bożego Narodzenia 
i konieczne było usuwanie powalonych 
drzew. Na zdjęciach poniżej akcja OSP 
Lipowiec na ul. Sosnowej i OSP Polana 
na ul. Wczasowej.                           (mn)

W styczniu 2019 r. nastała prawdziwa zima i na drogach zrobiło się ślisko, końcem maja Ustroń zalało, ale dożynki odbyły się w pełnym słońcu. 

Silne wiatry często nawiedzają Ustroń, a usuwaniem powalonych drzew zajmują się strażacy. 
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Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń, 
ul. Rynek 3. (33) 444-60-40.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98. 

KOMANDOR - Cieszyn, 
ul. Stawowa 27 - szafy, gar-
deroby, zabudowy wnęk  
z drzwiami przesuwanymi  
i nie tylko... Zamów bezpłat-
ny pomiar. RATY 0% 728-
340-518, 33 854-22-57. www.
komandor.pl

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

ZDANIEM BURMISTRZA
O powitaniu nowego roku mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. Za 

nami sylwester i powrót zimy, na którą wszyscy czekali, zarówno 
przedsiębiorcy z branży turystycznej jak i mieszkańcy i goście 
odwiedzający nasze miasto. W sylwestra Ustroń przeżył prawdzi-
we oblężenie. W sklepach tworzyły się kolejki, parkingi szczelnie 
wypełniały samochody. W hotelach, restauracjach, domach 
wczasowych urządzono tradycyjne bale sylwestrowe. Chętnych 
na tę ofertę nie brakowało, gdyż przygotowano wiele atrakcji. 
Nowy Rok witaliśmy tradycyjnie na rynku, niestety w jesiennej 
aurze. Jak na styczeń mieliśmy dość wysoką temperaturę i mżawkę. 
Mimo to na rynek przyszła rekordowa liczba ludzi chcących witać 
wspólnie Nowy Rok.

ZIELONA KSIĄŻKA BESKIDZKIEJ 5
Ukazała się zielona księga beskidzkiej 5 zatytułowana „Osob-

liwości i atrakcje przyrodnicze beskidzkiej 5” pod redakcją Alek-
sandra Dordy. Oprócz stałego felietonisty naszej gazety w zespole 
ekspertów pracowali: Marek Czader, Tomasz Jonderko, Andrzej 
Klimek, Leon Mijal, Magdalena Mijal, Zofia Parchańska-Puczek, 
Bartosz Tyrna. Recenzji naukowej dokonał dr Jerzy Parusel  
z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. 
Opracowaniem graficznym i składem zajmowała się firma „At-
-studio”, a drukiem drukarnia Finidr z Czeskiego Cieszyna. Wy-
dawcą jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
Delta Partner.

WIELE IMPREZ
Był to chyba najlepszy rok ustrońskiego sportu zdominowany 

przez sporty motorowe. O sukcesach Kajetana Kajetanowicza  
i braci Szejów pisaliśmy na bieżąco. Szejowie byli najlepsi w Pu-
charze Polski, natomiast K. Kajetanowicz w czołówce rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski. Na torze samochodowym 
ścigała się z sukcesami Karolina Czapka. Do tego sukcesy mło-
dych lekkoatletów i osiągnięcia Katarzyny Wąsek w narciarstwie 
alpejskim. Jednak największym sukcesem była liczba imprez 
sportowych w naszym mieście i ich różnorodność. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 7.01.2010 r.

2.01     Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
3-4.01     Pod Najadą       ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
5-6.01   Centrum     ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76
7-8.01     Na Szlaku       ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
9-10.01    Rumiankowa       ul. Skoczowska 76    tel. 300-30-40
11-12.01   Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76

      

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

Mogłeś się bardziej postarać.                                   Fot. K. Francuz

19.12.2019 r. zostały opublikowane przetargi nieograniczone: 
Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie 
Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 03.01.2020 do 
godziny 10:00,
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bez-
domnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń – termin składania 
ofert – do dnia 03.01.2020 do godziny 10:00.

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl

3.01 18.00 Koncert Noworoczny w Wiedeńskim Stylu z Orkiestrą 
  Kameralną Krzysztofa Durlowa, MDK „Prażakówka”, 
  bilet 40 zł
6.01 17.00 Koncert kolęd, kościół ewangelicki ap. Jakuba St. 
8.01 16.00 Wieczór kolęd Szkoły Podstawowej nr 2, MDK  
  „Prażakówka”
8.01 17.00 Beskidzkie sałasznictwo na przestrzeni wieków – 
  spotkanie z Anną Łęczyńską i Józefem Michałkiem,  
  czytelnia MBP 
12.01 14.00 Koncerty zespołów Purple Sky, Rajwach i Misiasty  
  w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
  rynek
18.01 18.00 Benefis muzyka i nauczyciela Janusza Śliwki,  
  MDK „Prażakówka”

1/2020/7/R

1/2020/2/R
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Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                                  Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) okrągła klamra, 8) miasto o podnóża We-
zuwiusza, 9) broni wjazdu, 10) do prostowania uzębienia, 
12) dodatki do kłódki, 14) składana królowi, 15) okrągła 
mapa świata, 16) zwierzęcy pyszczek, 19) drzewo liściaste, 
22) raczej rzadkie imię żeńskie, 23) nerwowe lub wełniane, 
24) czyta tekst.
PIONOWO: 2) jeden z legendarnych założycieli Cieszy-
na, 3) złote pary w „Prażakówce”, 4) lipcowa solenizantka, 
5) niedoróbka, 6) książka w pomysły bogata, 7) marka 
komputera, 11) zatrudniony w firmie, 13) warzywo korze-
niowe, 17) przeciwieństwo zła, 18) kontrnatarcie, 20) ryba 
z kolcem, 21) daje poczucie bezpieczeństwa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 10 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 49 

GODY BLISKO   
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Janina Bujok  
z Ustronia, ul. M. Konopnickiej. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A

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

Co tydzień losujemy jedno z dostarczonych rozwiązań krzyżówki, a 
jego autorka lub autor otrzymują 50 zł. W styczniu dodatkowo  egzem-
plarze „Kalendarza Ustrońskiego” lub „Przyrodnika Ustrońskiego”. 

Nadwyżka ze świątecznego stołu
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok już za nami, więc znów powró-

ciliśmy do codzienności. Polska tradycja tych świąt w większości rodzin 
jest wyjątkowa, a wieczerza wigilijna ma przebogatą symbolikę, toteż jej 
oprawa jest zwykle długo i starannie przygotowywana. Czasem można 
odnieść wrażenie, że duchowy walor świąt przesłania powierzchowna 
dekoracja, jak choinka, prezenty, 12 potraw i wiele innych szczegółów, 
co z pewnością dla organizatorów tej rodzinnej uroczystości jest ważne, 
ale nie powinno być najważniejsze. 

Wydaje się też nieco irytujące, że już od listopada w mediach i placów-
kach handlowych rozbrzmiewają kolędy, a nachalne reklamy zachęcają do 
zakupów, toteż większość osób chętnie poddaje się tym przedświątecznym 
ofertom i promocjom. Patrząc na wyjątkowy zgiełk i długie kolejki w skle-
pach, to nastaje wówczas wprost szał zakupów. Każdy kto w tym bierze 
udział ma jakąś swoją motywację do takiego działania, choć wygląda na 
to, że sporo osób robi nadmierne wprost nieracjonalne zapasy żywności. 
Powszechnie wiadomo, że corocznie po świętach, ale też na co dzień 
wiele nawet atrakcyjnych produktów spożywczych jest marnowanych. 

A może w Ustroniu należałoby stworzyć poświąteczną zbiórkę żywności, 
co w wielu miastach już od lat cieszy się wielką popularnością zarówno 
wśród wszystkich ofiarodawców nadwyżki pożywienia, jak i potrzebu-
jących, których z pewnością i w naszym mieście znalazło by się sporo. 

W Polsce idea ta rozwija się od lat 90. i w Federacji Banków Żywności 
zrzeszonych jest kilkadziesiąt takich punktów w różnych miastach, ale 
można też działać w innej formie, niekoniecznie w tym zrzeszeniu. Są 
również tzw. jadłodzielnie, w których systematycznie gromadzi się żywność 
dla potrzebujących. W Warszawie w takich miejscach przyjmowane jest 
nie tylko jedzenie, ale też ubrania, książki, gazety oraz zabawki, które 
mogą przydać się komuś innemu.

Staramy się w różny sposób pomagać potrzebującym, co jak sądzę czyni 
z otwartym sercem większość Szanownych Czytelników, jednak zaczynając 
od takich poświątecznych zbiórek, to mogłoby przekształcić się nawet  
w stały punkt żywności dla osób biednych. Potrzebny jest lokal ze sprzę-
tem chłodniczym, wolontariusze i osoby koordynujące te działania, ale to  
z pewnością nie stanowiłoby wielkiego problemu.

W Ustroniu organizowanych jest wiele potrzebnych akcji, zbierających 
fundusze na różne szczytne cele, które zawsze spotykają się z szerokim 
odzewem naszej aktywnej i wrażliwej społeczności. W wielu inicjatywach 
Ustroń wyprzedzał inne miasta, a zatem i w tej jakże potrzebnej działal-
ności może będzie szansa wspólnego działania.

                                                 (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

LIST DO REDAKCJI
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Drużyna koszykarek TRS Siły Ustroń 
na finiszu pierwszej rundy zmagań zajęła  
4. miejsce w jednej z trzech grup ligi 
ślasko-opolskiej. Ustronianki musiały 
uznać wyższość drużyn Zagłębia Sosno-
wiec, MKS Czechowice oraz ISWJ Wisły, 
a za sobą zostawiły drużynę UKS Orzeł 
Jaworzno. W drugiej rundzie rozgrywek 
drużyna z Ustronia trafi do grupy B,  
w której zmierzy się z drużynami z Rudy 
Śląskiej, Strzelec Opolskich, Bytomia, 
Jaworzna, Rybnika oraz Żor. 

Drużyna „Siły” Ustroń rozegrała rów-
nież bardzo dobry turniej 14 grudnia  
w Jaworzu. Ustronianki wygrały 22:2  
z UKS „Goruszka” Jaworze i 40:8 z UKS 
SP-27 Katowice oraz uległy nieznacznie 
26:30 drużynie ISWJ Wisła. MVP zespołu 
otrzymała Maja Nieckarz.  

Drużyna młodych koszykarek, która 
opiera się głównie na uczennicach Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Ustroniu robi duże po-
stępy, a występ w ostatnim turnieju poka-
zuje, że stać je na czołowe miejsce w grupie  
B jeszcze w tym sezonie.  

ROBIĄ POSTĘPY

Klęczą od lewej: Agata Jochacy, Maria Fuja, Martyna Kubień, Kaja Piotrowska (kpt.), Maja 
Raszka, Oliwia Szpak, Maja Nieckarz. Stoją od lewej: Nadia Koterzyna, Nadia Łyżbicka, Pa-
trycja Wójcik, Wiktoria Bury, Klaudia Szpak i Lena Socha. 

RUNDA 
ZASADNICZA
Dobiegła końca runda zasadnicza roz-

grywek Amatorskiej Ligi Siatkówki. Po 
emocjonujących spotkaniach wyłoniono 
zespoły, które 12 stycznia 2020 r. rozegrają 
między sobą mecze o finał naszej ligi. 
Mecze odbędą się na sali SP 2. Początek 
zawodów o godz. 9.00. Już dziś serdecznie 
zapraszamy sympatyków siatkówki do 
kibicowania swoim zespołom.
Godz.  9.00   Rudzica z Drużyną A
Godz. 10.30 Brenna Lipowiec z Bad Bojs
Godz. 12.00 Teraz My z Kasą Chorych
Godz. 13.30 Wisła z Istebną 

1. Wisła 20 20 : 4 588:401     1,47            

2. Kasa Chorych 18 19 : 3 543:429     1,27         

3. Teraz ..My 14 17 : 11 652:618     1,06

4. Istebna 11 13 : 12 526:534     0,99         

5. Brenna Lipowiec 9 12 : 15 580:599     0,97        

6. Drużyna A 6 10 : 118 579:624    0,93          

7. Rudzica 5 9 : 22  547:639     0,86        

8. Bad Bojs 1 4 : 21 449:575     0,78         

W świątecznym numerze informowali-
śmy o tegorocznych sukcesach ustroniaka 
Mateusza Maliny, mistrza freedivingu. 
Nie zdążyliśmy ująć najnowszych suk-
cesów, a te Matt odniósł 7 grudnia w 

Matt w roli trenera.

Rybniku na X Barbórkowym Pucharze 
Śląska we Freedivingu, startując w dwóch 
konkurencjach. W statyce (pozostawanie 
pod wodą na jednym wdechu) po raz 
kolejny pobił rekord Polski, swój własny 
zresztą, i od tamtej pory wynosi on 9 mi-
nut 35 sekund. Taki sam sukces odniósł 
w konkurencji DNF (pływanie pod wodą 
na jednym wdechu bez płetw), która zosta-
ła rozegrana zaledwie 7 godzin po statyce. 
Nowy rekord Polski Mateusza Maliny  
w DNF wynosi 225 m.                    (mn)

NAJNOWSZE
SUKCESY


