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Biało-czerwone kwiaty dla polskiego bohatera złożyła córka i syn lotnika, burmistrz Przemy-
sław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, harcerze z drużyny "Jaskółki 
spod Czantorii", delegacja XVIII Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy, 
prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego Łukasz Sitek.      Fot. M. Niemiec

W numerze m.in.: UKS Beskidy - 
wicemistrzowie Polski, Petycje 
w obronie branży turystycznej, 
Złodzieje na kołach, Mikołaj na 
motorze, TRS Siła coraz lepiej, 
MKS na tarczy, Ruszają pociągi

SETNE URODZINY BOHATERA
Miał być festyn lotniczy i huczne obchody, ale pandemia pokrzyżowała plany i z ko-
nieczności obchody Roku Jana Cholewy, ustanowionego uchwałą Rady Miasta Ustroń, 
były skromne. Również urodziny bohaterskiego lotnika świętowaliśmy w kameralnym 
gronie, choć nie zabrakło rodziny, wychowanków, oficjalnych delegacji. 

Warto sobie przypomnieć, że już  
w połowie 18 wieku odnotowano w ustroń-
skich annałach pierwszych kuracjuszy  
i letnikorzy, którzy korzystając z dobro-
dziejstw ówczesnego lecznictwa (m.in. 
kuracje żużlowe, żętycowe) wynajmowali 
kwatery w domach prywatnych, o czym  
z dezaprobatą informowała „Gwiazd-
ka Cieszyńska”: Tak najprzód wpada  
w oczy brak stosownych i dostatecznych 
pomieszczeń, gdyż przebywający tu więk-
szą częścią muszą się kontentować małemi, 

SPEŁNIAJĄ
WSZYSTKIE
WYMAGANIA

(cd. na str. 4)

PODATKI
I OPŁATY 2021

Koniec roku to w Ustroniu czas ustalania 
opłat i podatków. Ich wysokość określają 
radni, podejmując stosowne uchwały. 
Projekty uchwał przygotowują urzędnicy 
ratusza pod dyrekcją skarbnik miasta, 
ale nie mogą sobie wymyślić dowolnych 
stawek. W tym względzie samorządy nie 
są autonomiczne i wysokość opłat miej-
scowych muszą dostosować do „widełek” 
ministerstwa finansów. Dodatkowo staw-
kom podatków przygląda się Regionalna 
Izba Obrachunkowa. 

Na sesji październikowej radni uchwa-
lili wysokość opłaty uzdrowiskowej od 

(cd. na str. 3)

Była już krótka zima, potem powróciła złota polska jesień, a we wtorek po południu Ustroń 
zasnuła gęsta mgła i razem z nowymi dekoracjami świątecznymi stworzyła bajkowy klimat. 
W prognozach długoterminowych temperatury w dzień dodatnie i słońce, ewentualnie jakiś 
niewielki deszcz ze śniegiem po 20 grudnia. Święta mają być suche i na plusie.  Fot. K. Francuz

Nasz Ustroń to nie tylko renomowane 
uzdrowisko z długoletnia tradycją, lecz 
również znana i popularna w całej 
Polsce miejscowość turystyczna i wy-
poczynkowa, więc jest to oczywiste, że 
wiele miejscowych rodzin działalność 
noclegową wraz z wyżywieniem traktuje 
jako podstawowe źródło utrzymania. 
Znajduje się tutaj 173 zarejestrowa-
nych domów mieszkalnych oferujących 
1600 pokoi gościnnych i 45 ośrodków 
wypoczynkowych mających 3400 pokoi, 
nie licząc dużych hoteli na Zawodziu  
i w Jaszowcu.  



2                                                                                       10 grudnia 2020 r.

Na Górze Zamkowej w Cie-
szynie turyści mogą oglądać 
średniowieczny bruk. Archeo-
lodzy odsłonili kamienną na-
wierzchnię po usunięciu blisko 
metrowej warstwy ziemi. Po 
bruku jeździły ongiś książęce 
kolasy i chodzili mieszkańcy 
piastowskiego zamku.

W Niżnym Tagile (Rosja)  
w miniony weekend skoczko-
wie walczyli o punkty Pucharu 
Świata. Polskę reprezentowali 
zawodnicy spoza podstawo-
wego składu. Paweł Wąsek  
w sobotnim konkursie był 32., 
zaś w niedzielnym – 6. Jego 
kolega z WSS Wisła, Aleksan-
der Zniszczoł, zaliczył jeszcze 
lepszy start, zajmując 6. i 19. 
miejsce.                     (nik) 

   
 

Po wielu trudach oddano do 
użytku zmodernizowany Pa-
wilon III Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie. Ulokowano  
w nim  oddziały obserwacyjno-
-zakaźny oraz gruźlicy i chorób 
płuc. Inwestycja stanowi ważne 
wsparcie w dobie koronawiru-
sa, bowiem w nowoczesnych 
salach są 52 łóżka dla osób 
chorych na Covid-19. 

Na listopadowej sesji Rady 
Gminy w Goleszowie, zapadła 
m.in. uchwała, dotycząca  skali 
podatków od nieruchomości 
i środków transportowych na 
przyszły rok. Radni poparli 
propozycję wójt gminy Sylwii 
Cieślar, żeby nie wprowadzać 
zmian w wysokości teraz obo-
wiązujących stawek.

1 grudnia Cieszyn dołączył do 
ogólnopolskiej akcji sprzeciwu 
wobec polityki finansowej rządu 
dotykającej lokalne samorządy.  
Wieczorem na jedną godzinę 
zgaszono podświetlenie ratusza, 
Domu Narodowego, Teatru im. 
Adama Mickiewicza, Zamku  
i lampy na Wzgórzu Zamko-
wym.
 
Na 13 grudnia zaplanowano 
nowy rozkład jazdy pociągów. 
Będzie można znowu dojechać 
do Ustronia i Wisły. Pociągi na 
trasie Katowice – Wisła będą 
kursowały do marca 2021 roku. 
Wtedy znowu nastąpi przerwa, 
żeby w kolejnym etapie mo-
dernizacji szlaku kolejowego 
kontynuować roboty na odcinku 
Skoczów – Wisła Głębce. 

to i owo
z 

okolicy

Szkoła Podstawowa nr 7 w Cie-
szynie Krasnej wreszcie ma salę 
gimnastyczną z prawdziwego 
zdarzenia. Mieści pełnowymia-
rowe boiska do koszykówki, 
siatkówki i tenisa ziemnego 
oraz niepełnowymiarowe boi-
sko do piłki ręcznej i nożnej. 
Inwestycja kosztowała ponad 
5,7 mln zł. 

*  *  *
*  *  *

Przeczytałam list pana Michała i odpowiedź pana Romana  
w dwóch ostatnich wydaniach Gazety Ustrońskiej. Popieram pana 
Michała i nie rozumiem ataku pana Romana, a tym bardziej jego 
„niefortunnych” przykładów na to, o czym nie mówi konstytucja...

Czyżby to był skutek wszechobecnej medialnej paniki? 
Zgadzam się też z panem Michałem, że noszenie maseczki może być 

szkodliwe. Po 20-30 min. jej noszenia trzeba by ją zmienić, bo ina-
czej mamy na twarzy mikrobiologiczne szambo, które bez przeszkód 
wdychamy, nie mówiąc już o tym, że jesteśmy poważnie niedotlenieni. 

Jest jeszcze inny niekorzystny aspekt noszenia maseczek. Ludzie, 
którzy wierzą, że ochroni ich to przed wirusem, czują się zbyt bez-
piecznie i nie zachowują dystansu, co widać szczególnie w sklepach.

A tymczasem maseczka tak chroni przed wirusami, jak ogrodzenie 
z siatki przed komarami. 

Badania w Anglii pokazały, że zachorowało tam tyle samo ludzi 
spośród tych, którzy nosili cały czas maseczki i którzy ich nie nosili.

Mówi się nam też oficjalnie, że maseczka nie chroni nas samych, 
tylko ew. inne osoby, w razie gdybyśmy my byli chorzy, ale wtedy 
przecież siedzimy w domu lub co gorsza w szpitalu. 

Dlatego postulat pana Romana, żeby "to całe towarzystwo... (które 
nie nosi maseczek?)...w razie zakażenia" leczyło się na własny koszt, 
jest co najmniej nielogiczny.  

Rząd nie ma jednak innych narzędzi oprócz maseczek, dystansu 
i dezynfekcji. Rzadko słyszy się w mediach o wzmacnianiu własnej 
odporności, a to jest kluczowe przy wszelkich infekcjach. O zdrowym 
trybie życia w związku z tym nie trzeba już chyba nikomu mówić. 

Równie ważne jest także unikanie stresu, a strach i panika w tym 
nie pomagają, za to bardzo skutecznie niszczą układ odpornościowy.  
Dobrym sposobem na to, żeby się przed tym bronić, jest zadawanie 
pytań i szukanie odpowiedzi w niezależnych źródłach, o czym też 
pisze pan Michał.

Zarzucanie panu Michałowi egoizmu też jest nie na miejscu. Już 
dawno skończyły się czasy, gdy wymagało się poświęcania jednostki 
dla dobra ogółu. To już nie ten ustrój.

A teraz ciekawostka. Nasz były już minister zdrowia prof. Szumow-
ski 26.02.20 w Radiu RMF FM na pytanie o maseczki odpowiedział: 
"One nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie 
zabezpieczają przed zachorowaniem." - "Naprawdę nie pomagają?" 
- "Naprawdę nie pomagają."- "To po co je ludzie noszą?"- "Nie 
wiem". 

Teraz już sporo ludzi wie, że maseczki nosi się po to, żeby nie 
zapłacić mandatu.  

A były już szef GIS-u, Jarosław Pinkas też rzucił trochę światła  
w tej sprawie: "Ta maseczka musi być. Maseczka ma przypominać 
o pandemii. Ta maseczka nie w pełni zatrzymuje patogeny."

No cóż, widocznie komuś to nie pasuje, żeby ludzie przestali 
się bać wirusa, którego śmiertelność (tylko Covid-19, bez chorób 
współistniejących) wynosi wg różnych źródeł od ok. 3% do poniżej 
1% (jednego procenta), ale za to udało mu się "uśmiercić" w 100% 
sezonową grypę...

Jeszcze do pani Poli.
W obrębie parków i zieleńców nadal nie ma nakazu noszenia 

maseczek. Czy bulwary nad Wisłą i plac zabaw w parku do tego się 
zaliczają? Sprawa do dyskusji.

Pozdrawiam.                                                                      Hanna

LIST DO REDAKCJI

*  *  *

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego pragnę 
serdecznie podziękować Wszystkim Darczyńcom za  finansowe wspie-
ranie naszej misji w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Obecny 
rok pokazał jak bardzo nasze społeczeństwo – mieszkańcy naszego 
regionu potrafią zadbać o wspólne dobro jakim jest wspieranie działań 
związanych z ochroną zdrowia.

Informujemy, że uzyskane środki finansowe zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem i sugestią Darczyńców.

• Wydatki Statutowe – 516 320,32 zł + dar rzeczowy lodówka 1 946,90 zł  
• Zakup maseczek kombinezonów oraz innych rzeczy ochrony osobistej przekazane 
Szpitalowi, Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Państwowym Domom 
Pomocy Społecznej. • Zakupiona aparatura dla Szpitala to kwota  377 076,52 zł na 
potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Stacji Dializ, Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, Sali Operacyjnej, SOR, Oddziału Urologii. • Szpital: zestaw 
TikiSTART, specjalistyczne maski wielorazowe (sala operacyjna) – 39 040,20 zł, 
maseczki (materiały do szycia) – 2 040,54 zł, aparat do znieczulania – 159 840,00 

FUNDACJA ZDROWIA 
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

zł. Przeznaczony w szczególności przy porodzie metodą cesarskiego cięcia.   
Z urządzenia korzystać będą pacjenci leczeni z powodu COVID – 19, wymagający 
interwencji chirurgicznej. Sala operacyjna: videolarygoskop – 9 900,00 zł. Urzą-
dzenie pomocnicze przy intubacji, w celu zapewnienia drożności dróg oddecho-
wych, Głowica Kardiologiczna – 7 000,00 zł. SOR:  lampa czołowa – 9 755,78 zł. 
Oddział Otolaryngologii: USG – 94 500,00 zł. Oddział Urologiczny: (dopłata do 
zakupu USG) do diagnozowania pacjentów w szczególności z nowotworami układu 
moczowo-płciowego USG CHISION do jamy brzusznej z dodatkową głowicą do 
badań naczyniowych dla  chorych z niewydolnością nerek w trybie pilnym dla 
Stacji Dializ – 55 000,00 zł. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe – 103 500,00 zł. 1) 
Zakup materiałów do ochrony osobistej w celu zwalczania Covid-19 (kombinezony, 
maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjny) – 80 000,00 zł. 2) Zakup aparatury  
i urządzeń medycznych – 23 500,00 zł. (kwota przekazana z 1%). Ventus 300 – 
fotokatalityczne urządzenie do dekontaminacji powietrza – 12 054,00 zł,   – pul-
soksymetry, kapnometry, torby medyczne, termometry. Domy Pomocy Społecznej: 
środki ochrony osobistej; półmaski, kombinezony, rękawice – 35 743,80 zł. 

Wszelkie działania, które Fundacja Śląska Cieszyńskiego podejmuje od początku 
swojego istnienia, są skierowane na pomoc osobom dotkniętym chorobą. Staramy 
się bardzo wszystkie zebrane środki zamieniać na konkretną aparaturę medyczną, 
służącą nie tylko mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, ale i przebywającym u nas 
turystom. Bez Państwa wsparcia żadne nasze starania nie mogłyby tak pięknie 
zamieniać się w konkretną, wymierną pomoc. Dziękujemy. Z wyrazami szacunku 

                                        Janusz Martynek, prezes 
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

50/2020/1/R

(cd. ze str. 1)

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Cholewa   lat 82  ul. A. Brody

*   *   *

POJEMNIKI 
NA ODPADY 

BIODEGRADOWALNE
W okresie od II połowy października 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie do-
starczało mieszkańcom Miasta Ustroń pojemniki na odpady 
biodegradowalne. 

Pojemniki będą dostarczane bezpłatnie właścicielom nieru-
chomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń 
(pojemniki nie przysługują osobom uiszczającym opłatę ryczałto-
wą). Odbiór bioodpadów z pojemników będzie realizowany od 
01.01.2021 r., jednak ze względu na dużą ilość pojemników, którą 
należy dostarczyć mieszkańcom do końca roku, ich dystrybucja 
będzie odbywała się w ciągu najbliższych tygodni. Do końca 
2020 roku odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie  
w workach do tego przeznaczonych (brązowy kolor) – na do-
tychczasowych zasadach.  W przypadku pytań dotyczących 
dystrybucji pojemników proszę o kontakt z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI 

„ODDYCHAJ BESKIDAMI”
W punkcie konsultacyjnym, który mieści się przy ul. 3 Maja 4 

(budynek „Beskidu”) można uzyskać bezpłatne porady na temat 
ekologicznego ogrzewania domów (wymiana pieców, moder-
nizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń  
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektrodowe, 
pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd, ulga ter-
momodernizacyjna). Po poradę można przyjść po wcześniejszym 
umówieniu się drogą mailową: biuro@oddychajbeskidami.pl. Na 
spotkanie należy przyjść w maseczce.

*   *   *

ZMIENIA SIEDZIBĘ
Firma Artchem, która ostatnio przekazała ustrońskim placów-

kom edukacyjnym dużą ilość środków dezynfekujących od 14 
grudnia zmienia swoją siedzibę. Nowy adres hurtowni to ul. 
Lipowa 42 Ustroń Poniwiec. Godziny otwarcia oraz numery 
telefonów pozostają bez zmian.

PODATKI I OPŁATY 2021
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdro-
wotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  
w Ustroniu, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 4,00 
zł W roku 2020 opłata uzdrowiskowa wynosiła 3,5 zł. 

Na sesji listopadowej uchwalono wysokość podatku od nie-
ruchomości, od środków transportu i opłatę za wywóz śmieci. 
Zgodnie z uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
opłat za śmieci płacimy za liczbę osób, zamieszkujących daną 
nieruchomość, a w przypadku nieruchomości lub ich części, w 
których prowadzona jest działalność gospodarcza, płacimy za 
metry kwadratowe. 

W pierwszym przypadku stawka wynosi 29,90 zł przy segregacji 
i 89,70 zł bez segregacji. W drugim przypadku 1,10 zł za 1 m2 

powierzchni użytkowej przy segregacji i 3,30 zł za 1 m2 bez se-
gregacji. Ryczałtowa stawka dla nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy lub inna nieruchomość, wykorzystywana 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 181,50 zł za rok przy 
segregacji i 544,50 zł za rok bez segregacji. 

Wybrane wysokości rocznych stawek podatku od nierucho-
mości: – od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,98 zł od 1 m2 powierzchni, – od 
pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,50 zł, – od budynków mieszkalnych lub 
ich części – 0,81 zł, – od budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
24,30 zł, – od budynków wykorzystywanych jako hale tenisowe 
– 15,77 zł, – budynków związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 5,06 zł, budynków lub ich części wykorzystywanych 
jako pomieszczenia gospodarcze lub jako garaże wolnostojące 
– 5,50 zł.

Podatek od środków transportowych płacą właściciele pojazdów 
mających ponad 3,5 t masy. Przykładowe wysokości rocznych 
stawek: od samochodu ciężarowego: 3,5-5,5 t – 500 zł (700 zł 
nie posiadający certyfikatu EURO), 5,5-9 t – 800 zł (1.100 zł), 
9-12 t – 1.000 zł (1.300 zł); od ciągników siodłowych lub bala-
stowych: 3,5-5,5 t – 1.100 zł (1.300 zł nie posiadający certyfikatu 
EURO), 5,5-9 t – 1.200 zł (1.400 zł), 9-12 t – 1.400 zł (1.600 zł); 
od autobusu z mniej niż 22 miejscami oprócz kierowcy – 1.300 zł 
(1.600 zł), powyżej – 1.600 zł (2.000 zł).                             (mn)

*   *   *
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Uroczystość odbyła się przy grobie 
Cholewów, w którym m.in. pochowany 
jest lotnik RAF. Spotkanie rozpoczął  
i modlitwę poprowadził proboszcz po-
mocniczy Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej ks. Dariusz Lerch, a towarzyszył mu 
kapelan z Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego ks. kpt. Marcin Konieczny, 
który wyraził podziw dla umiejętności 
Cholewy - lotnika i szacunek dla niezłom-
ności i prawości Cholewy - człowieka, 
wychowawcy, harcerza. 

Głos zabrał burmistrz, witając córkę 
Jana Cholewy – Nelly Tomaszek oraz 
syna Karola Cholewę. Przemysław Korcz 
wyraził żal, że nie możemy godniej uczcić 
pamięci zasłużonego mieszkańca Ustro-
nia. Mówił też o tym, że Śląsk Cieszyński 
może się pochwalić znanymi nazwiskami 
lotników, ale Jan Cholewa był najwy-
bitniejszym z nich, nie dlatego, że jest 
z Ustronia, ale dlatego, że całym swoim 
życiem, nie tylko bohaterskimi czynami 

podczas wojny, udowadniał, że jest wiel-
kim człowiekiem. 

Następnie Jana Cholewę wspominał 
Karol Brudny, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Kuźni Ustroń, który powie-
dział m.in.: 

– Zatrudnienie po powrocie z wojen-
nej tułaczki po zmianie ustrojowej kraju 
nie było łatwe. Prócz przyjaciół jeszcze 
sprzed wojny miał też mniej przyjaznych 
opiekunów. Z tego czasu dawni współto-
warzysze pracy wspominają upokorzenia 
jakich doznawał. Dzisiaj wspominając 
jego dokonania i wyczyny z czasów wojny 
– za mało godne – uznajemy przypisanie 
Go do pracy sprzątacza placu fabryczne-
go. Dopiero odwilż polityczna pozwoliła 
wykorzystać jego inne talenty, gdy został 
skierowany do pracy jako animator kul-
tury świetlicowej zakładu pracy. (…) Był 
niedoścignionym wzorcem w aktywizacji 
młodego człowieka;  poszanowania, połą-
czonego z obowiązkiem na rzecz drugiego 

człowieka i to wszystko przez pryzmat 
przyrzeczenia harcerskiego. Środkiem 
do tego celu stał się mit Ikara, umiejętnie 
wykorzystany w znajdowaniu drogi do 
młodych. Kiedy zdrowie odmówiło mu 
zasiadania za sterem samolotu znowu 
oddał się wczesno-młodzieńczemu za-
miłowaniu budowie modeli latających,  
a kształt profilu skrzydła, kąt natarcia 
i siła nośna wynosiły Go znowu nad 
chmury. 

Krystyna Kukla przeczytała wspomnie-
nie Lecha Kempińskiego z Legionowa, 
pułkownika w stanie spoczynku, wycho-
wanka drużynowego Jana Cholewy, har-
cerza drużyny „Jaskółki spod Czantorii”, 
w którym czytamy m.in.: 

– O Jego wojennych zasługach, wiele 
wiadomości znajdziemy w źródłowych 
opracowaniach ale żaru jego ducha, oso-
bowości, prawości i empatii do bliźnich, 
nie są w stanie określić żadne słowa. 
Zawsze skromny, cichy, jakby „wyco-
fany”, nie skarżył się na los, gdy nie był 
doceniany przez PRL-owskie władze,  
a wręcz przez nie szykanowany i poniża-
ny. Przykładem niech będzie nieuwzględ-
nienie Jego stopnia chorążego, do którego 
został awansowany, jako dowódca załogi 
samolotu bombowego w wojskach lotni-
czych RAF i zdegradowanie, albowiem 
tak należy to odbierać, jako że stopień 
chorążego był pierwszym stopniem oficer-
skim do rangi sierżanta Ludowego Wojska 
Polskiego, którym Go „zaszczycono” (…) 
tylko dlatego, że ośmielił się walczyć 
o wyzwolenie Ojczyzny u boku wojsk 
alianckich. (…) Wspominają dziś Jana 
Cholewę, naszego harcerskiego bohatera, 
harcmistrza, Harcerza Rzeczypospolitej, 
jego druhny i druhowie starszej harcer-
skiej 97 drużyny. Nasz Kapitan wraz  
z żoną harcmistrz Alicją, użyczając swego 
domku nieopodal rzeki Wisły, powołali 
w roku 1958 tętniącą młodym życiem  
i zapałem drużynę harcerską, która przy-
jęła nazwę „Jaskółki spod Czantorii”. Się-
gając pamięcią wstecz, dosłownie jakby to 
było wczoraj, przeżywamy od nowa czas 
spędzany razem na zbiórkach, alertach  
i obozach organizowanych na lotnisku  
w Aleksandrowicach.                            (mn)

SETNE URODZINY BOHATERA
(cd. ze str. 1)

7 grudnia, w dniu setnych urodzin Jana Cholewy kwiaty na jego grobie złożyli spadochronia-
rze, harcerze, przyjaciele i samorządowcy.                                                 Fot. M. Niemiec

ZA SZYBKO 
W ZAKRĘT

Dla 21-letniej mieszkanki Ustronia ten 
tydzień rozpoczął się niewesoło. Wszyst-
kiemu winna kolizja, do której doszło 
7 grudnia o 20.30 na ul. Lipowskiej. 
Kierująca samochodem marki BMW nie 
dostosowała prędkości jazdy do panu-
jących warunków i wypadła z drogi na 
prawostronnym łuku. Pojazd wylądował 
na dachu, uszkadzając przy tym dwa znaki 
drogowe. Cztery osoby znajdujące się 
w samochodzie wyszły z niego o włas-
nych siłach, bez obrażeń. Kierująca była 
trzeźwa. Została ukarana mandatem.

(kfz)
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– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Subregionu Południowego Wojewódz-
twa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”, 
którego Ustroń jest członkiem złożyło 
wniosek do krajowego programu Ko-
lej Plus o dofinansowanie moderniza-
cji odcinka linii kolejowej nr 190 Sko-
czów – Bielsko-Biała Główna i wniosek 
ten zakwalifikowany został do II etapu.  
W drugim etapie samorządy będą miały 
12 miesięcy na opracowanie wstępnego 
studium planistyczno-prognostycznego. 
Istotne będzie także przedłożenie doku-
mentu potwierdzającego zabezpieczenie 
finansowania minimum 15 procent war-
tości inwestycji oraz deklaracji właści-
wego organizatora przewozów odnośnie 
uruchomienia i finansowania przewozów 

CZY DOŁOŻYMY SIĘ 
DO REMONTU KOLEI?

– W związku z zakwalifikowaniem do II etapu Progra-
mu Kolej Plus, złożonego przez Stowarzyszenie AGLO-
MERACJA BESKIDZKA projektu pn.: „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała 
jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyń-
skiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała 
– Wadowice – Kraków)” jako Burmistrz Miasta Ustroń 
podjąłem decyzję o partycypacji finansowej w kosz-
tach opracowania wstępnego studium planistyczno-
-prognostycznego, które jest przedmiotem II etapu 
konkursu.

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz odpowiada:

min. 4 pary pociągów przez 5 lat. Po tym 
etapie projekty będą podlegały ocenie 
wielokryterialnej, której wynikiem będzie 
utworzenie listy rankingowej projektów  
i kwalifikacja ich do realizacji w progra-
mie Kolej Plus. Inwestycje w ramach 
programu prowadzone będą do 2028 roku, 
a jego wartość wyniesie 6,6 mld zł, w tym 
ok. 1 mld zł stanowić będą środki jedno-
stek samorządu terytorialnego. Ustroń też 
przyłącza się do tego finansowania, gdyż 
jest ono kolejnym elementem „zielonej 
strategii komunikacyjnej”, który przyczy-
ni się do zwiększenia ruchu turystycznego 
na naszym obszarze, w dużym stopniu 
odciąży ruch drogowy, a to będzie miało 
przełożenie na lepszą jakość powietrza  
i komunikację z regionem. 

Warto podpisać petycję (z konieczności 
tylko on-line), która zostanie złożona na 
ręce premiera Morawieckiego i wicepre-
miera Gowina. Napisali ją i podpisali się 
radni z Klubu Radnych Projekt Ustroń: 
Marcin Janik – przewodniczący Rady Mia-
sta Ustroń, Bożena Piwowar, Aleksander 
Poniatowski, Roman Siwiec, Daria Sta-
niek, Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona, 
Dorota Walker oraz wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Ustroń – Jolanta Hazuka  
i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu Rady Miasta Ustroń – Artur Kluz,  
a także burmistrz Ustronia Przemysław 
Korcz. 

Mieszkańcy i sympatycy Ustronia mogą 
składać podpisy do 20 grudnia na stronie: 
www.petycjeonline.com, petycja pt. „Pe-
tycja w sprawie utrzymania miejsc pracy 

PODPISUJEMY 
PETYCJĘ!

50/2020/3/R

w branżach turystycznych i okołotury-
stycznych oraz zrównoważonego budżetu 
Miasta Ustroń.” W treści czytamy m.in.: 

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja 
epidemiologiczna jest poważna, ale wie-
rzymy, że wprowadzając ścisły reżim 
sanitarny w naszych restauracjach, ho-
telach, stokach narciarskich i punktach 
usługowych, jesteśmy w stanie zapewnić 
bezpieczny wypoczynek turystom i kura-
cjuszom (...).

Zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji 
dotyczącej zamknięcia hoteli i punktów 
gastronomicznych oraz o wydłużenie 
ferii zimowych. Bez tego nasze miasto, 

mieszkańcy staną przed obliczem ruiny 
finansowej.

Na 16 tysięcy mieszkańców Ustronia, 
ponad 600 pracuje w Przedsiębiorstwie 
Uzdrowiskowym Ustroń S.A., 350 firm 
działa w branży turystycznej i zatrudnia 
ponad 4 tysiące pracowników.

Wsparcie w ramach „Tarcz Antykry-
zysowych” jest niewystarczające i dla 
wielu przedsiębiorców przychodzi zbyt 
późno. Bez sezonu zimowego grozi nam 
zwiększone bezrobocie, brak podatków 
i innych opłat, co wpływa negatywnie 
nie tylko na budżet Miasta Ustroń, ale 
całego państwa.

7 grudnia burmistrz Przemysław Korcz  oraz 
m.in. wiceburmistrz Dorota Fijak i naczelnik 
Wydziału Inwestycji UM Andrzej Siemiński 
uczestniczyli w odbiorze ul. Cieszyńskiej po 
II etapie remontu. Koszt inwestycji wyniósł 
396.997,91 zł. Prace objęły modernizację 
odcinka drogi o dł. ok. 250 m (nawierzch-
nia z betonu asfaltowego – 1.895,41 m2) 
oraz zatok autobusowych, przy których 
wykonano nawierzchnię chodnika i zjazdów 
z kostki brukowej betonowej (789,80 m2), 
nawierzchnię zatok z betonu cementowego 
(172,00 m2). Wykonawcą zadania była firma 
Eurovia Polska Prace trwały od 11 września 
do 27 listopada.                   Fot. P. Wojtasik
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dolnemi izdebkami w chłopskich chałupach, a tutejsza gospo-
da i trakternia (Hotel Kuracyjny- dop.L.S.) zaledwie 20 stron 
pomieścić może. (...) Mieszkania prywatne ograniczają się 
bodaj do liczby 70-80 pokojów, które są po większej części 
biednie umeblowane i ledwo wystarczające nawet dla skrom-
nych wymagań komfortu życiowego.

Z czasem zaczęto coraz bardziej doceniać korzyści płynące 
z rozwoju uzdrowiska i turystyki i oto minęło ponad trzy 
ćwierci wieku, w którym powstało wiele obiektów z myślą  
o wynajmie  pokoi, a oferty właścicieli były jak na owe czasy 
coraz bardziej satysfakcjonujące. Oto hotel „Belweder” w la-
tach 30. polecał piękne słoneczne pokoje, park, garaże, woda 
ciepła i zimna, radio, telefon. Natomiast wprost imponująca 
była oferta Hotelu Kuracyjnego, którą zamieszczamy powyżej. 

I znów minął niemal wiek, więc nie należy się dziwić, że  
obecnie pensjonaty wprost prześcigają się w zaspokajaniu 
wszelkich potrzeb potencjalnych gości i to co jeszcze nie tak 
dawno wydawało by się nieco przesadnym oczekiwaniem 
urlopowiczów, czy nadmierną fanaberią, dziś jest już normą. 

Teraz podstawowym źródłem informacji na temat możliwo-
ści znalezienia lokalu wypoczynkowego jest internet, gdzie 
wszyscy zainteresowani oferują swe usługi, a klienci wyrażają 
na ten temat opinie. Można mieć wrażenie, że właściciele 
miejsc noclegowych obserwują konkurencję i nie tylko starają 

się nie być gorsi od innych, ale wręcz przewidują wszelkie oczekiwania 
i spełniają wszystkie wymagania. A zatem w każdej ofercie zawarta jest 
informacja, że pensjonat znajduje się w najpiękniejszej dzielnicy Ustro-
nia, gdzie panuje spokój i cisza, a zarazem w niedalekiej odległości od 
sklepów i w pobliżu środków transportu publicznego. Każdy właściciel 
oferuje bezpłatny parking i Wi-Fi oraz piękne, funkcjonalne pokoje 
wyposażone w telewizor z eleganckimi łazienkami. Oto fragment 
jednej z ofert: Zapewniamy doskonałą kuchnię domową podawaną  
w eleganckiej jadalni. Menu dostosujemy do potrzeb każdego klienta. 
Możliwość przygotowania śniadań i kolacji we własnym zakresie. Na 
miejscu sauna, bilard, masaż, pokój gier, plac zabaw dla dzieci, ogród 
z miejscem do grillowania.

Cóż, oferty są zachęcające, lecz pensjonaty od 4 listopada po raz 
drugi pozamykano, gdyż rząd wprowadził lockdown. Zapytaliśmy 
właścicieli naszych pensjonatów, jak funkcjonują w tym trudnym 
okresie koronawirusa, gdy po raz kolejny muszą sprostać nałożonym 
na nich ograniczeniom.

Willa „Kolor” Danuta Dudzik: Ten czas bardzo ciężko przeży-
wamy. W ciągu miesiąca korzysta z noclegu tylko kilka osób z firm  
z nami współpracujących, to jest nic. Mieliśmy zamknięte od 15 marca 
do czerwca. Trochę zaczął się ruch dopiero przed Bożym Ciałem. Wa-
kacje nie były najgorsze i jakoś funkcjonowaliśmy do października. 
Jak nas pozamykali, to mamy zero dochodów. Na wiosnę trochę się 
ratowałam subwencją, ale teraz nie mamy nic. Nie podają żadnych 
konkretów. Nie znamy kryteriów, a wnioski mają być złożone od 
stycznia. Etaty muszę zatrzymać, bo wzięłam subwencję. Jakieś do-
chody były z wakacji, ale w styczniu będzie bardzo trudno utrzymać 
pracowników. Daliśmy ogłoszenie na wyroby świąteczne, wszyscy 
się tym ratują, ale teraz wszystko na wynos i to się nie liczy w całym 
obrocie. Jesteśmy zdezorientowani co do możliwości skorzystania od 
stycznia z subwencji, bo na razie cisza i w telewizji nic na ten temat 
nie mówią. Jest nam bardzo ciężko. Dochodów nie ma, a pracowników 
i media trzeba opłacać. Ja nie wiem, co to będzie. 

Gościniec „U Januszka” Janusz Mynarski: Hotelarstwo jest 
zamknięte, więc odpoczywam. Nie będę tej sytuacji komentować, bo  
w całej Polsce jest jednakowo. Prowadzę firmę jednoosobową. Wiosną 
korzystałem z subwencji, a teraz trzeba przeczekać. Gorzej już nie 
może być. Ja nie pamiętam takiego fatalnego roku jak ten. Na wiosnę 
nieczynne, potem wakacje, a znów od października nieczynne, więc 
dwa i pół miesiąca działalności na cały rok, to jest trochę mało. Ja już 
jestem w takim wieku, że dużo nie potrzebuję, a w przyszłym roku 
idę na emeryturę, więc jakoś będzie, a lokal przejmie córka. Najgo-
rzej z tymi, co mają dużo pracowników i jeszcze jak dzierżawę mają 
zapłacić, to jest naprawdę wielki kłopot. A my jakoś tam przeżyjemy.  

Pensjonat „Źródełko” Ewa Żyła: W lipcu, sierpniu funkcjonowało 
się jako tako, a potem już wcale. Wiosną dostaliśmy te podstawowe 
fundusze w ramach tarczy: 5 tysięcy, zwolnienie z ZUS i postojowe. 
Teraz czekamy cierpliwie, bo nic nie wiadomo. Mówią, że z jednego 
miejsca do drugiego wysyłają, a na razie nie ma żadnych konkretów. 
Coś tam wymyślają, że nie wszyscy dostaną fundusze z tarczy anty-
kryzysowej, że ci którzy już mieli subwencję, to już prawdopodobnie 
ich to nie obejmie. Podobno gastronomię to obejmie, a hotelarzy nie, 
bo my możemy przyjąć na nocleg służbowych, których i tak nie ma. 
A płacić trzeba podatek od nieruchomości, od alkoholu, którego nie 
możemy sprzedawać, bo bar nieczynny, a koncesję trzeba zapłacić. 
Dobrze, że chociaż mrozu nie ma, to na razie są mniejsze opłaty. 
Podobno zapowiada się jakiś protest, bo niełatwo teraz w tej branży.

„The Lion Rooms” Renata Stanek: Jakoś trwamy, bo nie jest 
to nasze główne źródło utrzymania. Wiosną korzystałam jedynie ze 
zwolnienia z płatności ZUS. Lato wcale nie było lepsze, ponieważ 
ludzie nie przyjeżdżali na dłuższe pobyty, jedynie na jeden czy dwa dni,  
a to się wiąże z większą pracą i większymi kosztami. Ubiegłe lato było 
zdecydowanie lepsze. Teraz w tej branży jest po prostu katastrofa. Nie 
zapowiada się to ciekawie na następne miesiące, bo ani na styczeń, ani 
na luty nikt przyjazdu nie bukuje, bo każdy się boi, co dalej będzie.

„Beskidówka” Sara Juskowiak: Sytuacja wygląda tak jak wszę-
dzie, że chyba powoli wszystko będzie zamykane, bo pomocy większej 
nie dostajemy, a możemy obsługiwać tylko pobyty służbowe, więc 
jak się ktoś taki trafi, to jak najbardziej jest mile widziany, ale jest to 
bardzo mało. W wakacje mogliśmy normalnie funkcjonować, ale dwa 
miesiące wakacji nie są w stanie nas usatysfakcjonować na cały rok. 
Nie jesteśmy w stanie się z tego utrzymać. Podejrzewam, że w najbliż-
szych miesiącach lepiej nie będzie, bo jeżeli ferii ma nie być, to trudno 
przewidzieć co będzie dalej. Po prostu nie wiemy, kiedy się możemy 
spodziewać tego lepszego czasu.      Opracowała: Lidia Szkaradnik

SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE
WYMAGANIA

(cd. ze str. 1)

Imponująca oferta sprzed wieku sprostałaby wymaganiom 
współczesnych gości. Rok 1933.
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UZUPEŁNIENIE INFORMACJI 
DO ARTYKUŁU GU 

Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 R. 
„WYPUSZCZAMY OBLIGACJE”

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Ustroń, większością 
głosów przyjęta została uchwała dotycząca emisji 30 mln 
obligacji. Uchwała, zgodnie z procedurą została wysłana 
do zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową  
w Katowicach, która stanowi nadzór nad uchwałami doty-
czącymi finansów uchwalanymi przez samorządy. 

W dniu 28 października 2020 r. I Skład Orzekający Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Katowicach wydał 
negatywną opinię o możliwości wykupu przez Miasto Ustroń 
obligacji komunalnych na łączną kwotę 30 milionów złotych.  
Na sesji w dniu 26 listopada, większością głosów została 
przegłosowana kolejna uchwała dotycząca emisji obligacji 
– tym razem na kwotę 15 milionów złotych.  

Zgodnie z tym, co mówiliśmy – na ostatniej sesji – nasze 
obawy nie dotyczą emisji obligacji samych w sobie, jedynie 
trybu, w którym skarbnik miasta przedstawiała nam propo-
nowaną emisję. Zdajemy sobie sprawę z poważnego stanu 
budżetu miasta.

Na komisji budżetu pani skarbnik poinformowała, że chce 
skorzystać z tarczy COVIDOWEJ dla samorządów. Na mocy 
tarczy, tylko i wyłącznie w szczególnych przypadkach samo-
rząd ma możliwość zaciągnięcia zobowiązań finansowych 
(czyli na przykład emisji obligacji) bez opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 

Wątpliwości biorą się również z informacji zawartej w opi-
nii RIO, czyli niedoszacowania wpływu sytuacji makroeko-
nomicznej, spowodowanej skutkami pandemii COVID – 19. 

W swoich wystąpieniach radni Paweł Sztefek, Piotr Roman 
oraz Damian Ryszawy wyrazili zaniepokojenie w kwestii 
planowanego zadłużenia miasta, które według opinii RIO na 
koniec 2020 roku wyniesie ponad 51 milionów złotych (do-
kładnie 51.590.169,29 zł). Kwota ta stanowić będzie ponad 
50 % planowanych w 2020 roku dochodów. Niepokojąca 
jest również wysokość kosztów ponoszonych na obsługę 
planowanego zadłużenia, która według opinii RIO wyniesie 
średnio w latach 2021 – 2025 ponad 1,5 mln zł rocznie. Ta 
kwota będzie musiała znaleźć się w budżecie.

Mimo tego, że niektórzy z nas są ekonomistami, nie spe-
cjalizujemy się w zakresie finansów publicznych. Nie mamy 
wystarczającej wiedzy, a co za tym idzie pewności, czy emi-
sja obligacji nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową 
Miasta Ustroń.

Naszym zdaniem zadłużanie miasta, bez wysłania uchwały 
do specjalistów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu 
oceny, jest dla nas jako radnych nie do zaakceptowania.  
W związku z tym część z nas głosowało przeciwko, niektórzy 
wstrzymali się od głosu. 

Jest jeszcze jeden aspekt, który nie został poruszony na 
sesji. Emisja obligacji bez oceny RIO z pewnością ograniczy 
krąg instytucji finansowych zainteresowanych ich zakupem. 
Może to wpłynąć niekorzystnie na warunki finansowe, na 
jakich ta emisja może być dokonana. Brak opinii RIO stwarza 
wyższe ryzyko – co ewidentnie może wpłynąć na marżę, czyli 
koszt emisji obligacji.        

                                        Radna Jadwiga Krężelok
 Radny Paweł Sztefek
                            Radny Piotr Roman 

  Radny Damian Ryszawy

PODZIĘKOWANIE 
DLA RADNYCH 

Na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu 26 listopada b.r. przeczytałem 
apel do Premiera Mateusza Morawieckiego, który sporządziłem  
w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Ustroń Przemysławem 
Korczem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Ustroń – Marcinem 
Janikiem. Na tejże sesji poprosiłem radnych, którzy popierają apel  
o podpisanie pisma, które do 2 grudnia, zgodnie z informacją na sesji, 
było dostępne w biurze Rady Miasta Ustroń. 

Pragnę podziękować wszystkim radnym, którzy wsparli apel 
swoim podpisem tj. Jadwidze Krężelok, Jolancie Hazuce, Bożenie 
Piwowar, Pawłowi Sztefkowi, Piotrowi Romanowi oraz Sławomirowi 
Haratykowi. 

Pismo z w/w podpisami zostało wysłane w dniu 2 grudnia b.r. do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.                

        Radny Miasta Ustroń
Damian Ryszawy

 

SZANOWNY PAN MATEUSZ MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy decyzję Rządu dotyczącą 
przedłużenia zamrożenia szeroko pojętej branży turystycznej. 

Ustroń jest miejscowością uzdrowiskowo-turystyczną, której 
przychody budżetowe w znacznym stopniu zależą od ilości turystów 
odwiedzających nasze miasto. Decyzja rządu dotycząca skrócenia 
ferii zimowych do 2 tygodni połączona z zamkniętymi hotelami, 
miejscami noclegowymi i zamrożoną branżą gastronomiczną oraz 
zapowiadane w mediach ograniczenia w przemieszczaniu się będą 
miały katastrofalne skutki dla przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w naszym mieście. W dalszej kolejności wpłyną 
negatywnie na już i tak bardzo obciążony budżet naszego miasta. 

Zaobserwowaliśmy jak bardzo negatywnie wiosenny lock down 
odbił się na kondycji finansowej setek firm, ludzi z nimi związanych 
oraz na przychodach naszego miasta. Kolejny stracony sezon, tym 
razem zimowy może okazać się niestety przysłowiowym „gwoździem 
do trumny”. 

Zgadzamy się z głosem samorządowców z innych gmin tury-
stycznych i apelujemy o odmrożenie branży oraz wydłużenie ferii 
zimowych do 10 tygodni tj. od 4 stycznia do 15 marca. Tego typu 
rozwiązanie pozwoliłoby na bezpieczne przyjęcie turystów z nale-
żytym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy nie zapominać również o naszych dzieciach, które siedzą  
w domach na zdalnym nauczaniu. Edukacja zdalna, a później dodat-
kowo kolejne dwa tygodnie w zamknięciu w domach to rozwiązanie, 
które będzie miało, również z psychologicznego punktu widzenia 
bardzo negatywne konsekwencje. Zdrowie fizyczne jest równie 
ważne jak zdrowie psychiczne, a długotrwałe siedzenie w domach 
nie wpływa na żadne z nich pozytywnie. 

Cieszymy się, że pierwotna decyzja o całkowitym zamknięciu 
ośrodków narciarskich została, po ponownej analizie zmieniona. 
Zwracamy jednak uwagę, że szczególnie zimą turyści mają potrzebę 
przenocowania, ogrzania się oraz zjedzenia w restauracjach, które 
niestety na chwilę obecną Państwa decyzją pozostają zamknięte. 

W związku z powyższym apelujemy o otwarcie hoteli, gastronomii 
oraz atrakcji turystycznych z zachowaniem oczywistych rygorów 
sanitarnych. 
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Słoneczna i ciepła niedziela zachęciła wiele osób, by Miko-
łajki spędzić w plenerze. Sporo spacerowiczów znalazło się na 
rynku, skąd rozlegały się znane utwory, a także muzyka filmowa, 
a wszystko za sprawą Jana Siwego, od kilku lat mieszkańca 
Ustronia, który całe swoje zawodowe życie związał z muzyką 
i wielokrotnie grał w tym miejscu na saksofonie altowym i na 
klarnecie. Miło było przysiąść na ławeczce i posłuchać urokliwej 
melodii, a chętnych do wysłuchania tego spontanicznego koncertu 
było niemało. 

W tym dniu nie mogło na rynku zabraknąć Mikołaja i choć 
z powodu pandemii Urząd Miasta nie organizował jak co roku 
atrakcji dla maluchów, to Mikołaj znalazł się na rynku, a przy-
jechał na motorze z Jastrzębia Zdroju. Przekazywał on cukierki 
wszystkim dzieciom, które znalazły się w tym miejscu, a Czy-
telnikom naszej gazety powiedział: Mam na imię Paweł. Bardzo 
lubię to miasto. Lubię tu zaglądać, jest klimatycznie i dzisiaj też 
postanowiłem przyjechać, bo jest taka popularna coroczna akcja 
„Motomikołaje”. Kupiłem cukierki i przyjechałem tutaj, żeby 
sprawić radość dzieciakom. 

Była to bardzo wartościowa społeczna inicjatywa uatrakcyjnie-
nia popołudnia na rynku.                                                      (LS)

MIKOŁAJ 
NA MOTORZE Z MUZYKĄ

www.willakolor.pl
Boże Narodzenie to najpiękniejszy okres w roku. Święta łączą rodziny 
i przyjaciół. Postanowiliśmy ułatwić przyjęcia w gronie rodzinnym  
i przyjaciół. Przygotowaliśmy zestaw tradycyjnych potraw, które będzie 
można u nas zamówić. 

Oferta potraw świątecznych: 
 Uszka z grzybami 0,5 kg  25 zł
 Krokiety z mięsem 5 szt.  20 zł
 Pierogi z kapustą i grzybami 1 kg 35 zł
 Kapusta z grochem i grzybami 0,5 kg  15 zł
 Schab pieczony ze śliwką 1 kg  25 zł
 Pstrąg pieczony 1 szt. 250-300 g  19 zł
 Karp panierowany 0,5 kg  22 zł
 Ryba po grecku 0,5 kg (mintaj)  20 zł
 Barszcz czerwony 1 porcja 0,5 l  10 zł
 Zupa grzybowa 0,5 l + kluseczki 150 g 12 zł
 Makowiec świąteczny z bakaliami 1 szt.  35 zł
 Szarlotka 1 kg  30 zł
 Chleb z ziarenkami mały 800 g  10 zł
 Chleb z ziarenkami duży 1.300 g  15 zł

Zamówienia przyjmujemy do 15 grudnia.
Potrawy będzie można odebrać w recepcji Willi Kolor.

Termin odbioru: 23 grudnia w godz. 14-17.
Podstawą odbioru będzie podanie numeru zamówienia  
i uregulowanie należności do 4 dni od złożenia zamówienia. 
Płatność przelewem na konto bankowe: 61 1050 1315 1000 0091 3941 
8496, gotówką lub kartą płatniczą w recepcji pensjonatu. Przy płat-
ności przelewem w tytule prosimy podać nazwisko zamawiającego 
oraz numeru zamówienia. 

Pensjonat Willa Kolor – Ustroń, ul. Gałczyńskiego 2b

50/2020/6/R

Od 14 grudnia 2020 
zapraszamy do nowej siedziby.

Hurtownia Artchem 
ul. Lipowa 42, Ustroń Poniwiec

Godziny otwarcia oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Ksiądz Dariusz Lerch ze swoimi dziećmi Nikodemem i Emilką na 
niedzielnym spacerze spotkali Św. Mikołaja.        Fot. L. Szkaradnik

Muzyk Jan Siwy, który  koncertował w wielu miejscach na ziemi i na mo-
rzu, jest też znany z częstych koncertów na rynku.  Fot. L. Szkaradnik 

Rysio znaleziony został w Ustroniu Nierodzimiu. Kotek ma około 6 
miesięcy. Został zaszczepiony, odrobaczony i wykastrowany. Jest 
bardzo miłym kotkiem, akceptuje każde towarzystwo byleby tylko 
zaznać odrobinę czułości. Czeka w domu tymczasowym Asa na telefon 
606-911-687.

50/2020/5/R
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ZŁODZIEJE NA 
KOŁACH

W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszy się o kradzieżach 
rowerów dokonywanych na terenie miasta. Złodzieje kradną 
dwukołowce regularnie. Nawet kilka razy w tygodniu na por-
talach internetowych możemy znaleźć apel ofiar przestępstwa, 
które mniej lub bardziej skutecznie starają się odzyskać swoją 
własność. Jednym z poszkodowanych jest Piotr Duława, miesz-
kaniec Hermanic. W piątek 20 listopada jego rower skradziony 
został spod poczty. Mężczyzna otrzymał pojazd w prezencie  
i był to jego jedyny środek transportu do centrum, gdzie udawał 
się na zakupy czy po odbiór renty. W pomoc w odnalezieniu 
roweru Piotra zaangażowali się również jego sąsiedzi i znajomi, 
którzy wciąż liczą na odzyskanie jednośladu. Czy te kradzieże 
to działania zorganizowanej grupy? Ciężko powiedzieć. Jak 
mówi oficer prasowy policji asp. Krzysztof Pawlik o grupie 
przestępczej nic policji nie wiadomo. Dobrze znane jest nato-
miast zjawisko sezonowej kradzieży rowerów. Z tego też powodu 
służby mundurowe polecają zastosowanie środków zaradczych, 
które utrudnią potencjalnemu złodziejowi dokonanie kradzie-
ży. Przede wszystkim bezwzględnie należy parkować rowery  
w przeznaczonym do tego miejscu oraz zabezpieczać je kłód-
ką. Również na prywatnej posesji warto trzymać pojazd „pod 
kluczem”. Ponadto cieszyńska straż miejska oferuje możliwość 
znakowania rowerów metodą syntetycznego DNA. Polega ona na 
umieszczeniu w newralgicznych miejscach pojazdu niewidocz-

nych dla oka pieczątek z unikalnym numerem identyfikacyjnym 
oraz wprowadzeniu oznakowanego roweru do lokalnego rejestru, 
a następnie zarejestrowaniu w Narodowym Rejestrze REFIZ. 
Oznakować rower może osoba pełnoletnia, która po wypełnie-
niu formularza rejestracyjnego otrzymuje legitymację rejestru.

                                                                     Karolina Francuz

50/2020/2/R

Ustroń, ul. Skoczowska 76 (obok Eurosparu)
 tel. 500 517 677

salon@salonbonsai.pl  /  www.salonbonsai.pl

 
FRYZJERSTWO
• strzyżenie damskie 
 i męskie 
• koloryzacja 
• pielęgnacja włosów 
• usługi barberskie 
• sprzedaż 
 profesjonalnych 
 kosmetyków Wella 
KOSMETYKA
• manicure i pedicure 
• stylizacja paznokci 
• henna brwi i rzęs 
• makijaż permanentny 
• zabiegi na twarz i ciało 

 karty 
podarunkowe

Godziny otwarcia: 
pon-pt: 9.00-19.00, sob: 8.00-14.00

50/2020/4/R

Ten rower skradziono Piotrowi Duławie spod poczty. 

Powyżej zdjęcie uczennicy kl. VII Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu Emilii 
Piwowar, dzięki któremu zajęła 3. miejsce 
w konkursie fotograficznym pt. „Krajobraz  
i przyroda województwa śląskiego”. Wy-
konała je na starym cmentarzu w Lipowcu 
podczas wycieczki z mamą. Konkurs zor-
ganizował Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. 

Podopieczna Miejskiego Domu Kultury „Pra-
żakówka” Patrycja Łukasik zdobyła 2 miejsce 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
online, zorganizowanego przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Atut” z Częstochowy. Patry-
cja – uczennica 4 klasy Szkoły Podstawowej 
nr 2 tańczy w zespole „Echo” pod kierunkiem 
Anny Darmstaedter, jest też zdolną wokalist-
ką, a szkoli się u Janusza Śliwki. 

NA ŚWIĘTA już 17 grudnia

prezent - drewniana 
ozdoba na choinkę, duża 
krzyżówka - choinka, wy-
wiady, przepisy, felieto-

ny, ciekawe artykuły 
o dawnym i współczes-
nym Ustroniu, zdjęcia 

nowe i archiwalne

POZNAJ TO MIASTO
ŚWIĄTECZNIE!
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B IBLIOTEKA POLECA  tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Zbigniew Rokita
„Kajś. Opowieść 

o Górnym Śląsku”

Reportaż . Autor nagle odkrywa 
swoją śląską tożsamość. W kolejnych 
rozdziałach książki zdaje raport 
ze  poszukiwań śląskości - swoich 
korzeni. Odbywa podróże w czasie 
i przestrzeni spotykając własnych 
przodków, ale i persony niezwykle 
ważne dla regionu.

Wendy Mitchell
„Ja, którą kiedyś znałam. Moje 
życie z chorobą Alzheimera”

U autorki książki w 2014 roku w wieku 68 lat 
zdiagnozowano demencję w początkowym 
stadium. I właśnie o tym jest ta powieść -  
o życiu z chorobą, o ogromnym lęku przed 
utratą siebie i ciągłym wynajdywaniu spo-
sobów, żeby przechytrzyć demencję, która 
każdego dnia usuwa z pamięci część cennych 
informacji.

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: poniedziałek 9-15, wtorek 9-15,  środa 12-18, czwartek  nieczynne, piatek 9-15, sobota  nieczynne. 

ANDRZEJ NIEDOBA 
(1940-2020) 

Grónie, moje grónie, już mi odynść trzeba
Bedym jo sie dziwoł na was prosto z nieba

Tymi wymownymi słowami żegnał 
się znany Syn Ziemi Cieszyńskiej Adam 
Niedoba, kiedy rozstawał się ze światem  
w cieszyńskim szpitalu w 1972 roku. Teraz 
z Andrzejem – swoim synem patrzą już 
razem na Cieszyńską Ziemię, na beskidzkie 
gronie hen z wysoka, z nieba. 

Andrzej Niedoba – publicysta, dzien-
nikarz, dramaturg, pisarz – pochodził  
z zacnego rodu Niedobów. Był synem 
Adama Niedoby, muzyka, kompozytora, 

założyciela zespołu regionalnego „Wisła”, 
nauczyciela wiślańskiej szkoły, inicjatora 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej i bratan-
kiem Władysława Niedoby znanego za-
olziańskiego „Jury spod Gronia”. Andrzej 
Niedoba kilka tygodni temu, w paździer-
niku obchodził jubileusz 80-lecia urodzin.  
W mediach pojawiły się fotografie i rados-
ny, optymistyczny uśmiech Jubilata. Zdą-
żył jeszcze zakończyć prace nad ostatnią 
powieścią o losach Śląska Cieszyńskiego  
z okresu wojny pt.: „Herody”, przygotowy-
wał jej promocję. Zmarł po krótkiej chorobie 
28 listopada 2020 roku, pogrzeb odbył się  
1 grudnia, spoczął na wiślańskim cmenta-
rzu „Na Gróniczku”.

Jedną z ostatnich pozycji literackich 
Andrzeja Niedoby jest „Rzeka niepokor-
na. Saga cieszyńska”. Jest to opowieść 
o losach góralskich pokoleń Niedobów, 
nieprawdopodobna historia rodzin, obej-
mująca okres od I wojny światowej do cza-
sów nam współczesnych. Tytułowa rzeka 
Olza stała się symbolem walki o polskość, 
bo Niedobowie nie akceptowali podziału 
Śląska Cieszyńskiego i podziału rodzin, 
rozdartych pomiędzy Polską a Czechosło-
wacją. Niedobowie byli swoistym spoiwem 
obu brzegów rzeki Olzy dzięki Władysła-
wowi Niedobie (Nawsie k. Jabłonkowa)  
i Adamowi Niedobie z synem Andrzejem 
(Wisła Głębce). Właśnie w Wiśle powstał 
niepisany hymn górali beskidzkich pt.: 
„Szumi jawor”, którego słowa napisał 
Andrzej, a muzykę skomponował ojciec 
Adam Niedoba. 

Andrzej Niedoba po ukończeniu stu-
diów polonistycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim pracował jako dziennikarz  
i spiker w TV Katowice (razem z Krysty-
ną Loską). Pisał artykuły publicystyczne  
i reportaże, pracował w jedenastu śląskich 
i zaolziańskich redakcjach, w latach 1970-
72 był redaktorem naczelnym Głosu Ziemi 
Cieszyńskiej. Ceniony wiślański pisarz jest 
także autorem książek m.in.: „Siedem-
dziesiąt dziewięć godzin nocy”, „Piekło 
niebo”,  Pęknięte lustra Temidy” czy zbioru 
reportaży opowiadających o bohaterach 
małej ojczyzny pt.: „Matka Ziemia”. Dzien-
nikarstwo i publicystyka były jego pracą, 
ale pasją pozostał teatr. Ostatnią wysta-
wioną sztuką wg dramatu Andrzeja Nie-
doby była „Rajska jabłonka” (Scena Polską  
w Czeskim Cieszynie), zaświadczająca  

o wyjątkowości ziemi nadolziańskiej. Cenił  
w niej przede wszystkim mowę praojców, 
cieszyńską gwarę, przepiękne, urocze krajo-
brazy, ludzi i ich charaktery, mocne i twarde 
jak protestancka wiara, a tym samym inne 
przez nich postrzeganie świata. Był też 
autorem wielu innych sztuk teatralnych m. 
in. „Pakamera”, „Górlandia”, „Skoczek”, 
„Noc świętojańska”, „Dom”. Najwięcej 
satysfakcji dostarczyła autorowi sztuka pt. 
„Kim pani jest” z udziałem Krystyny Jandy 
i Mirosławy Dubrawskiej, sześciokrotnie 
prezentowana w Teatrze Telewizji.

Za swoją pracę Andrzej Niedoba uho-
norowany został w roku 2017 nagrodą 
im. Karola Miarki, w 2019 roku odebrał 
Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego im. ks. 
L. Szersznika i Laur Srebrnej Cieszynianki 
nadany mu przez Radę Miasta Wisła. 

Miałam wielki zaszczyt współpracować 
z Andrzejem Niedobą osobiście. Poznałam 
Andrzeja poprzez syna, Michała Niedobę, 
który wraz z żoną Żołką przez lata byli 
tłumaczami i opiekunami delegacji part-
nerskich miast węgierskich. Po pierwszym 
spotkaniu z Andrzejem czułam się tak, 
jakbym znała swojego rozmówcę od lat. 
Był osobą o niezwykłej kulturze, wiedzy 
i dziennikarskiej umiejętności, prostej, 
bezpośredniej komunikacji. Napisał nam 
artykuł do Kalendarza Ustrońskiego 2012 
pt.: „Ręce”. Tekst dotyczył tragedii kowala 
z Lalik Franciszka Burego, która rozegrała 
się 3 marca 1974 roku w ustrońskiej Kuźni. 
Na skutek nieszczęśliwego wypadku przy 
młocie pracownik stracił obydwie ręce. 
Wtedy to załoga z wielkim zaangażo-
waniem i poświęceniem pomagała całej 
rodzinie. 

Potem spotkałam Andrzeja Niedobę na 
próbie i uroczystości wręczenia Laurów 
Srebrnej Cieszynianki, później na kilku 
prywatnych spotkaniach. Zawsze ten sam, 
kulturalny, przyjazny, serdeczny, o wielkim 
poczuciu humoru. Taki był nasz Zocny Cie-
szyniok. Kochany przez Rodzinę, Przyja-
ciół. Szanowany przez ludzi. Uśmiechnięty. 
Taki zostanie w naszej ludzkiej pamięci.

Andrzej Niedoba pozostawił po sobie 
piękna spuściznę w postaci dorobku lite-
rackiego, powieści, sztuk teatralnych, re-
portaży – dlatego nie wszystek odszedł, ale  
i tak zapłaczą po nim gorzko jawory, osiki, 
smreki, jedle, beskidzkie grónie i górale…                     

Danuta Koenig

NIE 
WSZYSTEK 
ODSZEDŁ
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Po naszymu...

W dawnym Ustroniu

Jan Chmiel z ulicy Źródlanej na Zawodziu, jako 12-letni chło-
piec odwozi na dworzec walizkę swojego brata Józefa, który 
właśnie wyjeżdża na przymusowe roboty do Niemiec. Zdjęcie 
dostarczyła i opisała Anna Chmiel.           

Jo zaś łoto była na łokrónglicy, tym razym wybrałach sie 
do Cisownicy. Powiycie, że mi ni ma rady, zamias siedzieć 
w chałupie na dupie, to fórt sie smykóm. To nima prowda, 
bo przeca ło łobyczajnym żywobyciu Wóm nie łopowia-
dóm, nale ło kamratkach też trzeja pamiyntać. Tej piznył 
siódmy krziżyk, a mie też już niewiela chybio. Nejprzód 
zadzwóniłach, czy mogym przijś, tóż łodebroł syn jubilatki  
i prawi: Przijdźcie ciotko, ale prziniyście jakóm nalywke 
na szpyrytusie, bo to teroski nejlepszy lyk. Tóż wziyłach 
półlitrowóm flaszke piołunówki i cztwierć litra nalyw-
ki ze stewii, taki słodziusinki – nó, palce lizać! Razym  
z dómownikami było nas sztyróch, tóż było to jeszcze zgodne 
z łograniczyniami pandymicznymi. Nejprzód godka sie nie 
bardzo klejiła, dómownicy fórt rzóndzili ło tym chrómskim 
choróbsku, kiery sómsiod je nimocny. Jedyn lyczy sie  
w chałupie, inszy ledwo dycho w szpitolu pod tlynym. No, 
już nie szło wydzierżeć taki dryntwej gadaniny, dyć to sie 
słyszy łod rana do wieczora, jak ni łod ludzi, to w tele-
wizorze. Ni mógłach sie doczakać aż pujdym naspadek. 
Ale gazda poloł roz i drugi, tóż zaroziutko my przeszli do 
wiesielszej godki. A jak my łobalili całóm półlitrówke,  
a pili my z wielkóm chyncióm, coby utopić to chrómstwo, 
co możne już nas dopadło, tóż gazdowie zaczyli łopowia-
dać jako łóńskigo roku przijechała tu na dziedzine tele-
wizja i kryncili film ło legiónach. Snoci wiyncyj kryncili  
w Cieszynie, ale na taki plynerowe scyny wybrali se Ci-
sownice. Pore takich ważniaków z rozmaitymi cudacznymi 
wichajstrami zaklupkało do dwiyrzi sómsiada, kiery mioł 
taki wielucny prziłóg czy łoraczyne i pytajóm, czy mogóm 
przejechać pore razy kóniami przez pole, nó i że łoglóndnie 
se to potym w telewizorze. Sómsiod nejprzód prawił: Nale 
katać też tam! Dyć mi te łoraczyne ganc zmarasicie! Ale 
musioł isto dostać cosi do kapsy, bo potym machnył rynkóm 
i prawił: Niech tak bydzie! 

Ale to jeszcze nic. Przikludzili tam kónie, a było też pore 
tych jako to prawióm cylebrytów, co fórt ich w telewizo-
rze ukazujóm i jednego śnich mieli powiesić (tak na niby 
przeca). Tako nowina hónym sie niesie po dziedzinie, tóż 
zbiyrali sie wszyscy sómsiedzi coby sie na to podziwać. 
Ale tyn wojok, Fabijański go isto mianujóm musioł kapke 
sie poboć, że go nie uratujóm abo co, nó i łoblykli takigo 
dublera w jego łoblyczke. Ale teroski poradzóm w tej 
telewizyji tak nacyganić, że sie zdało, że chłopa doista 
powiesili. Cisowniczanie to miłosierny naród, tóż chcieli 
go raziunko ratować, a tyn po chwili ganc żywy stanył na 
boku i cygaretle kurził, zaś ty realizatory filmu śmioły sie  
i robili se błozna z poczciwych ludzi.  

I tak sie nóm zećmiło przi tej wiesiołej godce, a jubilatka 
jeszcze prziniósła fajniackigo gulaszu z dómowym chle-
biczkym, tóż była to doprowdy wydarzóno łokrónglica. Dyć 
przeca człek je stworzynim stadnym i rod wiesioło porzóndzi  
z drugim człekym, a nie fórt jyny fulać ło tych chorób-
skach.                                                       Staro ustrónioczka

Wiycie co
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BO W PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST... TAKŻE W CZASIE PANDEMII

W naszym Przedszkolu zajęcia odbywają 
się normalnie, na tyle, na ile pozwala-
ją ograniczenia związane z pandemią. 
Frekwencja jest duża, nawet wyższa niż  
w porównywalnych okresach zeszłego 
roku. Rodzice dbają o to, by dzieci przy-
chodziły do przedszkola zdrowe, więc 
rzadko zdarzają się przypadki odsyła-
nia dzieci do domu. Wszyscy rodzice 
podporządkowali się wytycznym odnoś-
nie środków ostrożności i nie ma z tym 

problemu. Są wyrozumiali i cierpliwi. 
Dzieci bardzo dobrze przystosowały  
i przyzwyczaiły się do sytuacji i zaleceń, 
chociaż trzeba im o tym przypominać, 
bo przecież to dzieci – szybko zapomi-
nają. Mimo to staramy się razem bawić  
w miarę możliwości normalnie, ich radość 
i spontaniczność nie zmieniły się co też 
wpływa na nas.

Pracowników jest dokładnie tylu, ilu 
potrzeba, żadnych rezerw. Każdy ma ściśle 

określone zadania (a jest ich naprawdę 
dużo)  i gdy kogoś zabraknie (np. L4 ), robi 
się bardzo duży problem. Wiele czynności 
trzeba wykonać w tym samym czasie  
i każdego dnia, nie można pracy przełożyć 
czy „zabrać do domu”. 

Bardzo chciałabym podziękować pra-
cownikom za pracę pełną poświęcenia 
i zrozumienia, mimo trudnych dni, jakie 
wszyscy przechodzimy. Mam nadzieje, że 
w końcu wkroczy normalność. Oprac. (mn)

– Rodzice dbają o to, by dzieci przychodziły do przedszkola zdrowe, więc rzadko zdarzają się przypadki 
odsyłania dzieci do domu – mówi Jolanta Cieślar, dyrektor PRZEDSZKOLA NR 4 w Ustroniu Hermanicach.

Media sporo uwagi poświęcają funkcjonowaniu szkół i zdalnemu nauczaniu, mniej mówi się o pracy przedszkoli, a ta trwa 
nieprzerwanie, bo przedszkola zamknięte były jedynie w czasie pierwszego lockdownu. Jak mają się dzieci w ustrońskich 
placówkach? Z jakimi problemami borykają się nauczyciele i jak układa się współpraca z rodzicami? Takie pytania zadaliśmy 
dyrektorom przedszkoli. 

Od 13 grudnia do 28 lutego 2021 r. z uwagi 
na zimową przerwę w pracach rewitaliza-
cyjnych planowany jest powrót pociągów 
na linię kolejową nr 191 pomiędzy Gole-
szowem a Wisłą Głębce. Oferta obydwu 
przewoźników w chwili obecnej nie ulegnie 
zmianie  – tj. w tygodniu będzie to 6 par 
(w sumie 12 pociągów w obie strony) i 
w weekendy 8 par pociągów osobowych 
przyspieszonych a także 1 para pociągu po-
spiesznego do Warszawy (oraz dodatkowo 
połączenie przyspieszone z Wisły Głębce 

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU... W PRZERWIE
do Gliwic przez Strumień, Rybnik). Dzięki 
wykonanym pracom między Skoczowem  
a Bronowem oraz podwyższeniu tam prędko-
ści do co najmniej 110 km/h czas przejazdu 
między Katowicami a Ustroniem Zdrojem 
skróci się o ok. 20 min. i  wyniesie 85 min. 
dla pociągu pospiesznego i ok. 90 - 100 min. 
dla pociągów osobowych i przyspieszonych.
Bilet bez zniżek ze wszystkich ustrońskich 
stacji i przystanków do Katowic, Sosnowca 
i Gliwic kosztuje obecnie 15 zł „Bilet Linio-
wy”, natomiast cena biletu z Ustronia Polany 

i Ustronia Zdroju do Warszawy rozpoczyna 
się od 46,20 zł przy zakupie od 30 do 21 dni 
naprzód (cena bazowa to 66 zł. przy zakupie 
przed odjazdem). Bilety można nabyć u kon-
duktora, na stronach internetowych przewoź-
ników Koleje Śląskie oraz PKP Intercity lub  
w automacie biletowym na przystanku 
Ustroń Zdrój (tylko dla pociągów Kolei 
Śląskich).

Prace modernizacyjne linii kolejowej 
między Skoczowem a Wisłą Głębce po-
nownie rozpoczną się na początku marca 
2021 roku i na tym odcinku będzie uru-
chomiona komunikacja zastępcza. Zostaną 
przebudowane perony w Ustroniu Zdro-
ju (m.in. poszerzenie jego do 4 metrów), 
Ustroniu oraz Ustroniu Polanie (podwyż-
szenie peronów do wysokości 0,76 m. nad 
główkę szyny wraz z ich poszerzeniem), 
natomiast przy przejeździe kolejowym  
z ulicą Armii Krajowej zostanie wybudowa-
ny nowy przystanek Ustroń Brzegi. Prace 
mają się zakończyć w grudniu 2021 roku. 
Wtedy też zwiększy się ilość pociągów 
przejeżdżających przez Ustroń.

Rozkłady jazdy są już wywieszone na 
stacjach i przystankach oraz są dostępne na 
portalu „Portal Pasażera”.   Błażej Forjasz

                   Koleje Śląska Cieszyńskiego

Fot. Radosław Kazimierowicz
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Dziewczynki z Ustronia spotkały się 
z bardzo mocnymi rywalkami, bo trzeba 
wiedzieć, że Czechowice, a w szczegól-
ności Sosnowiec, to czołowe kluby koszy-
karskie, które wiodą prym w większości 
kategorii wiekowych kobiecej koszyków-
ki. W pierwszym meczu Siła przegrała 
36:10 z Czechowicami, a w drugim meczu 
dziewczynki miały okazję sprawdzić się 
z drużyną Sosnowca, z którą przegra-
ły 64:0. Drużyna Sosnowca składa się  
z wyselekcjonowanych zawodniczek, któ-
re trenują na co dzień w klasie sportowej 
o profilu koszykówki kilkanaście godzin 
w tygodniu, a zaczynały swoją przygodę  
z basketem już od początku pierwszej 
klasy. Ustronianki pokazały się jednak  
z dobrej strony, ponieważ w każdym 
meczu widać było poprawę gry z każdą 
kolejną kwartą.            

Starsze koleżanki TRS Siły w ostatnim 
czasie wygrały mecz 77:39 z RMKS 
Rybnik oraz pokonały po bardzo zacię-
tym boju wyżej notowaną drużyną MKS 
Strzelce Opolskie 49:42. Warto się przyj-
rzeć temu wynikowi, ponieważ gdy oba 
zespoły grały ze sobą trzy lata wcześniej, 
kiedy debiutowała drużyna Siły Ustroń 

w kategorii U11, to padł wynik 36:0 dla 
Strzelec!

Od września powstała już trzecia grupa 
trenujących dziewczynek w wieku sześciu 
i siedmiu lat, które rozpoczęły przygodę 
z koszykówką. Bardzo cieszy, że koszy-
kówka jest w Ustroniu taka popularna,  
a dzieci garną się na zajęcia.

Ostatniej niedzieli ustrońscy szczypior-
niści udali się do Krakowa, gdzie czekało 
ich starcie z liderem III ligi. Będące na 
czele ligowej stawki rezerwy drugoli-
gowego AZS AGH Kraków w czterech 

dotychczasowych spotkaniach odniosły 
komplet zwycięstw.

W pierwszych minutach tego spotkania 
utrzymywał się wynik remisowy i żadna z 
drużyn nie była w stanie zbudować kilku-

bramkowej przewagi. Taki stan rywaliza-
cji utrzymywał się do dziewiątej minuty, 
kiedy to wydarzyło się coś, co znacząco 
wpłynęło na dalsze losy meczu. Do rzutu 
karnego podszedł wówczas 19-letni Mate-
usz Cieślar, jednak jego rzut zdołał obro-
nić interweniujący bramkarz Krakowa. 
Niestety sędziowie uznali, że ten nie wy-
konawszy żadnego ruchu został trafiony w 
twarz i pokazali M. Cieślarowi czerwoną 
kartkę. Od tego wydarzenia podopieczni 
trenera Piotra Bejnara musieli sobie radzić 
bez swojego najlepszego rzucającego, 
co skrzętnie wykorzystali gospodarze, 
stopniowo powiększając swoją przewagę. 
Ostatecznie pierwsza połowa zakoń-
czyła się ich prowadzeniem 20:16. Po 
zmianie stron lepiej prezentowali się 
nasi rodzimi szczypiorniści, którzy dzię-
ki ambitnej grze zdołali odrobić straty  
i w 41. minucie doprowadzili do remi-
su 25:25. Od tego momentu stopniowo  
i systematycznie przewagę zyskiwali 
miejscowi, którzy finalnie triumfowali 
40:33. Dla gospodarzy było to już pią-
te kolejne zwycięstwo, natomiast pod-
opieczni trenera Piotra Bejnara musieli 
pogodzić się z pierwszą porażką w se-
zonie.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasie liczba bramek): Dawid Oliw-
ka, Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – Alek-
sander Bejnar (8), Szymon Gogółka (6), 
Michał Jopek (6), Mateusz Cieślar (3), 
Marek Cholewa (3), Mateusz Turoń (3), 
Marcin Białkowski (2), Szymon Patyna 
(2), Arkadiusz Czapek, Michał Raszka, 
Bartosz Mrowiec, Piotr Szturc. 

                                  Arkadiusz Czapek

Z KRAKOWA NA TARCZY
AZS AGH II Kraków – MKS Ustroń 40:33 (20:16)

TRS SIŁA
CORAZ LEPIEJ
Sekcja TRS Siła Ustroń nie zwalnia tem-
pa i rusza z kolejną już drużyną, która 
gra w kategorii wiekowej U10 w lidze 
śląsko-opolskiej. Drużyna, którą tworzą 
8 i 9-latki zadebiutowała w minioną 
sobotę w rozgrywkach o Mistrzostwo 
Śląska. 

Od lewej stoją: Emilia Kulig, Julia Wandzel, Klaudia Kolarczyk, Anna Szafarczyk, Blanka 
Niemczyk, Hanna Gabryś, Maja Sikorska, Sara Ząber, Marcelina Strządała. Poniżej: Zofia 
Raszyk, Natasza Procner, Hanna Zaleska, Estera Ząber, Wanda Burawa, Klaudia Cieślar, Daria 
Cieślar, Eliza Żebrowska.

W górnym rzędzie od lewej: Piotr Bejnar, Piotr Szturc, Aleksander Bejnar, Marcin Białkow-
ski, Mateusz Turoń, Mateusz Cieślar, Arkadiusz Czapek, Szymon Gogółka, Szymon Patyna.  
W dolnym rzędzie od lewej: Michał Raszka, Bartosz Mrowiec, Piotr Browarczyk, Dawid Oliwka, 
Jan Cieślar, Marek Cholewa, Michał Jopek.                                                   Fot. K. Medwid
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

Otwarte. Salon fryzjerski Ella, ul. 
Daszyńskiego 56. 518-958-672.

Mobilne usługi fryzjerskie  
u  Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 505-
152-958. 

Usługi czyszczenia: dywanów, 
mebli tapicerowanych, tapicerki 
samochodowej 663-580-205.

Sprzedam samochód PEUGEOT 
206 SV, benzyna, przebieg 
129000, 600-268-229.

Kupię starocie, antyki PRL. 507-
227-144.

Kupię stare motocykle oraz 
wszystkie części. 507-227-144.

Masz problem z komputerem? 
Nie czekaj! Zadzwoń: 609 776 
136

KOMANDOR -  Cieszyn , 
ul.Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

GWARA POD CHOINKĘ
Dowiemy się pewnie na prezentacji drugiego, poszerzonego 

wydania „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”, ile razy 
w tej sprawie przyjeżdżała do nas współautorka dr hab. Jadwiga 
Wronicz. Kiedy w 1995 roku rodziło się pierwsze wydanie była  
w Beskidach 86 razy. W Ustroniu u Józefa Pilcha i Józefa Twardzi-
ka, w Wiśle u Jana Kropa. Wszyscy ci twórcy unikalnego wydawni-
ctwa już odeszli, bibliofil z Gojów nie zdążył nawet wziąć słownika 
do ręki. Jednak autorami słownika byli też zwykli ludzie, a raczej 
niezwykli w swej dbałości o mowę przodków. Przynosili pożółkłe 
zeszyty, wypełniane żmudnie latami lub wyrwane naprędce karte-
luszki z właśnie usłyszanymi ciekawymi słowami i wyrażeniami.

NOWA WIDOWNIA
11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się uroczyste 

otwarcie nowej widowni w sali gimnastycznej. Dyrektorka szkoły 
Ewa Gruszczyk witała gości: wiceprzewodniczącą Rady Miasta 
Marzenę Szczotkę, sekretarza miasta Ireneusza Stańka, kierownika 
Jednostki Organizacyjnej Placówek Oświaty Bożenę Dziendziel, 
pracowników Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM 
Grażynę Winiarską i Zdzisława Brachaczka, przewodniczącego 
Rady Rodziców Marcina Janika z małżonką, dyrekcję Gimnazjum 
nr 2: Iwonę Werpachowską i Grażynę Tekielak, grono pedago-
giczne, rodzinę, przyjaciół oraz sponsorów.

ZAGNIATANIE OZDABIANIE
Najcenniejszy w tym roku był zeszyt pani Kazi, bo pani Kazia 

pełniła zaszczytną funkcję szefowej kuchni podczas pieczenia 
ciasteczek, które kolejny raz odbyło się w Lipowcu. Ale również 
dlatego, że Kazimiera Krzysztofczyk wróciła do pracy w Kole 
Gospodyń Wiejskich po długiej i ciężkiej chorobie. Witano ją  
z honorami podczas rocznego zebrania, które odbyło się dwa 
tygodnie wcześniej. Na tym samym zebraniu obecna była szefowa 
ogólnopolskiej organizacji i kółek rolniczych Danuta Kożusznik. 
(...)W tym roku mistrzynie cukiernictwa odwiedziła z kamerą 
Alicja Michałek z Muzeum Ustrońskiego. Jej zadaniem było 
zarejestrowanie nowego obyczaju spotykania się na pieczenie 
tradycyjnych ciastek oraz przepisów na ich wykonanie. Zeszyt 
pani Kazi został obfotografowany, wykonanie przepisów z niego 
sfilmowane.

DWA ŁATWE PRZEPISY 
Z ZESZYTU PANI KAZI BEZ PIECZENIA 

SZYSZKI 20 dkg krówek, 20 dkg toffi, 20 dkg masła (ewentualnie 
margaryny), 2 płaskie łyżki kakao, 1 woreczek ryżu dmuchanego. 
Krówki, toffi, masło rozpuścić i ostudzić. Wymieszać z ryżem i ka-
kao. Formować podłużne szyszeczki, układać na wyłożonej perga-
minem tacy. Przesuszyć. KIEŁBASKI 90 dkg pokruszonych herbat-
ników, 2 dkg kakao, 10 dkg zmielonych orzechów, 15 dkg cukru pu-
dru, pół szklanki zaparzonej mocnej kawy, trochę rumu lub spiry-
tusu. Wszystko razem zagnieść, uformować wałki, rozłożyć na wy-
łożonej pergaminem tacy, posypać cukrem pudrem. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 16.12.2010 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

10-11.12    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
12-13.12  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
14-15.12  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 33 300-30-40
16-21.12   Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

Wszystkie imprezy kulturalne i sportowe do końca roku zostały od-
wołane.

UWAGA! 
APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej 
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

50/2020/7/R

„Świat jest drabiną, po której jedni wchodzą, inni schodzą” 
- przysłowie armeńskie.                                         Fot. M. Niemiec     
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) na dwóch lub czterech kołach, 8) królewskie 
wierzchowce, 9) zjawiska pogodowe w różnych częściach 
świata, 10) pieniądze odłożone w banku, 12) na męskiej szyi, 
14) nasza planeta, 15) propozycje handlowe, 16) popularna 
rybka akwariowa, 19) księstwo w Pirenejach, 22) grupa jeźdź-
ców, 23) negatywne załatwienie sprawy, 24) gatunek literacki.
PIONOWO: 2) podobno zawsze na wierzch wypływa,  
3) cenny minerał, 4) wojskowy porządek, 5) zieje ogniem  
w Krakowie, 6) miejsce spędu bydła lub wieś w Opolskiem,  
7) męski w bok, 11) piastunka, 13) cukier najwyższej czy-
stości, 17) u boku lwa, 18) klub królewski już bez Ronaldo,  
20) dużo go po burzy, 21) starożytne państwo semickie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 18 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 48

NA ANDRZEJKI CZAS
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:*  Weronika  Kawecka z Ustronia,  
ul. Skoczowska. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniej-
szym umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

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.
 

KĄCIK SZACHOWY
50/2020/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2020 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 48: Hc7

oferujemy również: 
• ryby patroszone  • filetowane  • w dzwonkach

W każdy czwartek oferujemy ryby wędzone.

GOSPODARSTWO RYBNE 
zaprasza 

w dniach 10-24 grudnia 2020 r. w godz. 8,00-16.00 
na świąteczną sprzedaż ryb żywych:

KARP, AMUR, KARAŚ, LIN, TOŁPYGA, 
SUM, SANDACZ, PSTRĄG, JESIOTR, 

SZCZUPAK

Ustroń, ul. Żwirowa 4a,  tel. 509 940 504, 504 468 293

50/2020/8/R
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WĄSEK 
POLECIAŁ

– Miałem dzisiaj szczęście – powiedział 
Paweł Wąsek, skoczek reprezentacji Pol-
ski rodem z Ustronia. 6 grudnia zajął on 
6 miejsce w indywidualnym konkursie 
Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Dla 
21-latka to najlepszy wynik w karierze. 
Wąsek skorzystał z dobrych warunków 
atmosferycznych i w pierwszej serii nie-
dzielnego konkursu wylądował na 128. 
metrze. Taki skok dał mu szóste miejsce, 
które zachował także po drugiej serii. 
Świetny pokaz umiejętności młodego 
skoczka był wyjątkowym prezentem na 
Mikołajki. Jak mówi, warto czasem być 
grzecznym. Był to również pokaz niezwy-
kłej siły psychicznej Pawła, który w wieku 
14 lat miał poważny wypadek na skoczni 
we Wiśle. Wtedy to w powietrzu wywinę-

WICEMISTRZOWIE POLSKI

ła mu się jedna z nart, a on sam z impetem 
runął na ziemię. Miał sporo szczęścia  
i z wypadku wyszedł bez żadnego złama-
nia. Po tym wydarzeniu jednak konieczna 
była przerwa, a powrót na skocznię nie 

był łatwy. Całe szczęście ambitny spor-
towiec pokonał strach, dzięki czemu 
dziś fani dyscypliny mogą czuć dumę  
z kolejnego pokolenia polskich skocz-
ków.                         Karolina Francuz

W ćwierć finale tylko jeden pojedynek 
można by było nazwać wyrównanym, 
w pozostałych nasi zawodnicy gładko 
pokonali Olimpię Poznań. Bez problemu 
przeszli w półfinale Górnik Bytom i na-
wet rywalizacja o złoto z poznaniakami 
zaczęła się korzystnie dla reprezentan-
tów ustrońskiego klubu. Paweł Ciaś bez 
większych problemów ograł lidera AZS-u 
Rajskiego (971 ATP) 6:3, 6:0, później 
jednak Grzegorz Panfil, wychowanek 
Górnika, przegrał w pojedynku drugich 
rakiet z Matuszewskim (1455 ATP) 2:6, 
6:7 (2-7). Jaroslav Pospisil uległ Wójciko-
wi (1446 ATP) 6:7 (6-8), 3:6, a Mateusza 
Kowalczyka pokonał Nazaruk 3:6, 2:6. 
W tej sytuacji jedyną szansą na finałowe 
zwycięstwo było wygranie obydwu debli 
bez straty seta i przy wysokim stosunku 
gemów. Nie udało się. Panfil z Ciasiem 
pokonał Rajskiego i Nazaruka 6:4, 6:1, 
a Kowalczyk i Pospisil przegrali z Ma-
tuszewskim i Wójcikiem 6:7 (3:7), 6:0.

– Zostaje duży niedosyt, tym bardziej, 
że we wcześniejszych meczach szło nam 
tu bardzo dobrze. Szkoda, bo liczyliśmy 
na obronę tytułu, solidnie się do turnieju 
przygotowywaliśmy. Zostaje nam tylko 
pogratulować rywalom sukcesu – mówił 
po mistrzostwach Grzegorz Panfil. 

Aleksander Panfil, prezes UKS Beskidy 
w imieniu zawodników i współpracow-
ników dziękuje za wsparcie partnerom 
i sponsorom, a są nimi: Miasto Ustroń, 
EUROBAZA stacje Moya, Viol-Dent, 
Centrum Szkoleniowe Żaneta Panfil, Ku-
bala Producent Narzędzi Budowlanych, 
Piekarnia Cukiernia Bethlehem. 

                                 Monika Niemiec

Wicemistrzowie Polski – drużyna UKS Beskidy Ustroń – Jaroslav Pospisil (650 ATP), Paweł 
Ciaś (851 ATP), Grzegorz Panfil, Łukasz Kozielski, Mateusz Kowalczyk.                  Fot. PZT

Tenisiści UKS Beskidy Ustroń wrócili z Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski 
w tenisie ziemnym ze srebrnymi medalami. To niewątpliwie wielki sukces, choć 
apetyt rośnie w miarę jedzenia i tenisiści z Ustronia jechali po złoto, trzecie 
z rzędu! W finale turnieju, który odbył się na początku grudnia, nasz zespół przegrał 
jednak z AZS-em Poznań 2:4. Brązowy medal wywalczyli gospodarze – Górnik Bytom.


