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W numerze m.in.: nowo-
roczne spotkanie ustroń-
skiej elity, Śląsk upomni 
się o środki na transforma-
cję, wspomnienie o prof. 
Michnie, wigilijka seniorów 
w Lipowcu, Ach, co to był 
za bal, plebiscyt Osobowość 
Roku, siatkówka dla WOŚP, 
medal dla Jana Gomoli

Wielki finał, podczas którego furorę zrobił Mikołaj (w tej roli Beata Łukasik). Fot. M. Niemiec

Prowadzący zaprosił na scenę najmłodszych, którzy wraz z nim zatańczyli w rytm muzyki.Wię-
cej o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Ustroniu piszemy na str. 5. Fot. K. Francuz  

2.510 PODPISÓW
zebrali mieszkańcy Ustronia pod 
petycją do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w sprawie bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniach z DW941. 
Więcej na str. 2 i 6. 

KOLĘDOWANIE Z DWÓJKĄ
9 stycznia uczniowie, nauczyciele i pracownicy Klimatycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 zaprosili na koncert pt. „Okruchy z wigilijnego stołu”. Sala 
widowiskowa Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” wypełniła się do 
ostatniego miejsca, a ci którzy przybyli obejrzeli ambitny, kolorowy, pełen 
muzyki i poezji spektakl. Więcej na str. 8.
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(cd. na str. 6)

wybudowała kapliczkę. Na 
przełomie lat 70. i 80. minio-
nego wieku kapliczka została 
odrestaurowana.  

W Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Cieszynie, w styczniu 
(18.01 – 27.01) wystawionych 
zostanie kilkanaście spektakli 
Jasełek Tradycyjnych. Przed-
stawienia, jak co roku, przy-
gotowane zostały przez ponad 
stuosobowy Zespół Teatralny 
Parafii św. Elżbiety w Cie-
szynie, którym kieruje siostry 
Jadwiga Wyrozumska ze Zgro-
madzenia Sióstr Elżbietanek. 
W cieszyńskim teatrze Jaseł-
ka Tradycyjne wystawiane są 
od ponad ćwierćwiecza i nie-
zmiennie cieszą się ogromnym 
powodzeniem.                 (nik) 
    

swoich budżetów dały gmina 
Skoczów i  powiat cieszyński. 

W regionie cieszyńskim, po-
dobnie jak w Ustroniu i całym 
kraju, grała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Kilkuset 
wolontariuszy od rana do wie-
czora zbierało datki do orkie-
strowych puszek. Zapełniły się 
one złotówkami i obcą walutą. 
Nie zabrakło koncertów, poka-
zów i tradycyjnego światełka 
do nieba. 

Ulica Solna w Cieszynie to 
pamiątka po czasach, kiedy 
nadolziański gród leżał na szla-
ku, którym z Wieliczki trans-
portowano sól w głąb Europy. 
Kilka wieków temu przy ulicy 
Solnej, znajdowały się maga-

zyny z tym słonym towarem.

Remontowana jest kamienica 
Rynek 3 w Skoczowie. Urzą-
dzone zostanie tam Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Gmi-
na zdobyła dodatkowe środki,  
a konkretnie prawie 850 tys. 
zł. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Wcześniej pozyskano 4 mln zł. 
Modernizacja ma kosztować 
10 mln zł.

Ponad 200 lat ma kapliczka 
„Trzeci Upadek” stojąca na 
terenie Chybia. Kiedyś w tym 
miejscu był drewniany krzyż. 
Na początku ubiegłego stulecia 
rodzina Gołysznych w podzię-
ce za wyratowanie od tyfusu 

to i owo
z 

okolicy

Nowy most nad rzeką przez 
Wisłę oddano do użytku  
w Ochabach. Stara przepra-
wa przy ulicy Strażackiej była 
mocno wyeksploatowana i nie 
nadawała się do naprawy. In-
westycja kosztowała 7,7 mln 
zł, z czego połowę stanowiło 
dofinansowanie z budżetu pań-
stwa, a resztę – po połowie – ze 

*  *  *

*  *  *
*  *  *

Każdy wypadek na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Domi-
nikańską, ul. Andrzeja Brody, ul. Myśliwską czy ul. Akacjową 
odbija się szerokim echem w mediach lokalnych, ale przede 
wszystkim w sercach i umysłach ustroniaków. Trudno nam wtedy 
bezrefleksyjnie zająć się pracą, domem i zwykłymi sprawami, bo 
cały czas mamy świadomość, że ktoś stracił zdrowie, życie, że 
rodzinom i bliskim poszkodowanych osób świat wywrócił się do 
góry nogami. Również osoby postronne tracą w tych chwilach 

*  *  *

KOLEJ NA FERIE 
Wraca akcja „Kolej na Ferie”. W czasie ferii dzieci i młodzież 

będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi bezpłatnie. Oferta 
obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, w czasie ferii ucz-
niów z województwa śląskiego. Aby móc za darmo podróżować 
pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast 
biletu okazać ważną legitymację szkolną.

PRELEKCJA 
PROF. BOGUSŁAWA KOCHANIEWICZA 

18 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się prelekcja prof. Bogu-
sława Kochaniewicza OP: „Wiarygodność objawień prywatnych 
a dogmat”. Spotkanie odbędzie się w Klasztorze Ojców Domini-
kanów, Hermanice, ul. Dominikańska 14.

2.510 PODPISÓW

SPOTKANIE Z DANIELEM KORBELEM
 Muzeum Ustrońskie oraz Stowarzyszenie Historyczno-Re-

konstrukcyjne Barwa i Broń-Schron 45 zapraszają na spotkanie 
z doktorantem Uniwersytetu Śląskiego Danielem Korbelem pt. 
Ustroń w wojnie czechosłowacko - polskiej w 1919 r., które obę-
dzie się 25 stycznia (sobota) o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim.

*   *   *
*   *   *

ROZGRYWKI 
USTROŃSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

19 stycznia o godz. 10:00 w hali SP-1 odbędą się rozgrywki 3 
rundy Ligi Mistrzów Ustrońskiej Ligi Siatkówki. Zagrają zespoły: 
Teraz My–Ustroń, Sami Swoi–Cieszyn, Pierniki–Rajcza. 

poczucie bezpieczeństwa, ale też wzbiera w nich złość, że decy-
denci pozostają nieczuli na te tragedie. Takie emocje przeżywają 
mieszkańcy naszego miasta i są na tyle zdesperowani, że mówią 
o konieczności zorganizowania blokady drogi. 

Dwie panie z Hermanic zastanawiały się, co można zrobić od 
razu, zanim ludzie zechcą wyjść na ulicę, jaką jeszcze podjąć 
próbę pokojowego przekonania Zarządu Dróg Wojewódzkich do 
wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, skoro pisma przedsta-
wicieli samorządu nic nie dają. Magdalena Dziendziel i Dorota 
Walker, przewodnicząca Zarządu Osiedla Hermanice wymyśliły 
petycję i zbieranie podpisów. Dzięki poparciu dla tej akcji miesz-
kańców Ustronia, burmistrza, radnych, przewodniczących osiedli, 
dyrektorów przedszkoli i szkół, pracowników instytucji miejskich 
oraz prywatnych osób udało się zebrać 2.510 podpisów. Akcję 
nagłośniły regionalne media, poparł ją również europoseł Łukasz 
Kohut i mistrz rajdowy Kajetan Kajetanowicz. 

Podpisy zbierano na spotkaniach, koncertach albo po prostu 
chodząc od drzwi do drzwi i prosząc o poparcie. 518 podpisów 
zostało złożonych pod internetową wersją petycji, gdzie można 
było też dodać komentarze. Ich lektura robi duże wrażenie, 
zwłaszcza że wypowiadają się osoby, które w wypadkach na ob-
wodnicy Ustronia straciły bliskich lub same o mały włos nie stały 
się ich uczestnikami. Warto zwrócić uwagę, że poparcie wyraziły 
nie tylko osoby z Ustronia, ale i z okolicznych miejscowości, bo 
one również są zmuszone do przejeżdżania przez ul. Katowicką, 
a także mieszkańcy śląskich i odleglejszych polskich miast oraz 
osoby z zagranicy. Pod internetową petycją można znaleźć pod-
pisy mieszkańców Wisły, Cieszyna, Goleszowa, Harbutowic, 
Kozakowic, Istebnej, Koniakowa, Cisownicy, Brennej, Dzię-
gielowa, Skoczowa, Mysłowic, Krakowa, Czechowic Dziedzic,  
Sosnowca, Zabrza, osób mieszkających w Czechach, na Słowacji, 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet we Włoszech.

Ważnym elementem akcji był też konkurs plastyczny ogłoszony 

1992 podpisy złożone własnoręcznie i wydruk 518 podpisów inter-
netowych.                                                               fot. M. Niemiec

*  *  *
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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

*   *   *

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:
Barbara Glaser  lat 71 ul. Staffa
Zofia Polok   lat 84 ul. Katowicka
Halina Marszałek  lat 67 os. Centrum

3/2020/1/R

*   *   *

FERIE ZIMOWE NA CZANTORII
W tym sezonie w każdy poniedziałek dzieci i młodzież w wieku 

do 16 lat uczęszczająca do ustrońskich szkół może skorzystać  
z akcji promocyjnej na zakup karnetów 2-godzinnych za 1 zł. Ak-
cja ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego 
stylu życia już od najmłodszych lat. Dodatkowo ma zachęcić dzieci 
i młodzież do spędzania czasu na stoku, nauki jazdy na nartach  
i snowboardzie oraz zabawy na świeżym powietrzu. 

Karnety te upoważniają do korzystania ze wszystkich czynnych 
wyciągów Kolei Linowej Czantoria oraz ośrodka dla począt-
kujących narciarzy „Lisia Polana”. Akcja obowiązuje w każdy 
poniedziałek i trwa do końca sezonu zimowego. 

Warto również przypomnieć, że mieszkańcy Ustronia przez 
cały rok mogą korzystać ze zniżki, dzięki której za roczny karnet 
wjazdowy koleją linową zapłacą 580 zł zamiast 980 zł, a za jed-
norazowy bilet 15 zł (góra/dół) i 10 zł (w jedną stronę). Kolejna 
oferta sezonu zimowego „Aktywnie na stoku” skierowana jest do 
rodzin i umożliwia zakup 4 godzinnego lub całodniowego karnetu 
ze zniżką 10%. Dotyczy ona rodzin 2+2 oraz 2+3 niezależnie od 
miejsca zamieszkania. 

LEKI BIOLOGICZNE 
W MEDYCYNIE XXI WIEKU

Ustroński Klub Ekologiczny zaprasza na wykład dr n. med. 
Danuty Kapołki pt. „Leki biologiczne w medycynie XXI wieku” 
Wykład odbędzie się 23 stycznia (czwartek) o godz. 17.00 w Izbie 
Przyrodniczo -Historycznej  Nadleśnictwa Ustroń, ul. 3 Maja 108.

Dr n. med. Danuta Kapołka – specjalista chorób wewnętrznych 
i reumatologii. Od 1983 roku pracowała w Śląskim Szpitalu Reu-
matologiczno-Rehabilitacyjnym im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu. Od 
1984 r. przez 30 kolejnych lat ordynator Oddziału III, a od 1999 r. 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa tegoż Szpitala, następnie dyrek-
tor ds. medycznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji  
i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu. 
Wybitny diagnosta reumatologiczny, ceniony przez rzesze pacjen-
tów i kolegów lekarzy. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych  
z dziedziny gastrologii i reumatologii. Współorganizatorka polityki 
zdrowotnej i polskiej reumatologii. W 2014 r. wyróżniona tytułem 
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

MISJA CHRZEŚCIJAŃSKA WŚRÓD 
ROMÓW NA UKRAINIE I SŁOWACJI 
W ramach Tygodnia Ekumenicznego u Ojców Dominikanów  

w Ustroniu Hermanicach  21 stycznia we wtorek o godz. 19.00 
odbędzie się spotkanie pt. „Misja chrześcijańska wśród Romów 
na Ukrainie i Słowacji”. Spotkanie poprowadzi Jerzy Marcol 
z Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego.

        Jasna świadomość śmierci jest wymiarem radości życia                          
                                                                           Max Fischer

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci wspaniałego Człowieka i wielkiego społecznika, 

który całe życie dbał o nasze miasto

śp. Jana Lazara
Radnego Rady Miasta Ustroń

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
Rodzinie i Bliskim

składają
Burmistrz Miasta Ustroń,

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń, 
Radni Rady Miasta Ustroń

3/2020/1/N

    Śmierć jest początkiem dostąpienia nowego, wiecznego spokoju.
                                                                     św. Erhard

Aleksandrze Łuckoś 
Skarbnikowi Urzędu Miasta Ustroń

wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia
w  trudnych chwilach po śmierci

Ojca

śp. Czesława Mikołajczyka 
składają

Burmistrz Miasta Ustroń,
Przewodniczący Rady, Radni

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

3/2020/2/N

Pani Aleksandrze Łuckoś
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
ojca

śp. Czesława Mikołajczyka
składają:

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy Kolei Linowej Czantoria.

3/2020/3/N

WALNE ZEBRANIE KS NIERODZIM
Dnia 21 stycznia (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu odbędzie się walne 
zebranie Klubu Sportowego Nierodzim. 
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(cd. na str. 12)

ELITARNY POCZĄTEK ROKU
Burmistrz Przemysław Korcz i przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik 
zaprosili do Miejskiego Domu Kultury na spotkanie noworoczne osoby, które 
dzięki swojej działalności biznesowej, zawodowej i społecznej kreują naszą 
rzeczywistość. 

W elegancko zaaranżowanych wnę-
trzach sali widowiskowej „Prażakówki” 
spotkali się samorządowcy, prezesi insty-
tucji publicznych, spółek miejskich, ko-
munalnych, przedsiębiorstw i właściciele 

firm najróżniejszych branż działających 
na terenie naszego miasta. Razem z nimi 
przy stołach zasiedli samorządowcy, 
radni miejscy i powiatowi oraz przedsta-
wiciele stowarzyszeń kulturalnych, spo-

łecznych i sportowych. Dla ustrońskich 
elit śpiewała Karolina Kidoń, a repertuar 
nawiązywał do okresu świąteczno-nowo-
rocznego, podobnie jak przemówienia 
burmistrza i przewodniczącego rady. 
Na scenę poprosiła ich Barbara Niem-
czyk, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, która 
uroczyście powitała zebranych. Marcin 
Janik podzielił się refleksją, że żyjemy 
w dziwnych czasach. Tak dziwnych, 
że trochę śmieszno i trochę straszno.  
W czasach, w których wykonawca pio-
senki o zielonych oczach stawiany jest 
na równi z Szopenem i Moniuszką. Po-
wiedział, że tym bardziej podziękowania 
należą się ludziom, którzy nie tylko za-
chowują standardy, ale je tworzą, dając 
przykład i dbając o wysoki poziom dzia-
łalności swoich firm lub instytucji, któ-
rymi kierują. Wyraził dumę z obecności 
tak wielu wspaniałych, oddanych swojej 
pracy i Ustroniowi ludzi i podziękował 
za ich zaangażowanie w życie publicz-
ne. Przemysław Korcz mówił o tym, że 
miasto może dobrze funkcjonować tylko 
wtedy, gdy dobrze układa się współpraca 
pomiędzy samorządem, organizacja-
mi pozarządowymi i biznesem, i my  
w Ustroniu mamy to szczęście, że działa-
my razem, dzięki czemu Ustroń jest takim 
wspaniałym miastem. Stwierdził, że nie 
ma sensu szukać górnolotnych słów, bo 
najlepszym wyrażeniem wdzięczności, 
będzie szczere: „Dziękuję”.             (mn)

Zrobiliśmy wielki krok do przodu  
w ciągu ostatnich 30 lat. Udało się nam 
przekształcić nasz region i doprowadzić 
do tego, że obecnie generalnie mamy 

O polityce energetycznej kraju i regionu oraz realnej transformacji 
sektora energetyki debatowało w Ustroniu ponad stu samorządowców  
z województwa śląskiego.

ŚLĄSK UPOMNI SIĘ O ŚRODKI 
NA TRANSFORMACJĘ

bardzo niskie bezrobocie. Teraz przyszedł 
czas na realizowanie projektów społecz-
nych, które wiążą się z przekształceniem 
przemysłu energetyki i zapewnieniem 

odpowiednich dla naszego zdrowia wa-
runków życia – podkreślił prof. Jerzy Bu-
zek, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
przewodniczący Europejskiego Forum 
Energii, który ponad rok temu zapro-
ponował uwzględnienie w wieloletnim 
budżecie UE Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji Energetycznej (ostatecznie 
uzgodniony jako Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji).

Jak wyjaśnił prof. Jerzy Buzek, Fundusz 
ten powinien odpowiadać na problemy 
mieszkańców tych regionów Europy, któ-
re potrzebują najgłębszej transformacji. 
Odpowiadając natomiast na pytanie zwią-
zane z podejściem do sektora węglowego 
zwrócił uwagę, że istnieje wiele rozwiązań 
w tym zakresie:

Alternatywą są odnawialne źródła ener-
gii, które muszą być ważnym elementem 
transformacji energetycznej. Pojawia 
się też pomysł energetyki nuklearnej, ale 
decyzja w tym kontekście powinna zapaść 
na poziomie rządu. Jest to dobre rozwią-
zanie, które w wielu krajach się spraw-
dza. Jednak pojawia się wątpliwość, czy  
w tym momencie – z takim opóźnieniem  
w stosunku do innych krajów – powinni-
śmy je wdrażać w Polsce – mówił prof. 
Jerzy Buzek podkreślając, że idealny czas 
na jej wdrożenie był mniej więcej 10 – 13 
lat temu. Swoje wystąpienie zakończył 
konkluzją związaną z potrzebą podjęcia 
szerszych działań w sferze energii:

Musi powstać program rządowy dla 
całego kraju. Chcemy systematycznie 
odchodzić od węgla. Wiemy, że nie da się 
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W niedzielny poranek 12 stycznia ter-
mometry wskazywały 2 stopnie powyżej 
zera, wiał lekki ale mroźny wiatr, a zza 
chmur co jakiś czas nieśmiało przebijały 
promienie słońca. Zmierzając w stronę 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” 
spotkałam grupki młodych ludzi, któ-
rzy czekali już na wybicie 8. To właśnie  
o tej godzinie szefowa ustrońskiego sztabu 
WOŚP Anna Darmstaedter oraz dyrektor 
placówki Barbara Nawrotek-Żmijewska 
otworzyły drzwi siedziby. Zespół liczące-
go dziewięć osób sztabu zajął odpowiednie 
miejsca, a wtedy zaczęli pojawiać się 
pierwsi wolontariusze, którzy do godziny 
9 odebrali wszystkie identyfikatory oraz 
zabezpieczone puszki. Sztab udzielał od-
powiedzi na pytania, przypominano rów-
nież, że na wolontariuszy czeka herbata 
i drożdżówka ufundowana przez Delicje 
oraz napoje przekazane przez Smako-
sza oraz Sylwię i Marka Witkowskich.  
W Karczmie Góralskiej przygotowano 
dla nich także ciepły posiłek, a w Sopelku  
i Domu Nauczyciela czekały ciepłe napoje. 
Kwestujących daleko od centrum dowozili 
na miejsce Strażnicy Miejscy, którzy zajęli 
się również dostarczeniem drożdżówek do 
placówki MDK. Julka będąca członkiem 
sztabu wspomniała, że dla nich posiłek  
w postaci pizzy ufundował pub Tete-a-Te-

85.771,02 zł z USTRONIA
te. Dodała również, że bycie częścią szta-
bu to dla niej szansa, aby pomóc innym  
i spędzić czas w miłym towarzystwie. 
W Karczmie Góralskiej od godziny 12 
trwało wspólne gotowanie przy dźwiękach 
zbójnickich salw i góralskiej muzyki,  
a także licytacje i zbiórka pieniędzy, dzięki 
którym zgromadzono 3494,34 zł. W akcję 
zaangażowały się także restauracje Sisi  
i Angels, gdzie do puszek trafiło 1813,98 
zł. O 14 na rynku rozpoczęła się część 
artystyczna wydarzenia, podczas której 
wystąpił zespół Purple Sky, uczniowie 
wokalistki Karoliny Kidoń, kapela Raj-
wach oraz Misiasty z zespołem. Między 
występami trwała natomiast licytacja 
prowadzona przez charyzmatycznego 
Szymona Pilcha, który zachęcał zebranych 
do udziału i wsparcia WOŚP, a pomagała 
mu w tym dyrektor „Prażakówki” oraz 
dwie wolontariuszki. Jego optymizm  
i żartobliwy ton w połączeniu z zaangażo-
waniem przybyłych pozwolił wylicytować 
mnóstwo wyjątkowych przedmiotów,  
a konto fundacji wzbogaciło się o 5830 
zł. Licytowali młodsi i starsi, a walka 
niejednokrotnie była zacięta. Ustroniaków 
wspomogli przyjezdni z Chorzowa, Rze-
szowa, Cisownicy, a nawet z Warszawy  
i Szczecina. Wszyscy oni pomimo wiatru 

Rodzina z Rzeszowa przyjechała do Ustronia 
na treningi tenisa ziemnego i wygrała jedną 
z najdroższych licytacji.      Fot. K. Francuz

Sztab pod kierownictwem Anny Darmstaedter pracował od rana do późnych godzin wieczor-
nych.                                                                                                            Fot. K. Francuz

Michał i Sandra Jarząbek z Ustronia wylicy-
towali jako pierwsi.             Fot. K. Francuz

Ustroniacy z Manhatanu corocznie wspierają 
akcję.                                  Fot. K. Francuz

Państwo Dębińscy przyjechali z Warszawy  
i wygrali 3 licytacje.              Fot. K. Francuz

Lenka i jej brat Tymek również wsparli  
WOŚP.                                       Fot. K. Francuz

Uczestnicy konkursu lampionowego oddali 
swoje dzieła na licytację.    Fot. K. Francuz

(dok. na str. 15)
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(cd. na str. 2)
2.510 PODPISÓW
przez burmistrza Ustronia Przemysława 
Korcza pt. „Bezpieczna droga do domu 
i szkoły”. Nazwiska laureatów zamieś-
ciliśmy w poprzednim numerze gazety, 
w którym znalazła się relacja ze spot-
kania z Kajetanem Kajetanowiczem. To 
właśnie mistrz rajdowy rodem z Ustronia, 
zaangażowany w działania na rzecz bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym wręczał 
nagrody młodym artystom. Rysunki razem 
z podpisami pojadą do Katowic. 

Na grudniowej sesji Rady Miasta Ustroń 
burmistrz mówił, że zgodnie z ostatnimi 
informacjami, jakie uzyskał od Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, na skrzyżowaniu 
ul. Dominikańskiej z ul. Katowicką ma 
powstać sygnalizacja świetlna. Trudno 
jednak cieszyć się tą wiadomością, gdyż 
po pierwsze słowne zapewnienia o przy-
gotowywanych inwestycjach słyszeliśmy 
już nie raz, a po drugie nie rozwiązuje to 
problemów na innych skrzyżowaniach. 
W petycji ustroniaków jest napisane wy-
raźnie, że domagają się kompleksowych 
rozwiązań na drodze wojewódzkiej prze-
biegającej przez Ustroń, na wszystkich 
niebezpiecznych skrzyżowaniach. 

W kolejnych numerach gazety będzie-
my informować o przekazaniu petycji  
z podpisami, a jeśli ktoś ma jeszcze jakąś 
listę, prosimy o dostarczenie do redakcji. 
Ostateczny termin to poniedziałek 20 
stycznia.                       Monika Niemiec

Dlaczego 
podpisuję? 

– Moja ciocia zginęła w wypadku na 
pasach drogowych przy Biedronce w Ustro-
niu.

– Nasza miejscowość jest za piękna, 
żeby trzeba było ją jeszcze krzyżami przy 
drodze stroić.

– Za każdym razem kiedy przejeżdżam 
przez to skrzyżowanie jestem pełna obaw 
o życie swoje i dziecka. Od strony ul. Do-
minikańskiej wjeżdża się pod górkę, a ruch 
drogowy z roku na rok jest coraz większy  
i długo trzeba czekać aby bezpiecznie 
przejechać przez drogę 941. 

– Przejeżdżam często przez te skrzyżo-
wanie, a niedawno straciłem tam przyjacie-
la w wypadku motocyklowym.

– Niektóre rozwiązania nie muszą być 
bardzo drogie – samo oświetlenie przejść 
może już dużo zmienić.

– Podpisuję, ponieważ chcę aby Ustroń 
był bezpieczny nie tylko dla mieszkańców, 
ale dla wszystkich osób choćby przejeżdża-
jących tą drogą.

– Na drodze wojewódzkiej na wysokości 
„Manhattanu” zginął mój znajomy i wiem 
jak niebezpieczny jest to odcinek tej drogi.

– Liczba tragedii na tej drodze wzrasta. 
Chcę czuć się bezpiecznie w moim mieście, 
by moi bliscy i inni mieszkańcy mogli też 
tak się czuć. Nie chcę by powstał w tam-
tym miejscu kolejny krzyż, nie chcę tam 
cmentarza, miejsca oznaczonego czarnym 
punktem na drodze. Ostatnio zginęła tam 

dla nas może obca osoba, kolejna może 
być z naszej rodzinny. Pomóżcie nam temu 
zapobiec!

– Chcę się czuć bezpiecznie w moim 
mieście!

– Jestem mieszkanką Ustronia, z tej drogi 
korzystam każdego dnia, boję się o swoje 
bezpieczeństwo jak i pieszych, bo nocą nie 
widać ich na pasach, które mogłyby być 
oświetlone, jak w innych miastach, gdzie 
widać dobrze z daleka, czy ktoś na nich 
się znajduje.

– Podpisuję, ponieważ nie chcę, by inne 
rodziny cierpiały z powodu kolejnego 
śmiertelnego wypadku na tym skrzyżo-
waniu.

– Podpisuję petycję ponieważ mieszkam 
powyżej Biedronki, więc codziennie muszę 
pokonywać niebezpieczne skrzyżowanie. 
Sam byłem świadkiem kolizji drogowej 
oraz wielu skrajnie niebezpiecznych sy-
tuacji zaistniałych na ul. A. Brody i Ka-
towickiej.

– Podpisuję, ponieważ kolega miał w tym 
miejscu śmiertelny wypadek.

– Podpisuję bo mieszkam w okolicy drogi 
941, przy wyjeździe na Kozakowice, gdzie 
jest bardzo niebezpieczny wyjazd i prze-
jazd, w weekend przejść na drugą stronę 
jezdni graniczy z cudem, to samo dotyczy 
włączania się do ruchu.

– To jest skandal co tam wyprawiają 
kierowcy. Dość śmierci w tym miejscu.

– Sam otarłem się o kilka groźnych sy-
tuacji na tych skrzyżowaniach.

– Podpisuję, ponieważ droga jest niebez-
pieczna. Źle oświetlona (w szczególności 
nieoświetlone przejścia dla pieszych). 

– Podpisuję, ponieważ mieszkam  
w Ustroniu i martwię się o ustroniaków. 

– Podpisuję ponieważ mam dzieci.
– Trzeba działać w tej sprawie! Dużo za 

dużo już tych wypadków! 
– Infrastruktura drogowa jest katastro-

falnie nieadekwatna do obciążenia ruchem, 
jaki na tej drodze występuje.

– Podpisuję, bo sama niemal nie straciłam 
tam dwóch osób. Na skrzyżowaniu przy 
osiedlu Manhatan i przy zjeździe na Poni-
wiec. Trzeba coś z tym zrobić.

– Dojeżdżamy tym skrzyżowaniem do 
rodziców i często wybieramy dłuższą, ale 
bezpieczniejszą drogę niż zjazdy z drogi 941.

– Prawie nie straciłam tam życia. Poza 
tym ważne jest dla mnie życie i bezpieczeń-
stwo sąsiadów dalszych jak i bliższych oraz 
odwiedzających i wszystkich uczestników 
ruchu.

– Liczy się dla mnie bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu.

– Boję się o życie swoje i najbliższych, 
sama omal nie zginęłam na tym skrzyżo-
waniu. Wśród tych, co tam zginęli, są moi 
znajomi...

– Obserwując ruch w tamtym miejscu, 
uważam, że wina leży po stronie kie-
rowców, którzy nie zachowują należytej 
ostrożności i przy ograniczeniu do 70 km/h 
pędzą często o wiele szybciej. Jednak licz-
ba wypadków ciągle rośnie i należy zrobić 
wszystko, co możliwe, aby zminimalizo-
wać ich ilość.

– Uważam, że życie ludzkie jest bezcen-
ne, a liczyć na rozsądek i uwagę kierowców 
nie możemy. 

– Podpisuję ponieważ skrzyżowanie Ka-
towickiej II i Brody widzę z okien i dosyć 
mam wyjących tam syren, migoczących, 
niebieskich świateł służb i niepotrzebnych 
śmierci. 

– Dziesiątki ofiar śmiertelnych na tym 
skrzyżowaniu. Przebudowa konieczna na 
wczoraj! 

– Konieczna budowa lotniska dla heli-
kopterów ratunkowych przy tej drodze! 
Wypadki śmiertelne są tutaj tak często, że 
lotnisko ułatwiłoby pracę ekipy ratunkowej 
helikoptera!

– Skrzyżowanie jest najniebezpiecz-
niejszym miejscem na drogach Śląska 
Cieszyńskiego i notorycznie dochodzi do 
ogromnej ilości wypadków.

– HORROR dla kierowców i pieszych. 
Nie chcę więcej przeczytać informacji, że 
ktoś zginął, że był ciężki wypadek. NIE 
CHCĘ SAMA BYĆ UCZESTNIKIEM 
WYPADKU! Przechodzą tam osoby star-
sze, osoby z dziećmi – jedyne przejście 
do sklepu BIEDRONKA. Strach dla ludzi 
przekraczających przejście, strach dla kie-
rowców przejeżdżających skrzyżowanie. 
DOŚĆ BEZMYŚLNOŚCI I BRAKU DE-
CYZJI!!! To będzie kosztowało następne 
ludzkie życie !!!!

– Mam dość życia w strachu o życie 
swoje, rodziny i mieszkańców Ustronia. 

 

Mieszkańcy Hermanic wymyślili, że przed niebezpiecznymi skrzyżowaniami można by posta-
wić tablice z ostrzeżeniami, przykładową wizualizację zaprojektował Zbigniew Niemiec. Na 
postawienie takiej tablicy musi się zgodzić zarządca drogi, czyli ZDW i trzeba za to zapłacić. 
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WSPOMNIENIE O PROF. GUSTAWIE MICHNIE
Edukację w zawodzie rolnika rozpo-

cząłem w dzieciństwie, w gospodarstwie 
rodziców, w podskoczowskiej wsi Simo-
radz, od pasienia gęsi i krów. Kontynuacja 
nauki teoretycznej i praktycznej miała 
miejsce w Liceum Rolniczo-Hodowlanym 
w Międzyświeciu i Łodygowicach. W obu 
szkołach kładziono nacisk na praktyczną 
naukę zawodu w gospodarstwach szkol-
nych. Wiadomości, zwłaszcza praktyczne 
zdobyte w szkole średniej procentowały 
w całym moim życiu zawodowym, bo-
wiem programy nauczania w szkołach 
wyższych, tj. w Wyższej Szkole Rolni-
czej w Olsztynie i we Wrocławiu, które 
ukończyłem, pomijały wiele praktycznych 
szczegółów nauki tego zawodu. (...) Mia-
łem to szczęście, że kończąc studia (1957 
r.), byłem pierwszym rocznikiem, którego 
nie obowiązywały nakazy pracy i mogłem 
sam dokonać wyboru miejsca zatrudnie-
nia. Ilekroć przejeżdżałem pociągiem lub 
autobusem na trasie Skoczów-Bielsko 
spoglądałem z zainteresowaniem, ale 
zarazem z wielkim respektem na wieżę 
zamku grodzieckiego. Pracowali tam 
„wielcy naukowcy”, zootechnicy, do 
grona, których chętnie bym się przyłą-
czył, aby pomnażać osiągnięcia naukowe 
w zakresie hodowli zwierząt gospodar-
skich. Dopiero po kilku latach za namową 
pracujących tam znajomych osób odwa-
żyłem się złożyć podanie o przyjęcie do 
pracy i to ze skutkiem pozytywnym. Jako 
agrotechnik z wykształcenia zajmowa-
łem się przez przeszło 32 lata badaniami 
z zakresu produkcji i konserwacji pasz 
oraz żywienia zwierząt gospodarskich. 
Od pierwszych dni zatrudnienia posta-
nowiłem związać swoje życie zawodowe 
z Instytutem Zootechniki w Krakowie 
i miejscem pracy w Zootechnicznym Za-
kładzie Doświadczalnym Grodziec Śląski. 
Praca w placówce naukowej wymagała 
ode mnie dużego wysiłku i samozapar-
cia. Bowiem trzeba było nadrabiać braki 
wiadomości zdobyte w powojennych 
szkołach średnich i wyższych, a przede 
wszystkim to, czego wówczas w uczel-
niach rolniczych nie uczono, mianowicie 
genetyki. Ponadto wiele czasu i wysiłku 
trzeba było poświęcić nauce języków 
obcych, których nauczanie w szkołach 
było w latach powojennych odsuwane 
na boczny tor.(...) Owocna praca nauko-
wa musi być wspierana wiadomościami 
zdobywanymi z literatury obcej, a przede 
wszystkim kontaktami z zagranicznymi 
placówkami naukowymi. Pomimo per-
turbacji związanych z otrzymywaniem 
paszportu służbowego powodowanych 

względami politycznymi, udało mi się 
odbyć staż naukowy w Instytucie Ho-
dowli Zwierząt w Grub k. Monachium 
(Bawaria) oraz przebywać kilkakrotnie 
po kilka lub kilkanaście dni w placówkach 
naukowych Holandii i Austrii. Oprócz 
pobytu uczestniczyłem czynnie w wielu 
konferencjach zagranicznych, co pozwo-
liło mi nawiązywać kontakty osobiste 
i zdobywać potrzebne pozycje literatury, 
których w Polsce wówczas brakowa-
ło. (...) W czasie działalności naukowej 
byłem dwukrotnie wybrany na członka 
Rady Naukowej Instytutu Zootechniki 
w Krakowie. (...) Lektorem szkoleń rol-
ników byłem przez okres około 30 lat. 
Obsługiwałem jak sobie przypominam 
wszystkie wsie powiatu cieszyńskiego 
i wiele w rejonie Bielska-Białej. (...) 
W latach 70-tych władze polityczno-
-gospodarcze w trosce o upadające go-
spodarstwa rolne ustanawiały opiekunów 
tychże gospodarstw. Upadek gospodarstw 
był następstwem szybkiego uprzemysła-
wiania kraju i odpływu młodych ludzi 
do pracy poza rolnictwem. Przydzielo-
no mi 10 takich gospodarstw na tere-
nie Ustronia i okolicy, rozrzuconych po 
wszystkich przysiółkach. Byłem również 
opiekunem absolwentów różnego typu 
szkół rolniczych, a wśród nich było sporo 
osób z Ustronia, Lipowca i Nierodzimia. 
Ważnym odcinkiem mojej działalności 
społecznej było uczestniczenie w pracach 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Rolnictwa (SITR), organizacji działającej 
w ramach Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej (NOT). Będąc przez 2 kadencje 
przewodniczącym Koła Zakładowego 
ZZD Grodziec Śl. oraz członkiem władz 

powiatowych i wojewódzkich przyczy-
niałem się do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych członków poprzez organi-
zowanie szkoleń (w tym nauki języków 
obcych) oraz wycieczek szkoleniowych 
do różnych placówek naukowych w kraju 
i krajach ościennych. W okresie, kiedy 
już mogliśmy przekraczać zachodnie 
granice naszego kraju podejmowałem 
się organizowania dla rolników ziemi 
cieszyńskiej i bielskiej wspólnie z Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego wycieczek 
szkoleniowych do różnych krajów euro-
pejskich. (...) Wyjazdy organizowałem 
w oparciu o kontakty osobiste z zagra-
nicznymi placówkami naukowymi. (...) 
W wycieczkach tych brali wielokrotnie 
udział rolnicy z Ustronia. Utrzymywałem 
z nimi i z niektórymi utrzymuję nadal 
kontakty osobiste. W życiu codziennym, 
podczas okazyjnych spotkań udzielam 
im konsultacji i dyskutujemy na tematy 
zawodowe. Pogarszająca się sytuacja 
finansowa ZZD Grodziec Śl. zmusiła 
mnie do przedwczesnego (przed 70-tym 
rokiem życia) przejścia na emeryturę, 
co nie jest jednoznaczne z zaniechaniem 
pracy zawodowej działalności społecznej. 
Podjąłem pracę w charakterze nauczyciela 
akademickiego w Politechnice Łódzkiej 
Filia w Bielsku-Białej na Wydziale Orga-
nizacji i Zarządzania. Przyczyniłem się do 
wprowadzenia nowego kierunku studiów 
Inżynieria Produkcji Żywności. (...) Jako, 
że współczesny mieszkaniec naszej pla-
nety powinien w swoich poczynaniach 
uwzględniać ochronę środowiska, a rolnik 
produkować tzw. zdrową, nie skażo-
ną  żywność odpowiadającą aktualnym 
polskim i europejskim normom jakości, 
włączyłem się w nurt tych zagadnień 
także przez przynależność i działalność 
w Polskim Klubie Ekologicznym Koło 
w Ustroniu. Działalność naszego Koła 
obejmuje w pierwszym rzędzie szkole-
nia swoich członków poprzez prelekcje 
wygłaszane przez prelegentów z włas-
nego grona, jak i zapraszanych gości 
z zewnątrz, specjalistów z zakresu eko-
logii, zdrowia ludzkiego i nowocześnie 
pojętego funkcjonowania przyrody żywej. 
Ponadto organizowane są wycieczki np. 
do rezerwatów leśnych, gdzie na łonie 
przyrody, w obecności specjalisty, można 
podziwiać tajniki przyrody i rozumieć 
potrzebę jej ochrony. Za całokształt pracy 
zawodowej i społecznej zostałem od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i kilkoma odznaczeniami 
resortowymi. 

13 grudnia 2019 roku zmarł w wieku 89 lat profesor Gustaw Michna. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 17 grudnia w kościele 
ewangelickim, profesor został pochowany na cmentarzu parafialnym, a żegnali go przedstawiciele władz, świata nauki, rodzina, 
przyjaciele, koledzy z Ustrońskiego Klubu Ekologicznego. Profesor Michna był ciepłym, życzliwym, skromnym człowiekiem, przy 
swej rozległej wiedzy, tytułach i osiągnięciach bardzo kontaktowym. Jego prelekcje, wygłaszane w ramach spotkań ekologów czy 
w Muzeum Ustrońskim cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ potrafił w sposób przystępny przedstawić nawet trudne tematy 
związane ze swoją pracą zawodową, ale też inne zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne. Już na początku wieku mówił o zagroże-
niach, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne, a w jego wykładach przewijała się troska o przyszłość planety. Prof. Michna jest auto-
rem wielu artykułów zawartych w „Przyrodniku Ustrońskim”, brał również udział w opracowaniu „Monografii Ustronia”, udzielał się 
w Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia Rady Miasta Ustroń. Przypominamy sylwetkę prof. Gustawa Michny, korzystając z autobiogra-
ficznego artykułu zawartego w książce wydanej w roku 2003 pt. „Wspomnienia Ustroniaków”, który zakończył słowami: „U schyłku 
mojej działalności zawodowej i społecznej z satysfakcją mogę wyznać: Peracti labores iucundi sunt – Miło wspominać minione trudy.”

Prof. Gustaw Michna (1930-2019) prezentu-
je 8. Przyrodnik Ustroński, czerwiec 2009 r. 
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(cd. ze str. 1)

KOLĘDOWANIE 
Z DWÓJKĄ

Z okazji 33 urodzin 
naszemu koledze 

Radnemu  Pawłowi Sztefkowi 
pragniemy złożyć najwspanialsze życzenia - przede wszystkim wytrwałości 

i sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców i naszego miasta, 
a także wszystkiego co w życiu najpiękniejsze i najbardziej wartościowe. 

Radości w sercu, satysfakcji z pracy zawodowej oraz wielu lat efektywnych działań! 
Gratulujemy także wyróżnienia przez Dziennik Zachodni w plebiscycie 

Osobowość Roku w kategorii 
POLITYKA SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

„Za walkę o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach na obwodnicy Ustronia”.

Życzymy zwycięstwa i głosujemy!
Adriana, Anna, Beata, Joanna, Klaudia, Magdalena, Monika, Patrycja, Renata, Artur, Krzysztof, Piotr, Szymon, Bartosz.

Zachwycały recytacje, interpretacje, 
oryginalne kostiumy, a aplauz wzbudził 
finałowy występ uczniów z pracowni-
kami Dwójki. Konferansjerkę prowa-
dziły Julia Gregorska i Julia Fuczyło, 
a wystąpili: pianistka Aleksandra Hatlas 
z absolwentką SP-2 Julią Green, kapela 
regionalna pod kier. Małgorzaty Gem-
bali, uczniowie kl. 3c w „Jasełkach” 
pod kier. Wiesławy Herman (autorkami 
oryginalnych kostiumów były Wiesława 
Herman i Monika Kubik), uczniowie kl. 
2b w tańcu kwiatów pod kier. Marty Paź-
dziorko, Emilia Sztwiertnia w piosence 
„W betlejemską cichą noc”, Patrycja 
Łukasik w „Pastorałce anielskiej”, Ola 
Gąsior z wierszem pt. „Wilija”, Eliza Gaś, 
która wykonała wiązankę świątecznych 
utworów na skrzypcach, Jakub Kuźnik 
oraz Mateusz Cieślar, którzy wyrecyto-
wali wiersz napisany przez nauczyciel-
kę Monikę Cywińską, Patrycja Molek  
z utworem Wandy Mider pt. „Nowy Ro-
czek”, uczniowie kl. 1a, którzy na flażole-
tach zagrali kolędę „Lulajże Jezuniu”, An-
tonina Kiecoń z winszem noworocznym, 
chór szkolny „Bemolki” pod dyrekcją 
Aleksandry Hatlas, akompaniowali: Prze-
mysław Sztwiertnia i Kinga Gorzelany. 

Pomysłodawczynią koncertu „Okruchy 
z wigilijnego stołu” była Wiesława Her-
man, którą w przygotowaniach i reżyserii 
mocno wspierała Joanna Karp, scenariusz 
napisała Małgorzata Ściślewska.      (mn)

3/2020/2/R

Uczniowie z klasy 1a, zagrali kolędę na flażoletach.                                       Fot. M. Niemiec

Publiczność zachwycała się strojami uczniów klasy 3c.                                     Fot. M. Niemiec
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JEDNA WIELKA RODZINA
Raz do roku w okolicach świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku odbywa się  
w Lipowcu wyjątkowa wigilijka. Najstarsi 
mieszkańcy dzielnicy podejmowani są 
obiadem, mają okazję, by spotkać się ze 
znajomymi, porozmawiać, powspominać, 
posłuchać muzyki i wspólnie pośpiewać. 

Nie inaczej było w tym roku i 30 grudnia 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy-
gotowały spotkanie seniorów w strażnicy 
tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zebranych powitała przewodni-
cząca KGW Lipowiec Olga Kisiała oraz 
prezes OSP Lipowiec Tadeusz Krysta. 
Obecny był proboszcz Parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu 
Marian Kulik oraz burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz. Tradycyjnym punktem 
programu jest występ dzieci i młodzieży  
i w tym roku byli to uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Lipowcu, którzy mimo 
przerwy świątecznej pojawili się na wigilijce  
w pełnym rynsztunku. Przedstawili jasełka 
z tradycyjnymi i współczesnymi kolędami 

oraz wierszami o tematyce świątecznej. 
Po występie fragment Pisma Święte-

go przeczytał proboszcz Kulik i złożył 

seniorom życzenia zdrowia i pogody du-
cha. Burmistrz Korcz podkreślał specyfikę 
dzielnicy Lipowiec, która tworzy jedną 
wielką rodzinę i w wyjątkowy sposób 
troszczy się o swoich najstarszych miesz-
kańców. Podkreślił, że warto korzystać  
z doświadczenia i życiowej mądrości senio-
rów, a że spotkanie odbyło się zaledwie 4 dni 
po spaleniu się sceny na rynku, burmistrz 
odniósł się też do wspólnego, uroczystego 
zapalania świec adwentowych, które w tym 
roku organizowane było w naszym mieście 
po raz pierwszy. Powiedział, że wiele osób 
zapomniało, co to jest adwent, że coś takie-
go w ogóle istnieje, bo marketing uczynił  
z okresu przedświątecznego wielkie zakupy. 
Zapewnił, że dopóki będzie burmistrzem,  
w Ustroniu będziemy wspólnie i uroczyście 
zapalać kolejne świece adwentowe i razem 
przeżywać czas przygotowań do świąt. 
Seniorzy przyjęli tę deklarację oklaskami. 

Bardzo długo trwało łamanie się opłat-
kiem, bo każdy chciał powinszować zna-
jomym na ten nowy rok. Później panie  
z KGW podały obiad i deser, a na koniec 
strzeliły korki od szampanów.            (mn) 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Wantuły w Ustroniu zaprasza na promocję 
Kalendarza Beskidzkiego 2020. Spotkanie 
odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 
17.00 w Czytelni.

Jubileuszowa publikacja (Kalendarzowi 
Beskidzkiemu  minęło 60 lat) zawiera jak 
zwykle mnóstwo interesujących tekstów 
poświęconych fascynującym postaciom 
twórców, społeczników czy zacnym be-
skidzkim rodom. Wśród wielu wartych 
uwagi artykułów znalazły się tam wspo-
mnienia dotyczące Anny Robosz, Mariusza 
Makowskiego czy Józefa Golca.

W styczniowy wieczór będzie można  
w czytelni biblioteki spotkać autorów Ka-
lendarza – Grażynę Staniszewską (wydawca 
Kalendarza), Jana Pichetę (redaktor naczel-
ny), Władysławę Magierę, Annę Pałaszyń-
ską , Roumalda Karwika,  Szymona Brodę, 
Urszulę Bażałkińską, Juliusza Wątrobę, 
Dobrosława Barwickiego-Pichetę i in.

PROMOCJA 
KALENDARZA BESKIDZKIEGO

W niedzielny poranek mieszkańców dzielnicy Poniwiec zaskoczył niecodzienny widok. Nie 
mamy oficjalnych informacji, ciężko więc odpowiedzieć na pytanie jak to się stało i z jakiej 
przyczyny samochód znalazł się w tak nietypowym położeniu. Prędkość, śliska nawierzchnia 
czy nieuwaga... tego możemy się tylko domyślać.                                             Fot. P. Bujok

  Fot. M. Niemiec

  Fot. M. Niemiec
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B I B L I O T E K A POLECA  
Marcin Przewoźniak „Puk, puk! Otwórzcie drzwi!”

W domu Bielskich pojawia się dziwaczny posłaniec z jeszcze dziwniej-
szym listem! To oznacza tylko jedno – historia świata znowu zaczęła 
przyspieszać! Zabytkowe drzwi kupione na targu staroci wracają na 
swoje miejsce. Bohaterowie z dawnych czasów znowu pojawią się we 
współczesnym świecie! Ale czy rodzinę Bielskich może coś jeszcze zasko-

czyć? No jasne! Bo do którego normalnego domu 
przychodzi Winston Churchill, aby zapalić cygaro 
i powiedzieć kilka legendarnych słów? Na czyim 
fortepianie swoje słynne utwory gra Fryderyk 
Chopin? I kogo odwiedzi Mikołaj Kopernik, aby 
odkryć kilka zaskakujących faktów o współczes-
nym świecie? 12-letni Staś i jego rodzice muszą 
być przygotowani na każdą sytuację i każdego 
gościa. W „Puk, puk! Otwórzcie drzwi!” nie 
zabraknie zaskakujących zwrotów akcji, świet-
nych przygód i dużej dawki humoru. Poznajcie 
historię z zupełnie innej strony!

Joanna Kłos, Marta Galewska-Kustra 
„Pucio mówi pierwsze słowa”

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi cały dzień! Ten 
sympatyczny maluch stanie się ulubionym towarzyszem Waszego dziecka 
w stawianiu pierwszych kroków w nauce mowy! Druga część przygód Pucia 
skoncentrowana jest na pierwszych słowach typowych dla rozwoju mowy 

dziecka. Ich rozumienia i używania dziecko 
uczy się już w pierwszym i drugim roku życia. 
Dwulatek zaczyna łączyć słowa, a zatem 
posługuje się już prostymi zdaniami. Zabawa  
z Puciem ma w tej nauce pomagać. Dla 
starszych dzieci książka będzie doskonałym 
materiałem do pierwszych prób samodzielnego 
czytania. Celowo prosta w formie i wzbogaco-
na pięknymi ilustracjami książka w naturalny 
sposób wspiera rozwój mowy dziecka. „Pucio 
mówi pierwsze słowa” to piąta książka z serii 
„Uczę się: mówić, wymawiać, opowiadać”.

Bal rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 1 w 1964 r. Od lewej: Mie-
czysław Walczyk, Zbigniew Nawrotek, Paweł Gogółka, Ludwik i Lidia 
Troszokowie, Helena Troszok, Janina Gogółka, Stefania Nawrotek, 
Danuta Gogółka, Zofia Romańska-Walczyk, Wilhelm Gogółka.

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL!
Jak przypominają miłośniczki i miłośnicy tańca i wesołej muzy-
ki w sympatycznym towarzystwie na karnawał czekali wszyscy. 
Tradycje balowe w Ustroniu są długoletnie, a organizowano 
ich w jednym sezonie nawet kilkanaście, więc postaramy się 
również w następnych numerach prezentować niezapomniane 
wrażenia i zachęcamy Szanownych Czytelników do przywoła-
nia z pamięci tych pięknych chwil. 

Dziś prezentujemy wypowiedź Lidii Troszok, która podkreśla, 
że uczestniczyła niemal we wszystkich ustrońskich balach. 

Miałam szczęście, mój mąż bardzo dobrze tańczył, byliśmy 
więc nie tylko zakochani i szczęśliwi, ale też oboje roztańczeni. 
Trzeba przypomnieć, jak się wtedy bawiono. Otóż główną atrakcję 
sta nowiły cudowne bale z wyśmienitą orkiestrą, grającą – bez 
wzmacnia czy – niezapomniane walczyki, walce wiedeńskie czy 
angielskie, tanga, fokstroty, slowfoksy, wirujące pary płynęły  
w tańcu po sali... Naprawdę nie to, co dzisiaj: byle głośne „bum, 
bum”, a wszyscy skaczą, jak chcą, bez ładu i składu, podczas 
gdy do mikrofonu ktoś po prostu wrzesz czy, bo nieraz ten hałas 
trudno nazwać śpiewem. W latach, o których mówię, byłam 
młoda, pełna wigoru, zgrabna, mogłam pochwalić się butami 
w rozmiarze 36. Poza tym uwielbiałam taniec, dobrą muzykę  
i śpiew – i przynajmniej to pozostało mi nadal.

Na swoim pierwszym balu w 1955 r. po całej przetańczonej 
nocy stwierdziłam o godz. piątej, że nogi mam zmęczone, więc 
ukradkiem zdjęłam pod stołem buty. Niestety, później nie dałam 
już rady ich wło żyć i do domu musiałam wracać w pożyczonych 

papuciach. Nie ist niały wówczas taksówki, a po Ustroniu jeździły 
„aż” trzy samochody. Nauczona doświadczeniem, na kolejne bale 
brałam zapasowe, wygodne buty. Na zabawy goście przychodzili 
przeważnie parami, dlatego jeśli jakiś pan poprosił mnie do tańca, 
to mój mąż prosił jego partnerkę. W trakcie balów mężczyźni 
ofiarowywali paniom bukiety kwiatów, one zaś odwzajemniały 
się kotylionami. Noszono także wtenczas rozmaite czapki albo 
kape lusze z papieru lub bibuły, zatem do domu wracaliśmy ude-
korowani. W późniejszym okresie, kiedy mieliśmy już dzieci, 
nie mogły się docze kać na te balowe cudeńka.

Podobnych imprez tanecznych organizowano w Ustroniu  
w latach 50. i 60. bardzo wiele, chociażby dla bankowców czy 
pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej, urządzano też bale przedszkolne i szkolne, lecz najpięk-
niejsze były zawsze myśliw skie. Nie wiązały się one z dużymi 
wydatkami, wszyscy pracowaliśmy i każdy mógł pójść się zaba-
wić. Kreacje również niewiele kosztowały, a że początkowo nie 
nosiło się długich sukienek, nawet na materiale szło zaoszczędzić. 
Najdrożej wypadał wspomniany bal myśliwski, gdzie serwowano 
dania z dziczyzny i wraz z biletem otrzymywało się kar net na te 
wykwintne potrawy... Dodatkowo urządzano loterię z nagro dami 
w postaci upolowanej dzikiej zwierzyny: zajęcy, bażantów, lisów, 
a nawet dzika. Pewnego razu kolega z Cieszyna wygrał takiego 
impo nującego zwierza i wpadł w popłoch, bo nie wiedział, co ma 
z nim zro bić o drugiej w nocy. Powiesiliśmy więc dzika u nas na 
balkonie, mimo to pozostał jeszcze problem jego oporządzenia...

Miło się wspomina te dawne bale, pozostało też sporo zdjęć, 
które uważnym widzom przybliżają nieco ówczesną modę i kli-
mat tych dawnych potańcówek.                                           (LS)

Bal przebierańców miejskiego koła PTTK – 1999 r. Od lewej kucają: 
NN, Helena Szołtysek, Renata Strach, Jolanta Januszewska, Daniela 
Szalbot. W drugim rzędzie: Helena Szczugieł, Gertruda Górniok, Oty-
lia i Henryk Madziowie, Renata Szlaur, Lidia Troszok, Janina Strach, 
Albina i Juliusz Kieconiowie. W trzecim rzędzie: Zdzisław Szlaur, 
Alicja Gogółka, Janina Makula, Maria Gorgosz, Władysław Orszulik.
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 W dawnym
 Ustroniu

Dziś zamieszczam nie jedno, ale dwa 
integralnie z sobą związane zdjęcia, udo-
stępnione przez pana Andrzeja Pilcha. 
Przedstawiają one drewniany most na rzece 
Wiśle, prowadzący na Zawodzie dolne 
(przy obecnej ul. Kuźniczej), a wykonano 
je od strony wschodniego brzegu rzeki. Jak 
podaje pan Andrzej, konstrukcja została  29 
czerwca 1958 r (w niedzielę) zabrana przez 
wielką wodę. Na zdjęciu nr 1, wykona-
nym o godz. 16.00, widzimy most jeszcze  
w całości, natomiast dwie godziny później, 
na fotografii zrobionej o 18.00, już  go nie 
ma. Pan Andrzej dodaje również: „Po opad-
nięciu wody mieszkańcy Zawodzia wybu-
dowali kładkę na rzece, którą w następnym 
roku, też 29 czerwca, znów zabrał nurt. 
Mieszkańcy Zawodzia skonstruowali więc 
dużo większy drewniany most, który służył 
aż do czasu wzniesienia mostu betonowego, 
stojącego do dnia dzisiejszego. Jak się oka-
zuje, autorem fotek jest brat pana Andrzeja, 
Michał Pilch, który wykonał je aparatem 
Altissa, otrzymanym w prezencie konfir-
macyjnym. „Tego dnia było Piotra i Pawła, 
dlatego wybieraliśmy się z bratem do wujka 
Pawła Brózdy z winszem imieninowym. 
Zdążyłem zrobić zdjęcie, zanim ława się 
zawaliła, ale nie mogliśmy już powrócić 
do domu tą samą drogą, a ponieważ most 
koło Oazy też był uszkodzony, przyszło 
nam zatem wracać na Zawodzie dolne przez 
Lipowiec. Po powrocie wykonałem drugie 
ujęcie z tej samej perspektywy”. Na tejże 
fotografii odsłonił się widok na dzisiejszą 
ul. Kuźniczą. Po lewej stronie dostrzegamy 
zarys fabryki, a po prawej  pozostałości 
po barakach, w których w czasie okupacji 
przebywali jeńcy radzieccy, pracujący 
przymusowo w Ustroniu.   Alicja Michałek

17-19.01 
•Przebojowa zima z radiem ZET – Rynek

18.01 
•Okruchy po kolędzie – MDK Prażakówka godz. 18.00

18.01-19.01 
•Turniej Tenisa Stołowego – SP2 godz. 9.00

24.01 
•ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Warsztaty: 

 „Eko mydełka”, „Suchy lód”, „Słodkie wypieki”
godz. 10.00 – 13.00 – sala nr 7

Cena za udział: 40 zł (1 dzień). Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy 
o zgłaszanie się do sekretariatu MDK „Prażakówka” 

25.01 
•Musical „Bożonarodzeniowa historia” 

MDK Prażakówka

•Koncert Magdy Steczkowskiej Gościniec Równica

•Warsztaty: „Nie smaż, tylko uszyj – RYBĘ”, rybny design 
czyli szyjemy rybę – Domek Pracy Twórczej przy Muzeum 

Ustrońskim godz. 10.00
Cena za udział: 15 zł od osoby (babcia, dziadek +dziecko)

•Ustroniaczek na lodzie Lodowisko godz. 11.00

•Lododisco – zabawa na lodzie – Lodowisko 
godz. 17.00-20.00

26.01 
•XIX Zawody narciarskie o Maskotkę Ustronia – Kolej 

Linowa Czantoria – godz. 10.00

1.02
•Warsztaty: kartki Walentynkowe – Domek Pracy Twórczej 

przy Muzeum Ustrońskim godz. 10.00
Cena za udział: 15 zł od dziecka
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ŚLĄSK UPOMNI SIĘ O ŚRODKI 
NA TRANSFORMACJĘ

x                                                                                        Fot. M. Niemiec

tego zrobić w ciągu 5 czy 10 lat, jednak  
w perspektywie 20 – 30 lat absolutnie tak.  

Na początku grudnia 2019 r. Zgroma-
dzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów przyjęło stanowisko w sprawie 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
Energetycznej.

Odnosimy się w nim do odległej per-
spektywy, ale wbrew pozorom nie tak 
bardzo dalekiej. Śląsk jako region na-
znaczony historią przemysłu węglowego 
na pewno będzie się głośno upominał  
o środki, które będą dedykowane obszarom 
wymagającym transformacji energetycznej 
– mówił w trakcie Konwentu Piotr Kucze-
ra, przewodniczący Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika. 

Zdaniem śląskich samorządów Fundusz 
ten jest szansą na przekształcenie naszego 
regionu w sposób ewolucyjny. Jednak 
ten proces musi być zasilany środkami 

finansowymi z zewnątrz. Dopiero takie 
podejście pozwoli na rozwiązanie zna-
czących problemów społecznych poprzez 
realizowanie przemyślanych inwestycji 
czy rozwijanie nowych gałęzi gospodarki. 

W Ministerstwie Aktywów Państ-
wowych zakończył się etap zbierania 
uwag do projektu Polityki energetycznej 
Polski do roku 2040. Obecnie są one ana-
lizowane, a następnie dokument zostanie 
przedłożony Radzie Ministrów. 

Priorytetem Polityki będzie zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego, konku-
rencyjności naszej gospodarki, efektyw-
ności energetycznej oraz ograniczenie 
wpływu sektora energetycznego na śro-
dowisko. Jest to ogromna transformacja 
energetyczna, która zostanie rozłożona  
w czasie, tak aby strona społeczna, a także 
cała gospodarka mogła dostosować się 
do tych zmian – tłumaczyła Marta Kocon 

z Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
Natomiast w województwie śląskim na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego został 
opracowany Bilans energii Województwa 
Śląskiego, z perspektywą do 2030 i 2050 
r. Dokument ten będzie stanowił punkt 
odniesienia w działaniach podejmowanych 
w zakresie energii przez poszczególne 
gminy. Jak wyjaśnił Romuald Meyer, 
dyrektor Zarządzający Pomorskiej Gru-
py Konsultingowej S.A. – wykonawcy 
opracowania, wskazano w nim cztery 
scenariusze prognostyczne. Wszystkie 
wskazują na wzrost zapotrzebowania na 
źródła energii, jednak w każdym sce-
nariuszu są to inne źródła. Jak wynika  
z analizy, podstawą zaopatrzenia pozo-
stanie węgiel kamienny, ale jego udział 
będzie się zmniejszał na rzecz gazu ziem-
nego oraz odnawialnych źródeł energii 
czy wykorzystania energii elektrycznej na 
potrzeby ciepła. 

Zasadniczym celem wszystkich doku-
mentów strategicznych, także tych tworzo-
nych przez gminy, jest zaspokojenie potrzeb 
odbiorców końcowych w sposób neutralny 
dla środowiska – zaznaczył podczas dys-
kusji z samorządowcami Romuald Meyer. 

Samorządy lokalne oprócz opracowy-
wania takich dokumentów od wielu lat 
w ramach swoich środków i WFOŚiGW 
podejmują działania proekologiczne, m.in. 
w postaci wymiany źródeł ciepła, termo-
modernizacji  czy wdrażania OZE. 

Tego typu działania nasza gmina realizu-
je od kilku lat. Jednak jak wiemy powietrze 
nie zna granic, więc działania jednej czy 
kilku gmin nie przyniosą oczekiwanych 
efektów. Obawiam się, że jeśli nie powsta-
nie na poziomie rządowym program tzw. 
mapy drogowej dla Polski, który pomoże 
np. w ciągu 25 lat odejść od źródeł kon-
wencjonalnych i nie będziemy na forum 
UE jasno o tym mówić, to utracimy szansę 
na uzyskanie znaczących środków na ten 
cel – mówił Przemysław Korcz, burmistrz 
Ustronia, gospodarz styczniowego Kon-
wentu, dodając:

Możemy przekształcić charakter naszego 
regionu i przebranżowić pracowników, 
ale tylko wtedy, gdy zostanie określony 
jasny kierunek zmian rozpisany w latach  
i powstaną programy rządowe wspie-
rające te działania. Jestem optymistą  
i w swojej gminie stawiam na ekologię  
i nowe technologie. Natomiast realia geo-
polityczne trochę studzą mój optymizm 
– dodał Przemysław Korcz.

Samorządowcy podsumowując dyskusje 
związaną z transformacją energetyczną 
wyrazili  niepokój:

Jesteśmy na końcu tego łańcucha współ-
zależności w skomplikowanym proce-
sie transformacji. Jako gminy musimy 
bowiem wykonywać zadania na warun-
kach określonych w Warszawie lub Bruk-
seli. Dzisiaj nie wiemy do końca, jakie 
działania mamy podejmować w ramach 
przekształcania przemysłu i gospodarki 
naszego regionu i jakie środki otrzymamy 
na ten cel – podsumował Ireneusz Czech, 
koordynator Konwentu Burmistrzów  
i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, wójt Kochanowic. 

        Tekst i foto: Przemysław Wojtasik

(cd. ze str. 4)

Jerzy Buzek mówił m.in., że alternatywą dla węgla są odnawialne źródła energii.
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Pasja i chęć niesienia pomocy sprawiły, 
że w tym roku w sali gimnastycznej SP-2 
po raz kolejny odbył się turniej siatkówki, 
a o 8 rano sportową rywalizację rozpoczę-
ły zespoły z Ustronia i okolic. Oczywiście 
wydarzenie odbyło się w szczytnym celu, 
a cały zebrany tego dnia dochód trafił na 
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

DLA WOŚP PO RAZ 6.
Pomocy. Bogdan Kozieł, prezes ustroń-
skiego Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi 
Siatkówki, powiedział, że turniej został 
zorganizowany, aby wyjść naprzeciw gło-
som większości grających w Ustrońskiej 
Lidze Siatkówki, którzy chcieli wspomóc 
szczytny cel Jurka Owsiaka. Ów turniej 
jak co roku był ważnym wydarzeniem za-

równo dla B. Kozieła, jak i dla biorących 
w nim udział drużyn. Ukochany sport  
i półfinałowa rywalizacja tego dnia sta-
nowiły jednocześnie sposób na niesienie 
pomocy i wsparcie akcji, która pozwa-
la ratować życie. Jeden z zawodników 
zapytany o towarzyszące mu tego dnia 
emocje powiedział, że oprócz typowo 
sportowych doznań jest też wielka radość, 
determinacja i spełnienie. Wyniki tego-
rocznych spotkań to: Rudzica – Drużyna  
A 0:3, Brenna, Lipowiec – Bad Bojs 3:1, 
Kasa Chorych - Teraz My  3:1, Istebna 
– Wisła  0:3. Jednak najważniejszym wy-
nikiem jest kwota, którą udało się zebrać 
podczas trwania turnieju – 1217 zł. 

                                Karolina Francuz

3/2020/3/R

Radny Miasta Ustroń Paweł Sztefek 
został nominowany do tytuły „Osobowość 
Roku 2019” w Plebiscycie Dziennika Za-

chodniego w kategorii: „Polityka, samo-
rządność i społeczność lokalna”. Kapituła 
doceniła wkład w życie naszego regionu, 
przyznając nominację w szczególności 
za walkę o poprawę bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach na obwodnicy Ustronia. 

Tytuły „Osobowość Roku” zostają przy-
znane w pięciu kategoriach: „Kultura”, 
„Nauka”, „Działalność społeczna i chary-
tatywna”, „Biznes” oraz „Polityka, samo-
rządność i społeczność lokalna” głosami 
mieszkańców województwa śląskiego. 
Jak piszą organizatorzy plebiscytu: „No-
woroczny czas to okres podsumowań  
i rankingów. To także najlepsza okazja, 
aby docenić osoby, które w mijającym 
roku angażowały się w życie lokalnych 
społeczności, wyróżniły się dokonaniami 
w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, 
pomagały innym, wykazały się krea-
tywnością i talentem”. Kandydatów do 
wyróżnienia nominuje kapituła redakcji 
„Dziennika Zachodniego” pod przewod-
nictwem redaktora naczelnego Marka 
Twaroga. 

Głosowanie w miastach i powiatach  
w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło 
się 7 stycznia i będzie trwało do środy 12 
lutego 2020 r. do godz. 22:30. Zwycięzcy 
awansują do wojewódzkiego finału, który 
rozpocznie się w piątek 14 lutego i potrwa 
do środy 26 lutego. 28 lutego rozpocznie 
się ogólnopolskich finał. W kwietniu od-

będzie się wojewódzka gala plebiscytu 
Osobowość Roku 2019, na którą zosta-
ną zaproszeni wszyscy laureaci z miast  
i powiatów. 

Na kandydaturę radnego Pawła Sztefka 
głosujemy poprzez wysłanie SMS-a na 
numer 72355 w treści wpisując: KSA.243. 
Można wysłać dowolną liczbę SMS-ów. 
Koszt: 2,46 zł z VAT.  Dla prenumerato-
rów cyfrowej wersji DZ głosowanie przez 
KLIK.                           Monika Niemiec

Drużyny otrzymały statuetki ufundowane przez Michała Habdasa, właściciela firmy Laserwood. 
                                                                                                           Fot. Karolina Francuz
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. (33)854-
53-98. 

KOMANDOR – Cieszyn, 
ul. Stawowa 27 – szafy, gar-
deroby,  zabudowy wnęk  
z drzwiami przesuwanymi  
i nie tylko... Zamów 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.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

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

Mobilny fryzjer. 505-152-958. 
Zadzwoń-przyjadę.

Okazja. Meble przecenione. 
Sklep „Meble u Michała” 33-
854-24-71.

Zapraszamy do nowo otwarte-
go salonu fryzjerskiego Ella, 
ul. Daszyńskiego 56. 516-
958-672.

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

Sprzedam domowe jajka  
w cenie 0,80 zł/szt. 667-083-
549.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

1200 METRÓW KŁOPOTÓW
Jazda z Hermanic do centrum trwa albo 3 minuty, albo 10. Wszystko 

zależy od tego czy wybieramy dwupasmówkę, czy „starą” drogę, na której 
zmagamy się z dużym i dość wolnym ruchem samochodów, autobusów, 
traktorów, śmieciarek, trafiamy na zamknięty przejazd kolejowy itp. 
Podczas remontu drogi wojewódzkiej 94 zdarzało się, że ulicą Katowi-
cką I Katowicką II również jechaliśmy 10 minut. Oczywiście z powodu 
utrudnień, które zaczęły się w październiku, miały trwać do 10 listopada, 
potem do końca grudnia, a teraz nikt nie wie, kiedy się skończą. Wyłącze-
nie sygnalizacji świetlnej niektórym kierowcom sprawiło wiele kłopotów, 
bo trzeba było wrócić do respektowania pierwszeństwa zgodnie z zasadą 
prawej strony, co nie dla wszystkich jest jasne. Od razu pierwszego dnia 
odnotowano stłuczki. Jadący do i od Cieszyna czasem cieszyli się, że nie 
wszyscy przestrzegają zasady pierwszeństwa, bo bywały dni, że w ogóle 
nie mogliby przejechać przez skrzyżowanie. Kilka razy ruchem kierowali 
policjanci. Kłopoty były przed świętami i przed sylwestrem, bo utrudniony 
był dojazd do sklepu i zakorkowana droga do Wisły. W tej chwili czasowo 
przywrócono ruch i uruchomiono sygnalizację.

SZYMBORSKA NA WIGILIĘ
W czwartek, 14 stycznia w salce parafialnej w Lipowcu odbyła się 

tradycyjna wigilijka dla seniorów. Organizują ją co roku panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, a stylowe wnętrza od lat udostępnia proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Gospodarz, ksiądz 
Marian Frelich był obecny podczas uroczystej wieczerzy, a razem z nim do 
stołu zasiadła przewodnicząca KGW Lipowiec, radna Olga Kisiała, drugi 
radny z dzielnicy, jednocześnie prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej Tadeusz Krysta, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Barbara Jońca oraz sekretarz miasta Ireneusz Staniek. W tym roku 
trochę mniej osób odpowiedziało na zaproszenie, głównie z powodu złych 
warunków pogodowych. Zimna, wilgotna aura i bardzo śliska droga do 
pokonania jest dla starszych osób poważną przeszkodą. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 21.01.2010 r.

16.01   Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
17-18.01   Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
19.01       Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
20.01       Lawenda       ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
21-22.01   Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
23-24.01  Pod Najadą       ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
25-26.01   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. 

Grać, czy nie grać?                                                    Fot. K. Francuz

17-19.01   Przebojowa Zima Radia Zet, Rynek (piątek 15.00-20.00, 
  sobota 12.00-20.00, niedziela 10.00-15.00)
18.01 15.00 Wykład prof. Bogusława Kochaniewicza OP: „Wiary- 
  godność objawień prywatnych a dogmat”, Klasztor  
  Ojców Dominikanów
18-19.01 9.00 XXVI Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Miasta 
  Ustroń”, sala gimnastyczna SP 2 
18.01 18.00 Koncert „Okruchy po kolędzie” z udziałem Janusza 
  Śliwki i byłych uczennic, Karoliny Kidoń z uczenni- 
  cami i EL „Czantoria”, MDK „Prażakówka”
19.01 10.00 3 runda Ligi Mistrzów Ustrońskiej Amatorskiej Ligi  
  Siatkówki, SP 1
21.01 18.00 Walne zebranie KS Nierodzim, SP 6
21.01 19.00 Spotkanie z Jerzym Marcolem „Misja chrześcijańska  
  wśród Romów na Ukrainie i Słowacji”, Klasztor 
  Dominikanów
22.01 17.00 Promocja Kalendarza Beskidzkiego, Czytelnia MBP 
23.01 17.00 Wykład dr Danuty Kapołki „Leki biologiczne  
  w medycynie XXI w.” (Ustroński Klub Ekologiczny), 
  Izba Przyrodniczo-Historyczna
24.01 17.00  Musical „Bożonarodzeniowa historia” (organizator 
 19.00 „Życie i Misja”), MDK „Prażakówka”
25.01 11.00 Zabawy łyżwiarskie z Ustroniaczkiem, Lodowisko, 
  Al. Legionów
25.01 16.00 Ustroń w wojnie polsko-czechosłowackiej w 1919r. 
  spotkanie z Danielem Korbelem, Muzeum Ustrońskie 
25.01 17.30 Koncert Magdy Steczkowskiej oraz uczniów z SP 3, 
  Gościniec „Równica”(bilety 60 zł i 50 zł) 
25.01 18.00 LodoDisco, Lodowisko, Al. Legionów
26.01 9.00 Zawody narciarskie dla dzieci Ustroniaczek, Kolej  
  Linowa Czantoria
26.01 16.00 Nabożeństwo ekumeniczne z okazji Tygodnia  
  Modlitw o Jedność Chrześcijan – występ orkiestry  
  górniczej wraz z solistami Kopalni Węgla Kamien- 
  nego „Sośnica” z Gliwic, kościół ap. Jakuba St. 

U W A G A !
Przedsiębiorcy handlujący napojami 

alkoholowymi
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych za rok 2019 r. oraz uiszczenia pierwszej raty za 
posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin 
płatności pierwszej raty upływa 31 stycznia 2020 r. Płatności nale-
ży dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przele-
wem na konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała 
60 1050 1070 1000 0001  0102  5211  
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Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                                      Fot. W. Suchta                              

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) błyszczy się np. na paznokciach,  
8) wydawana przez kasjerkę, 9) świętuje w połowie lutego,  
10) słynny polski transatlantyk, 12) opaska pełna szla-
chetnych kamieni, 14) sypialnia w dworku, 15) policja po 
angielsku, 16) rzadka rzecz, 19) roślina pastewna, 22) epos 
grecki przypisywany Homerowi, 23) mieszka nad Tamizą, 
24) kusi do złego.
PIONOWO: 2) zwój papieru, 3) pomysł-projekt,  
4) zgrzyta w maszynie, 5) kłujący chwast, 6) zabytkowa 
część miasta, 7) motyl, mucha, 11) mityczny zaginiony 
ląd, 13) wyniki mnożenia, 17) popularna wyspa grecka, 
18) maszyna w tartaku, 20) ziemia uprawna, 21) lepszy 
od węgla. 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 24 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 1

WITAMY W NOWYM ROKU
   Nagrody w wysokości 50 zł otrzymuje:* Marek Legierski 

z Ustronia, ul. M. Skłodowskiej-Curie. 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.
 

3/2020/5/R

3/2020/6/R

i niskiej temperatury chętnie angażowali się w akcję i wytrwale 
licytowali takie rzeczy jak czapka z autografem Kajetanowicza, 
tort czy obraz. Następnie nagrodzono zwycięzców konkursu 
lampionowego, którzy wykazali się hojnością i przekazali swo-
je dzieła na licytację. W kategorii klas I-III byli to: 1 miejsce 
Franciszek Malinowski, 2. m. Nadia Wielgosik, 3. m. Barbara 
Bek. W kategorii klas IV-VIII: 1. m. Mateusz Kuszel, 1. m. Ma-
ria Witkowska, 2. m. Mateusz Bujok, 2. m. Estera Zięba, 3. m. 
Aleksandra Czerwińska, 3. m. Natalia Kuszel. W kategorii szkół 
średnich i dorośli: 1. m Sylwia Witkowska, 2. m. Bogusława 
Lazar. Wyróżnienia otrzymali: Maja Pasterny, Jessica Pietruszka, 
Jagna Świeczka, Emilia Nowakowska, Mikołaj Nowakowski. 
O 17 przyszedł czas na finał Finału. Zapłonęły wspomniane 
lampiony, a obecni na rynku włączyli latarki i tańcząc w rytm 
skocznej muzyki wspólnie wysłali światełko do nieba. Dzień 
zakończył występ Misiastego z zespołem. Niezależnie od pa-
nującej opinii, podziałów i uprzedzeń lokalne firmy oraz osoby 
prywatne chętnie zaangażowały się we wsparcie inicjatywy. Byli 
to: Sylwia Szlauer „Cukiernia na Blejchu”, Kajetan Kajetanowicz, 
Cukiernia „Delicje”, Tete-a-Tete, Smakosz, firma „Pilch”, Mo-
kate, Michał Habdas, państwo Witkowscy, Pozytyw, cukiernia 
„Bajka”, Karczma Góralska, Gregorio, Loobito, Żaneta Panfil, 
restauracja „Rybka”, Kazimierz Heczko, kawiarnia „Sopelek”. 
Dzięki zaangażowaniu pracowników MDK „Prażakówka” 
oraz młodych ludzi udało się zebrać sumę, która bez wątpie-
nia wspomoże cel tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, czyli zakup najnowocześniejszych urządzeń dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju 
operacji. Wolontariusze przez wiele dni poświęcali swój czas 
charytatywnie oddając się pracy na rzecz fundacji, a ich opie-
kunowie, czyli pracownicy Domu Kultury zajęli się sprawami 
formalnymi, znalezieniem sponsorów oraz organizacją atrakcji, 
które zwiększyły szansę na zebranie tak dużej sumy. Dziś wiemy 
już, że był to wielki wysiłek i ciężka praca, która opłaciła się,  
a Ustroń zebrał o prawie 15 tysięcy więcej, niż w ubiegłym roku. 
Chętnych do pomocy w przyszłym roku zapraszamy do kontaktu 
z MDK już w październiku, kiedy ruszają pierwsze przygotowa-
nia.                        Karolina Francuz

85 771,02 zł z USTRONIA
(dok. ze str. 5)
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10 i 11 stycznia ekstraligowi szczy-
piorniści Górnika Zabrze, wykorzystu-
jąc przerwę w rozgrywkach ligowych, 
zmierzyli się towarzysko z czeskim HC 
ROBE Zubri. Co ciekawe, trener zabrzan 
postanowił na te dwa spotkania włączyć 
do kadry pierwszego zespołu trzech uta-
lentowanych juniorów, którzy na co dzień 
występują w rozgrywkach młodzieżo-
wych oraz w drugoligowych rezerwach 
Górnika. Wśród tej trójki znaleźli się 
Mateusz Cieślar oraz Szymon Medwid, 
którzy są wychowankami MKS-u Ustroń.  

Śląski Związek Piłki Nożnej świętuje 
100-lecie, a obchody rozpoczęto w pod-
okręgu Skoczów, dokładnie w Ustroniu, 
w restauracji Dolce Vita. To tam prezes 
Związku Henryk Kula Złotym Medalem 
za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki 
Nożnej odznaczył Jana Gomolę. Znakomity 
bramkarz, zawodnik Kuźni Ustroń, Gór-
nika Zabrze, reprezentant Polski odbierał 
odznaczenie wśród oklasków wszystkich 
zgromadzonych. Ponadto ŚZPN wyróżnił 
specjalnie wydanymi z okazji jubileuszu me-
dalami „Przyjaciel Śląskiej Piłki” burmistrza 
Ustronia Przemysława Korcza, w którego 
imieniu wyróżnienie odebrał sekretarz mia-
sta Ireneusz Staniek, oraz Artura Steczkie-
wicza, właściciela portalu Beskidzka Piłka. 
W materiale filmowym przedstawionym 
podczas gali wymieniono osoby, pocho-
dzące z naszego regionu, które wniosły 
szczególny wkład w osiągnięcia polskiego 
futbolu, a wśród nich Marka Matuszka, Ad-
riana Sikorę i Mieczysława Sikorę. 

IGNACY 
W REPREZENTACJI 

POLSKI!
9 stycznia Związek Piłki Ręcznej  

w Polsce ogłosił skład kadry juniorów 
młodszych (rocznik 2004 i młodsi) na 

Szymon Medwid.                  Fot. K. MedwidTOWARZYSKI 
DEBIUT

konsultację szkoleniową, która odbę-
dzie się w dniach 18-26.01 w Cetnie-
wie. Wśród powołanych zawodników 
znalazł się Ignacy Jaworski, który jest 
pierwszym szczypiornistą z Ustronia, 
jaki będzie miał przyjemność i zaszczyt 
założenia koszulki z orzełkiem na pier-
si. Wychowanek MKS-u Ustroń jest 
aktualnie na użyczeniu szkoleniowym  
w SMS ZPRP Płock. Warto zaznaczyć, że 
w rozgrywkach ligowych zespół prowa-
dzony przez trenera Piotra Bejnara musi 
sobie radzi bez Ignacego oraz Patryka 
Siekierki (SMS ZPRP Kielce), którzy 
jednak będą mogli wrócić do swojego 
macierzystego klubu, by rozegrać mecze 
barażowe o Mistrzostwa Polski, a także w 
przypadku awansu, w kolejnych rundach 
mistrzowskiej imprezy. 

                   Arkadiusz Czapek 

W obu towarzyskich spotkaniach ustroń-
scy szczypiorniści pojawili się na parkie-
cie, a ich Górnik pierwszego dnia zwy-
ciężył 30:29 (12:11), natomiast drugiego 
31:26 (18:13).           Arkadiusz Czapek

Mateusz Cieślar.                    Fot. K. Medwid

Ignacy Jaworski.                   Fot. K. Medwid

MEDALE NA 100 LAT

Jan Gomola. Artur Steczkiewicz.


