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W numerze m.in.: Remont 
kolei  –  komunikacja za-
stępcza, Poparcie posłanki 
w sprawie bezpieczeństwa na 
DW941, Pływanie na Poniwcu,  
W karnawale same bale, Spra-
wozdawcze Koła Gospodyń Wiej-
skich Centrum i Kółka Rolnicze-
go, Roman Macura o Zanziba-
rze, sukcesy koszykarek, finał  
Szlachetnej Paczki, wspomnie-
nie o Jerzym Stecu i Marii Pa-
sterny. 

DLA BABCI I DZIADKA

(cd. na str. 5)

Uśmiechnięte mażoretki z zespołu „Uśmiech”.                                                Fot. M. Niemiec

W sali widowiskowej „Prażakówki” wszystkie miejsca były zajęte, nawet te na bal-
konach. Babcie i dziadkowie przyszli na dedykowany im koncert, żeby podziwiać 
talenty swoich wnuczek i wnuczków, szlifujących swoje talenty na kółkach zain-
teresowań organizowanych przez ustroński dom kultury. Z okazji do podziwiania 
młodych artystów skorzystali również rodzice i rodzeństwo. 

Przez pierwsze dwa lata dojeżdżałam do 
cieszyńskiego liceum koleją. Do pociągu 
zmierzającego do Bielska-Białej wsia-
dałam na przystanku Ustroń Zdrój i po 
krótkim postoju na stacji Ustroń Głów-
ny, dojeżdżałam do stacji Goleszów. 
Tam trzeba było wysiąść i zaczekać na 
pociąg relacji Bielsko-Cieszyn, który 
przez Goleszów Górny, Bażanowice, 
Cieszyn Mnisztwo dowoził pasażerów 
do grodu nad Olzą. Dzisiaj dojeżdżanie 
do Cieszyna z przesiadką wydaje się 
archaiczne, wszak samochodem to zale-
dwie 20 minut jazdy, nie było to jednak 
pozbawione uroku, bo zwykły dojazd 
do szkoły miał w sobie coś z podróży. 
Chętnie pokonam tę trasę raz jeszcze, 
a możliwość taka pojawi się w grudniu 
2021 roku, kiedy zakończy się projekt 
pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 
694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec 
– Skoczów – Goleszów – Cieszyn / Wisła 
Głębce".

W połowie października 2019 roku 
Koleje Śląskie podpisały umowę o dofi-
nansowanie oraz umowy z wykonawcami 
o wartości prawie 460 mln zł. Projekt 
obejmuje odnowę linii od Chybia i Go-
leszowa do Wisły Głębce i do Cieszyna. 
Prace przygotowawcze rozpoczęły się 
już w październiku, obecnie tworzone 
są bazy w Skoczowie, a w Cieszynie 
na wysokości Uniwersytetu Śląskiego  
w ubiegłym tygodniu rozpoczęto wymia-
nę tłucznia. 

W ramach wartego prawie 460 mln 
złotych zadania odnowione będą stacje: 
Pierściec, Skoczów, Goleszów, Cieszyn, 
Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowi-
sko. Prace obejmą też przystanki: Chybie 
Mnich, Zaborze, Skoczów Bładnice, Go-
leszów Górny, Bażanowice, Ustroń Zdrój, 
Wisła Dziechcinka, Wisła Kopydło. Na 
przebudowanych peronach staną nowe 
wiaty, ławki, stojaki na rowery, poręcze 
do odpoczynku na stojąco i elementy 
oświetlenia. 

Po zakończeniu rewitalizacji pasaże-
rowie wybierający podróż Kolejami Ślą-
skimi będą mogli skorzystać z nowych 

KOLEJ
NA KOLEJ

(cd. na str. 4)
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– Bielsko-Biała. I wreszcie jest 
na to szansa, ponieważ projekt 
jest w planie inwestycyjnym  
i dostał dofinansowanie.

W XVII wieku Brenna miała 
więcej sałaszy, niż dwukrotnie 
większa Wisła. Rządzili wtedy 
pasterscy wojewodowie.

W miniony weekend w Zako-
panem odbyły sie Mistrzostwa 
Polski Seniorów w biegach 
narciarskich. Rządzili górale  
z Istebnej. Bracia Kamil i Domi-
nik Bury zdobyli złote medale 
w biegu sztafetowym oraz ten 
pierwszy w sprincie, a ten drugi 
w biegu na dystansie 15 km 
klasykiem. Było jeszcze srebro 
Mateusza Haratyka na tym dy-
stansie i brąz Kamila.       (nik)

W gminie Brenna rozpoczę-
to wdrażanie kompleksowego 
elektronicznego systemu obsłu-
gi opłaty miejscowej. System 
ma na celu ułatwienie pracy 
inkasentom i urzędnikom oraz 
przynieść korzyści turystom  
i lokalnym przedsiębiorcom.

Ponad 24 mln zł ma pochłonąć 
gruntowny remont rynku, uli-
cy Głębokiej i odcinka ulicy 
Zamkowej wraz z przebudową 
dawnego obiektu pograniczni-
ków na moście Przyjaźni w Cie-
szynie. Inwestycja ma ruszyć 
w tym roku. Stanowi realizację 
projektu „Szlakiem Cieszyń-
skiego Tramwaju”.

W cieszyńskim hotelu sieci 
„Mercure” działa bawialnia.  

W pomieszczeniu pełnym cie-
pła i kolorów odbywają się dar-
mowe zajęcia i warsztaty dla 
dzieci i ich rodziców.

Ponad 150 dzieci z ośrodków 
rewalidacyjno-edukacyjno-
-wychowawczych i klas inte-
gracyjnych z powiatu cieszyń-
skiego zgromadził w ostatni 
piątek stycznia VI Bal Aniołów. 
Impreza odbyła się w sali wido-
wiskowej COK Dom Narodowy 
w Cieszynie.  

Władze i studenci Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie zabie-
gają o przystanek kolejowy na 
wysokości kampusu. Pomysł 
popiera cieszyński samorząd. 
Najpierw trzeba jednak zmoder-
nizować linię kolejową Cieszyn 

to i owo
z 

okolicy

Prawie 5 mln zł wyłożyły ze 
swojego budżetu PKP Polskie 
Linie Kolejowe na moderniza-
cję peronów na przystankach 
między Cieszynem i Zebrzydo-
wicami. Pasażerowie mają teraz 
większy komfort oczekiwania 
na pociąg. Wcześniej wymie-
niono tory, co skróciło podróż 
na tej trasie o 10 minut.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Karnawał to tradycyjny czas zabawy, 
w którym można oderwać się od zwykłej 
codzienności. W latach 60. czy 70. ubie-
głego wieku w Ustroniu niemal co sobotę 
urządzane były bale, które organizowano 
przez różne instytucje w restauracjach,  
a najhuczniejsze były w sali „Prażakówki”. 
Ja najmilej wspominam zabawy karnawa-
łowe urządzane w Technikum, gdzie prze-
pracowałam całe swoje życie zawodowe. 
Hol na piętrze tej szkoły, który na co dzień 
służył jako sala gimnastyczna dla uczniów, 
zamieniał się w prawdziwą salę balową. 

Bawiło się tam około pięćdziesięciu osób, 
a byli to pracownicy z żonami i mężami,  
a czasem zaprzyjaźnione osoby. Dekoracje 
robiliśmy we własnym zakresie. Możliwo-
ści materiałowe były skromne, ale nawet 
lampiony z papieru czy bibuły zamieniały 
hol w kolorową salę balową. Bufet też był 
przygotowywany przez pracowników, bo 
była to impreza składkowa. Pani Doleżał-
kowa piekła przepyszne torty, a kilka pań 
z grona pracowników pół dnia spędzało 
na robieniu sałatki jarzynowej i kanapek. 
Z kolei czymś mocniejszym zajmowali się 
panowie, po uzgodnieniu różnych gustów 
towarzystwa. 

Do tańca przygrywał Karol Bojda ze 
swoim zespołem, a w przerwach między 
tańcami bawił balowiczów swoistym hu-
morem. W znakomity nastrój wprowadzał 
także wówczas młody polonista Marian 
Żyromski, który pięknie recytował wier-
sze, trafnie dostosowując je do różnych 
zaistniałych sytuacji. 

Najzabawniejsze były tzw. bale masko-
we, a pomysłowość była niesamowita, 
nagradzana wyborem najlepszego stroju. 

W 
KARNAWALE 
SAME BALE

Bal bankowców zorganizowany na początku lutego 1962 r. w „Parkowej”. Od lewej: Klemens 
Błahut, Bernard Mróz, Jadwiga Gill, Robert Gill, Gertruda Sadlik, Elżbieta Muskosz, Jan 
Muskosz, Stanisława Błahut, Mirosław Sadlik i Halina Mróz. 

Autorka wspomnienia z dyrektorem szkoły 
Alojzym Waszkiem.

Pamiętam nagrodzone przebranie, któ-
rym była budka WC zrobiona z tektury, 
albo para nowożeńców, w której pan 
młody przebrał się za młoduchę, a pani 
młoda za żenicha. Nieraz zdarzały się 
też stroje Kopciuszka, kominiarza, czy 
wilka, wszystko zależało od fantazji, choć 
możliwości materiałowe były skromne, 
a czasem wystarczały tylko maseczki na 
oczach. Przed karnawałem krawcowe 
miały sporo dodatkowej roboty, bo panie 
starały się nie mieć takiej samej kreacji 
na kolejnych balach, więc do sukienki, 
którą już noszono na poprzedniej imprezie 
doszywano kołnierz, koronki i inne ozdob-
ne elementy, czasem korzystając nawet  
z różnych efektownych przedwojennych 
tkanin lub ubiorów od mamy czy babci. 

Zabawy trwały zwykle do białego rana, 
a ostatni wychodzący z budynku spotykali 
ludzi, którzy szli na ranne nabożeństwa 
do kościoła. Były to czasy prawdziwej 
integracji pracowników, które obecnie 
zostały zastąpione nowoczesnymi turnu-
sami integracyjnymi urządzanymi przez 
duże korporacje.         Stanisława Błahut

*  *  *

*  *  *



6 lutego 2020 r.   Gazeta Ustrońska   3

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

6/2020/1/R

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
DLA MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA PONIWIEC

Rozpoczynamy nabór na bezpłatne zajęcia na basenie: Aqua 
aerobik dla seniorów, Aqua aerobik dla dorosłych, Nauka pływa-
nia dla dzieci w wieku 7-11 lat, Nauka pływania dla dorosłych.

Realizacja projektu nastąpi w miesiącach luty – czerwiec 
oraz wrzesień – listopad. Zajęcia odbywać się będą na basenie  
w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec. Liczba 
miejsc jest ograniczona. Proszę o zgłoszenia w wiadomości SMS 
lub telefonicznie pod numerem 798460861 do 10 lutego. 

Karolina Makarewicz

*   *   *

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

Jan Alker   lat 80  ul. Słoneczna
Tadeusz Cholewa  lat 92  ul. Spokojna
Emilia Chrapek zd. Kohót  lat 90  ul. Źródlana
Rozalia Durczak zd. Mider  lat 94  ul. Partyzantów
Stefania Goj zd. Pabiś  lat 80  os. Manhatan
Mirosława Jurczyńska zd. Romanek lat 96  ul. Szpitalna
Anna Kamieniorz zd. Szlaur  lat 95  ul. Jelenica
Edward Klajmon  lat 85  ul. Graniczna
Wiesława Kłosowska zd. Strugała  lat 90  ul. Hutnicza
Emilia Kocurek zd. Raszka  lat 80  ul. Polna
Janina Konopka zd. Michna  lat 92  ul. Cieszyńska
Wanda Kosowska zd. Gałuszka  lat 94  ul. Ogrodowa
Karol Kozieł   lat 90  ul. Lipowska
Zuzanna Krysta zd. Paszek  lat 85  ul. Spokojna
Krystyna Łakoma zd. Matuszewska  lat 92  ul. Spółdzielcza
Maria Łukosz zd. Marek  lat 80  ul. Olchowa
Mieczysław Markowski  lat 85  ul. Świerkowa
Alfred Mendryla  lat 92  ul. Jaśminowa
Helena Pilch zd. Paszek  lat 96  ul. Cieszyńska
Władysława Remez  lat 100  ul. Polańska
Jerzy Torbus   lat 93  ul. Miedziana
Ewa Węglorz zd. Mrowiec  lat 91  os. Manhatan
Adam Zawada   lat 92  ul. Słoneczna
Józef Zwolak   lat 80  ul. Gospodarska

Najserdeczniejsze słowa Podziękowania za modlitwy, 
zamówione msze święte, wsparcie duchowe, życzliwość, 

okazane wyrazy współczucia, kwiaty 
oraz tak liczny udział w uroczystości żałobnej 

naszej ukochanej Mamy

 śp. Wandy Mider
Burmistrzowi Przemysławowi Korczowi

Ks. kanonikowi Antoniemu Sapocie
Ks. Krzysztofowi Adamskiemu

Renacie Ciszewskiej i ER „Równica”
delegacjom: 

- Cieszyńskiego Klubu Literackiego „Nadolzie”
- Ustrońskiego Klubu Seniora

- placówek kulturalno-oświatowych
- miejscowych mediów

oraz najbliższej rodzinie, sąsiadom 
i wszystkim uczestnikom pogrzebu

składają 
córka, synowie i Rodzina

6/2020/2/N

EWANGELICY 
O JANIE PAWLE II

18 lutego (wtorek) godz. 19.00 odbędzie się spotkanie pt. 
Ewangelicy o Janie Pawle II z udziałem bp Pawła Anweilera  
i proboszcza Andrzeja Czyża w kościele Dominikanów w Ustroniu 
Hermanicach. 

*   *   *

DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY 
W UNII EUROPEJSKIEJ 

14 lutego o godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Ustroniu odbędzie się spotkanie z dr Janem Olbrychtem 
na temat: Dialog międzyreligijny w Unii Europejskiej.

Śmierć jest początkiem życia wiecznego, 
do którego prowadzi brama jasności

św. Antoni

Panu Zbigniewowi Kufrejowi
Prezesowi Kolei Linowej „Czantoria” sp. z o.o.

wyrazy głębokiego żalu, 
współczucia i duchowego wsparcia

w trudnych chwilach po śmierci
Żony

śp. Jadwigi Kufrej
składają

Burmistrz Miasta Ustroń – Przemysław Korcz
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń – Marcin Janik

*   *   *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Kamil Bujok  lat 18 ul. Choinkowa
Jadwiga Kufrej lat 64 ul. Daszyńskiego

6/2020/1/N
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stacji: Skoczów Bajerki i Ustroń Poniwiec, 
zmienią się nazwy dotychczasowych przy-
stanków Cieszyn Mnisztwo na Cieszyn 
Uniwersytet oraz Wisła Obłaziec na Wisła 
Jawornik. Ciekawy artykuł na temat przy-
stanku Ustroń Poniwiec znajduje się na por-
talu internetowym Koleje Śląska Cieszyń-
skiego, na którym zamieszczono bardzo 
szczegółowe informacje na temat dawnej  
i obecnej infrastruktury kolejowej, historii 
i dnia dzisiejszego transportu szynowego 
w naszym regionie. Czytamy tam, że plany 
budowy przystanku Ustroń Poniwiec po-
wstały pod koniec lat 80., a na początku 
lat 90. jego nazwa po raz pierwszy poja-
wiła się w sieciowych rozkładach jazdy 
pociągów z adnotacją „przystanek czynny 
po ogłoszeniu”. Więcej o tym przystanku 
napiszemy w kolejnych numerach gazety. 

Po zakończeniu rewitalizacji na od-
cinku Cieszyn – Skoczów pociągi będą 
mogły rozwinąć prędkość 70-100 km na 
godz. między Bronowem a Skoczowem 
9-110 km na godz., a między Goleszowem  
a Wisłą Głębce od 50-90 km na godz. 
Teraz miejscami istnieją ograniczenia 

(cd. ze str. 1)
KOLEJ NA KOLEJ

prędkości dla pociągów do 20-30 km/h, 
czego powodem jest zły lub bardzo zły 
stan techniczny torowiska. Jak podaje 
portal Koleje Śląska Cieszyńskiego na 
odcinku Skoczów – Goleszów szyny  
i podkłady pochodzą z 1988 roku, na od-
cinku Goleszów – Cieszyn z 1973 roku, 
na odcinku Goleszów – Ustroń z 1992 
roku, na odcinku Ustroń – Wisła Obłaziec 
z 1974 roku, na odcinku Wisła Obłaziec – 
Wisła Głębce z 1991-1992 roku.

Po zmodernizowanych torach pociągi 
będą jeździć szybciej, ale będzie ich też 
więcej. Np. na początek przewiduje się 
uruchomienie na linii Wisła Głębce – Ka-
towice 7-8 par pociągów w dni robocze 
(obecnie jest 6 par) oraz 10 par weekendy 
(teraz 8).                          Monika Niemiec

Współtwórcami portalu Koleje Śląska Cieszyń-
skiego są mieszkańcy Ustronia, pasjonaci kolei: 
Błażej Foriasz i Artur Steczkiewicz, właściciel 
portalu Beskidzka Piłka. Trzeba pamiętać, że 
portal nie jest formalnie powiązany ani z PKP, ani 
z Kolejami Śląskmi, a jedynie informuje (bardzo 
fachowo) o sprawach transportu szynowego 
w naszym regionie. 

28 grudnia 2019, Goleszów. Ostatki takiego widoku na szlaku do Cieszyna. Tarcza D1,  
a za nią ułożone nowe szyny zwiastujące modernizację tego odcinka.  Fot. A. Steczkiewicz            

KOMUNIKACJA 
ZASTĘPCZA

Jak podaje PKP Koleje Śląskie, podczas 
pierwszego etapu inwestycji tj. od połowy 
marca, prace prowadzone będą na odcin-
ku od posterunku odgałęźnego Bronów 
(koło Chybia) do Goleszowa. Oznacza to 
całkowity brak wjazdu na linię wiślańską. 
Komunikację zastępczą do Wisły będą 
zapewniać dwie linie autobusowe:

LINIA CZERWONA
Bielsko-Biała – Skoczów – Ustroń –
Ustroń Zdrój – Wisła Uzdrowisko – Wisła 
Głębce

Każdy autobus będzie skomunikowany 
w Bielsku-Białej z pociągiem z Katowic  
(i analogicznie w drugą stronę). Na odcin-
ku Bielsko-Biała – Ustroń autobusy będą 
kursować drogą ekspresową S52 i „wi-
ślanką” zajeżdżając tylko do Skoczowa. 
Od Ustronia do Wisły Głębiec autobusy 
będą zatrzymywać się przy wszystkich 
przystankach kolejowych.

LINIA ZIELONA
Czechowice Dziedzice – Zabrzeg – Chy-
bie Mnich – Pierściec – Skoczów –  
Goleszów – Ustroń

Linia obsługiwać będzie wszystkie przy-
stanki kolejowe na swojej trasie. Obsługa 
tej trasy wymaga przejazdu po lokalnych 
wąskich drogach, gdzie zmieści się tyl-
ko mikrobus. Wszystkie kursy mają za-
pewnione skomunikowanie z pociągiem  
z/do Katowic. Pasażerowie dojeżdżający  
z Pierśca, Zaborza i Mnicha do Wisły będą 
mieli zapewnione przesiadki w Ustroniu 
(lub w Skoczowie) na linię czerwoną. Żeby 
móc dopasować jadącą linię zieloną do linii 
czerwonej, wybrane kursy linii zielonej 
zaczynać się będą w Chybiu po skomuni-
kowaniu z pociągiem Katowice – Cieszyn.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. to regionalny samo-
rządowy przewoźnik kolejowy należący w ca-
łości do Województwa Śląskiego, który powstał  
8 kwietnia 2010 r. 
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(cd. ze str. 1)

DLA BABCI 
I DZIADKA

Publiczność powitała dyrektor MDK „Pra-
żakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska, 
podkreślając, jak ważną rolę w życiu rodziny 
pełni najstarsze pokolenie, które dzieli się  
z najmłodszym swoją wiedzą i doświadcze-
niem. 

– Bądźcie zdrowi, byście mogli być obecni 
w życiu nie tylko kilkulatków, ale też nasto-
latków, którym również potrzebne jest wasze 
wsparcie i wasza obecność. Cieszcie się 
jak najdłużej swoją obecnością, wspólnymi 
wrażeniami i przeżyciami – mówiła dyrektor 
domu kultury. 

„Koncert dla Babci i Dziadka” odbył się 
31 stycznia, a fenomenalny efekt końco-
wy jest zasługą wszystkich pracowników 
„Prażakówki”. Wiersze recytowali: Emilka, 
Klaudia, Zosia, Marysia, Zosia, Karolina, 
Hania, Emilia, Miriam i Franek, (instruk-
torkami zajęć teatralnych są: Janina Barnaś 
i Agnieszka Woźniak), piosenki śpiewali: 
Patrycja Łukasik, Łukasz Gruszka, (wycho-
wankowie Janusza Śliwki), Emilia Rybak 
i Hanna Leś, Maja Mider, Emilia Sztwiertnia 
(podopieczne Karoliny Kidoń). 

Ustroński dom kultury znany jest z ambit-
nych projektów tanecznych i podczas piąt-
kowego koncertu można się było najlepiej 
o tym przekonać. Wyszukana i oryginalna 
choreografia zachwyciła publikę. W tańcu no-
woczesnym podziwiano utytułowane zespoły: 
„Rytm” i „Fantazja”  (instruktor Katarzyna 
Rymanowska) oraz „Kolor” i „Echo” (in-
struktor Anna Darmstaedter). Dynamicznym 
dziewczynom nie ustępowały „Dynamity”, 
„eMDeKa Kru” i „Bibojsi”, czyli tancerze 
break dance (instruktor Wojciech Twardzik), 
ani mażoretki z grupy „Uśmiech” i „Trio” 
(instruktor Katarzyna Rymanowska). 

Coroczny koncert dla babci i dziadka to 
jeden z najsympatyczniejszych koncertów  
w roku – wielopokoleniowy, pełen wzruszeń, 
emocji, dobrej energii i ciepła, bez względu 
na to, czy za oknem śnieg czy plucha.     (mn)

Łukasz Gruszka i Patrycja Łukasik w piosence „Zacznij od Bacha”, a w tle wszyscy wykonawcy koncertu.                                Fot. M. Niemiec

Zadziorne dziewczyny z zespołu „Echo”.                                                  Fot. M. Niemiec

„Fantazja” sprzątająco!                                                                           Fot. M. Niemiec
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Mieszkańcy Ustronia mają możliwość przeżywania sztuki te-
atralnej na miejscu, bo do nas przyjeżdżają ze spektaklami znani 
aktorzy i to z najwyższej półki w ramach Ustrońskich Spotkań Te-
atralnych, gromadzących na „Prażakówce” wielbicieli Melpomeny 
od ponad dwudziestu lat. Lecz nie jest to jedyna okazja, bo oto 
ostatniego dnia stycznia można było zauroczyć się przejmującym  
i wprost poruszającym do głębi duszę mistrzowskim monodramem 
Cieszki Cieślar-Żółtko zaprezentowanym w wypełnionej sali 
Stowarzyszenia „Życie i Misja”. Bohaterka wieczoru to rodowita 
ustronianka, zamieszkała obecnie w Krakowie – aktorka, tłumacz-
ka, działająca od wielu lat w Stowarzyszeniu SztukMisja, które 
skupia artystów przekonanych o sile szeroko pojętych działań 
scenicznych edukujących i inspirujących widzów. Bierze ona 
udział w wielu ambitnych przedsięwzięciach wystawianych na 
licznych scenach Europy i Ameryki. 

Na wstępie artystka powiedziała: „Ta sztuka, na którą Państwa 

CHOCIAŻ JESTEM BLONDYNKĄ 
– WIEM, ŻE TEMU PANU 

SIĘ NIE ODMAWIA

dzisiaj zaproszę traktuje o rzeczach ważnych. Myślę, że każdy kto 
miał w ręku Biblię szybko się zorientował, że oprócz fragmentów, 
które są przepiękne, podnoszące na duchu i dające nadzieję, jest 
też sporo miejsc, co do których wolałabym, żeby ich tam nie było. 
Takich fragmentów, o których myślę sobie jak Scarlett O’Hara  
z „Przeminęło z wiatrem”: >Ach, o tym to pomyślę jutro<. I ta 
sztuka jest próbą mojego rozprawienia się z jednym z takich frag-
mentów. Bo może warto pomyśleć o tym dziś właśnie. (..)

Nie jest to moja autorska sztuka. Zostałam zainspirowana 
książką, która wpadła w moje ręce osiem lat temu „Bema: historia 
sędziowskiego tronu Chrystusa” (w tłumaczeniu). Treść tej książki 
mnie obudziła. Postanowiłam, że muszę przekazać ją w Polsce, ale 
to wymagało napisania wszystkiego na nowo, by realia były czy-
telne dla polskiego widza. I stworzenia z tego narracji teatralnej. 
Powiem szczerze, że dosyć długo się do tego zbierałam. Bo i temat 
trudny, i praca samotna. Nikt na tę sztukę nie czekał. Ale przez 
ostatnie dwa – trzy lata zaczęłam czuć coś takiego, jakby Boże 
przynaglenie. Teraz! Teraz! Teraz jest ten czas, kiedy trzeba o tym 
mówić! I chociaż jestem blondynką, to wiem, że temu Panu się nie 
odmawia, więc wyznaczyłam datę premiery – było to 13 stycznia 
2018 roku, sprosiłam znajomych na premierę sztuki, choć nie mia-
łam jeszcze napisanego ani jednego zdania. Ponieważ dałam Panu 
Bogu tak długo czekać, to teraz pojadę wszędzie, gdzie mnie będą 
chcieli zobaczyć i wysłuchać. Niezależnie, kto to będzie i ile osób. 
Moja najmniejsza publiczność liczyła dwie osoby, z czego jedna to 
była moja córka, a najliczniejsza ponad dwa tysiące. Pokazywałam 
to już w szkole i dla ludzi bezdomnych, leczących się z odwyków,  
w wielu kościołach najróżniejszych wyznań, w domach kultury, ale 
dziś jest dla mnie szczególny dzień, bo to moje rodzinne miasto. 
Na sali są też osoby, którym bardzo dużo zawdzięczam w moim 
życiu z Panem Bogiem i bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem. 

I rozpoczął się godzinny spektakl, w którym aktorka znakomicie 
łącząca pantomimę ze słowem przedstawiła spotkanie, o którym 
apostoł Paweł pisze w 2.Kor.5,10: „Każdy z nas stanie przed try-
bunałem Chrystusa, aby odebrać zapłatę…”

Anna – bohaterka sztuki, stojąc przed Jezusem w Niebie zrozu-
miała, że na ziemi powinno liczyć się tylko to, co ma znaczenie 
dla wieczności. Tymczasem ona zmarnowała dotychczasowe życie 
skupiając się na sprawach materialnych, które nie miały absolutnie 
żadnej wartości w świetle nauk chrześcijańskich. „Gdybym mogła 
przeżyć życie raz jeszcze, zrobiłabym wszystko inaczej” – wyznała 
z przekonaniem i została jej darowana druga szansa, jako że dopóki 
żyjemy, możemy zacząć wszystko od nowa, by nasze uczynki 
miały wieczną wartość. Druga szansa została również darowana 
nam – odbiorcom sztuki. Wszystko bowiem może być przebaczone 
człowiekowi, któremu też powierzono wiele talentów, a zatem 
jak żyć, by ich nie zmarnować? Sztuka nie moralizuje, lecz budzi 
refleksję nad tym, co w życiu jest ważne. 

Spektakl pozostanie z pewnością na długo w pamięci licznie 
zgromadzonych widzów i może zmienić niejedno życie, gdyż 
zmusza każdego wrażliwego człowieka do zrewidowania swych 
poglądów i odnajdywania w swej codzienności miejsca dla Boga. 

                                                                        Lidia Szkaradnik

OGŁOSZENIE 
O NABORZE KANDYDATÓW RADY 

SENIORÓW MIASTA USTROŃ
Na podstawie uchwały Nr XI/152/2019 Rady Miasta Ustroń  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania Rady 
Seniorów Miasta Ustroń Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza na-
bór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ustroń  
w kadencji 2020-2024.

1. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 członków.
2. Kandydatami do Rady mogą być osoby w wieku powyżej 

60 roku życia, będące mieszkańcami Miasta Ustroń.
3. Kandydatem do Rady może być osoba, która uzyska popar-

cie co najmniej 25 osób będących mieszkańcami Miasta Ustroń,  
z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 7.

4. Mieszkaniec Miasta Ustroń może udzielić poparcia wyłącz-
nie jednemu kandydatowi na członka Rady.

6. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu 

kandydatowi do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem gło-
su poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

7. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić 
jednego kandydata do Rady spośród swoich członków lub innych 
osób, które są mieszkańcami Miasta Ustroń oraz są w wieku po-
wyżej 60 roku życia. Zgłoszenie powinno być podpisane zgodnie 
z zasadą reprezentacji danego podmiotu.

8. Wzory formularzy zgłoszeń i list poparcia ustala Burmistrz. 
Wzory dostępne są na Stronie Internetowej Miasta Ustroń,  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze nr 38 Urzędu 
Miasta Ustroń.

9. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć 
w biurze podawczym Urzędu Miasta Ustroń.

10. Termin składania formularza zgłoszeniowego: w dniach 
od 5 do 28 lutego 2020 r.

11. Zgłoszenie po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
12. Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o wyborze i składzie 

Rady Seniorów Miasta Ustroń umieszczona zostanie na stronie 
internetowej Miasta Ustroń, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Ustroń oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.
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MARCOWE WARSZTATY 
Domek Pracy Twórczej przy Muzeum Ustrońskim zaprasza na na-

stępujące warsztaty:
– 7 marca (sobota) – Łapacze snów. Prowadzanie Dagmara Choroba, 

koszt 20 zł/os.
– 21 marca (sobota) – Warsztaty kaligrafii ze Szkołą Sztuki Kaligrafii 

z Krakowa, koszt 120/os.
– Warsztaty modelarskie – prowadzenie Mirosław Gaura, będą odby-

wać się cyklicznie przez cały rok w związku z obchodzonym właśnie 
Rokiem Jana Cholewy

Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustroniu jest włączanie 
się uczniów we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. W 2018 
roku organizowaliśmy przedświąteczną zbiórkę dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych na Grodzieńszczyźnie na Białorusi. 
Końcem ubiegłego roku wspieraliśmy lokalnie Centrum Edu-
kacji Socjalnej oraz Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” działa-
jących przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem”  
w Cieszynie. Od połowy listopada 2019 r. w szkole trwała zbiór-
ka na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Akcja przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania. Spod „Dwójki” wyruszyły dwa 
załadowane po brzegi auta dostawcze. Zbierane były artykuły 
spożywcze, odzież, drobne artykuły gospodarstwa domowego 
oraz artykuły chemiczne. Rodzice i uczniowie spisali się na 
medal. Zebrane rzeczy trafiły już do Domu Matki i Dziecka „Sło-
necznik”, do Centrum Edukacji Socjalnej, którego nadrzędnym 
celem jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb pomocy, głównie osobom zagrożonym 
wykluczeniem i wykluczonym społecznie. Pomoc uzyskały także 
osoby przebywające w noclegowni. Dzięki życzliwości rodzi-
ców zebrane rzeczy trafiły również do Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Wszystkie 
ww. instytucje funkcjonują przy wcześniej już wspomnianym 
Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie. 
Zbiórka została zainicjowana przez opiekunki Szkolnego Klubu 
Wolontariusza. Nie ustajemy w naszych działaniach, kolejna akcja 
już niebawem.                                                  Katarzyna Zloch

DWÓJKA
WSPIERA LOKALNIE

POSŁANKA POPIERA

DZIEŃ OTWARTY W SP-1
 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Ustroniu zapraszają na Dzień Otwarty rodziców  
z dziećmi rozpoczynającymi naukę w klasie I we wrześniu 
2020 r. 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się 22 lutego (sobota) o godz. 
9.00 pod hasłem: Zaszyfrowana szkoła, czyli tajniki Jedynki. 
W programie: prezentacja oferty szkoły; zwiedzanie budynku 
szkoły; udział w zajęciach i zabawach; niespodzianka dla dzieci.

WARSZTATY „ZRÓB TO SAM” 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach walentynkowych  
–  „Zrób to sam”. Zapewniamy materiały i pomysły.

 Warsztaty odbędą się 10 lutego (wtorek) o godz. 16.00  
w czytelni. Zapisy oraz szczegółowe informacje: tel. 338542340 
wew. 22.

PROJEKCJA 
FILMU DOKUMENTALNEGO 
„CIĄGLE TU JESTEŚMY” 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
serdecznie zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego Andrzeja 
Drobika „Ciągle tu jesteśmy”. Film opowiada o potomkach wi-
ślańskich osadników w Serbii. Spotkanie odbędzie się w środę 19 
lutego o godz. 17.00 w czytelni biblioteki. Wstęp wolny.

Szanowni mieszkańcy Ustronia i okolic.
Z wielkim zaniepokojeniem obserwuję doniesienia jakie 

płyną z sytuacji na drodze wojewódzkiej nr 941. Liczba wy-
padków i kolizji jest przerażająca. Dodatkowo ruch turystów 
zwiększa to niebezpieczeństwo. Jestem z Państwem w spra-
wie zbierania podpisów pod petycją mającą na celu podjęcie 
działań w celu poprawienia i zapewnienia bezpieczeństwa 
na DW 941.

Nie może być tak, że przedkładany jest interes finansowy 
nad życiem ludzkim.

Służę wszelką pomocą w omawianej sprawie i pozostaję 
do Państwa dyspozycji.

Z satysfakcją uaktualniamy informację o liczbie podpisów 
zebranych pod petycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogą 
wojewódzką nr 941. Do redakcji dostarczono jeszcze jedną 
listę i ostatecznie podpisów mamy 2.968. Teraz organizatorzy 
akcji oczekują na możliwość spotkania z dyrektorem ZDW 
Zbigniewem Taborem, któremu chcą osobiście przekazać listy 
z podpisami i rysunki ustrońskich dzieci.

Z prośbą o wsparcie akcji zbierania podpisów pod petycją 
zwróciliśmy się do naszych parlamentarzystów. Otrzymaliśmy 
list od posłanki Mirosławy Nykiel, który publikujemy poniżej. 
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Zabytków jest niewiele, ale każdy z nich ma ciekawą historię.

Początkowo rozgrzać można się było 
dzięki filiżance kawy i herbaty, a „na 
ząb” oferowano ciasteczko. Następnie 
goście przeszli do dużej sali Muzeum 
Ustrońskiego, gdzie przywitała się z nimi 
Danuta Koenig, Przewodnicząca Rady 
Programowej UTW. Krótkim wstępem 
zachęciła przybyłych do wysłuchania 
historii podróżnika, którą metaforycznie 
określiła „podróżą bez paszportu”. Na-
stępnie Roman Macura rozpoczął swoją 
opowieść połączoną z pokazem fotografii 
zrobionych podczas trwającego 30 dni 

wyjazdu. Słuchacze dowiedzieli się co 
nieco o historii Zanzibaru, a także o samej 
nazwie, która określa wyspę na Oceanie 
Indyjskim, archipelag na tymże oceanie, 
autonomiczną część Tanzanii, a także mia-
sto w Tanzanii na wyspie Zanzibar. Wpły-
wy panujących tam na przestrzeni wie-
ków Arabów, Portugalczyków, Anglików  
i Niemców pozostawiły swoje świadectwo, 
które R. Macura również przedstawił na 
zdjęciach. Mogliśmy także zobaczyć w ja-
kich warunkach żył podróżnik i jego żona 
podczas pobytu na Zanzibarze. Hosteli 

W PODRÓŻ BEZ PASZPORTU

było kilka, a każdy z nich wyglądał nieco 
inaczej. W pierwszym charakterystyczną 
cechą był wystrój, który w dużej mierze 
składał się z rzeczy stworzonych „z od-
zysku”. Krzesło ze sztychówki, doniczki 
z plastikowych butelek czy fotele z kół 
rowera były tam standardem wyposażenia. 
O 4:30 podróżników obudziło nawoływa-
nie muezina, a później ludzie zmierzający 
do portu, który znajdował się nieopodal. 
Obudzeni dołączyli więc do tłumu, a po 
wycieczce na zatłoczony targ rybny przy-
szła pora na śniadanie w formie owoców, 
tostów i jajka, a do tego kawa i herbata. 
Takie śniadanie państwo Macurowie jedli 
w każdym z odwiedzonych miejsc przez 
kolejny miesiąc. Pierwsze dni wycieczki 
upłynęły na zwiedzaniu Stone Town, które 
wybudowano w głównej mierze z rafy 
koralowej. Zdjęcia przedstawiały także 
nieliczne zabytki, które można spotkać na 
wyspie, takie jak Stary Fort, Dom Cudów, 
ozdobne drzwi w stylu hinduskim czy 
arabskim oraz Darajani Market, czyli targ 

W czwartkowe popołudnie o godzinie 17 za oknami robiło się ciemno, siąpił deli-
katny deszczyk, a chłodny wiatr zachęcał do korzystania z zimowych atrybutów 
ubioru takich jak czapka, szalik i rękawiczki. Do Muzeum Ustrońskiego przybywali 
w tym czasie zainteresowani prelekcją, której temat gwarantował przeniesienie 
się w nieco cieplejszy klimat. 

na którym królują przyprawy. Prelegent 
pokazał również fotografie wielu miejsc, 
które przypominały o niechlubnej historii 
Zanzibaru, który od XVII w. aż do XX w. 
był centrum handlu niewolnikami. Ko-
lejny hostel znajdował się w Nungwi,  
a atrakcją w nim była prywatna laguna 
w której można było pływać z żółwia-
mi, ciekawostką w mieście był także 
targ rybny i stocznia. Po kilku dniach 
małżeństwo ruszyło dalej wschodnim 
wybrzeżem odwiedzając między innymi 
Park Narodowy Jozani Forest oraz wioski 
Michamvi, Paje i Kizimkazi. Ostatnia  
z wymienionych miejscowości żyje dzięki 
delfinom, które można oglądać w tej czę-
ści oceanu. Tam też znajduje się najstarszy 
w Afryce Wschodniej meczet Shirazi,  
a w nim teksty koraniczne datowane na 
1107 rok. Opowieść o wycieczce do Zan-
zibaru była ciekawa i bardzo inspirująca,  
a widoki przedstawiające lazurowe wody 
oceanu oraz piaszczyste plaże rozgrzały 
nawet szarobury i deszczowy wieczór. 

                               Karolina FrancuzNa Zanzibarze przypływy i odpływy zupełnie zmieniają wygląd plaży.

Zanzibar jest królestwem przypraw oraz 
alg morskich.
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Natalia 
Błaszczyk

Jest 19 letnią mieszkanką Ustronia. Ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cie-
szynie, a w przyszłości chce zostać lekarzem. Podczas 
sesji chętnie wcielała się w role i z naturalnym wdziękiem 
pozowała do zdjęć w wielu różnych stylizacjach. Efektem 
udanej współpracy jest seria „Natalia w świecie liczb”.                                          
                                                              Karolina Francuz

KOBIETY 
STELA

Mieszkanki Ustronia, 
pokażcie się! 

Zapraszamy na darmową, profesjonalną sesję 
zdjęciową i na łamy Gazety Ustrońskiej panie  
w każdym wieku. Konkurs z nagrodami i finał fo-
tograficznej zabawy 5 marca w gazecie na Dzień 
Kobiet. Ustroń nie jest kobietą, ale bez kobiet nie 
byłby Ustroniem!

Więcej informacji o sesji fotograficznej można 
uzyskać w redakcji naszej gazety.

  Fot. K. Francuz

SZLACHETNA PACZKA
Chociaż finał akcji już dawno za nami, to 24 stycznia w czytelni 

przy kościele św. Klemensa w Ustroniu odbyło się podsumowanie 
akcji. Spotkanie rozpoczął wolontariusz Robert, który opowie-
dział więcej o istocie Paczki oraz stwierdził, że dla niego akcja to 
ludzie, wartości i zasady, a jedyną stałą akcji jest ciągła zmiana, 
ponieważ zmienia ona ludzi. Z punktu widzenia wolontariusza 
dodał również, że kierują się oni trzema zasadami – każdy daje  
z siebie swoje 100%, każdy jest ważny i każdy jest odpowie-
dzialny. Przytoczył również metaforę ryby i wędki, którą opisał 
dylemat z jakim radzą sobie wolontariusze decydując o formie 
pomocy rodzinie. Następnie Robert scharakteryzował Program 
Seniorów, Program Prawników i Program Lekarzy, czyli podpro-
gramy, które gwarantują fachową pomoc dla rodzin. Idea „mądrej 
pomocy”, którą kierują się wolontariusze została przedstawiona 
w humorystycznej inscenizacji utworu J. Tuwima „Rzepka”,  
a odegrali ją uczniowie z SP-1 w Brennej Leśnicy. Przedstawienie 
wzbudziło salwy śmiechu oraz gromkie oklaski, po nim prowa-
dzący Piotr Kamiński pokazał zdjęcia oraz podsumował statystyki 
edycji 2019. Wydarzenie zakończyło się wystąpieniem liderki 
regionu, Magdaleny Urbaś, która wyraziła podziękowania oraz 
wręczyła upominki zaangażowanym. Trafiły one do obecnych na 
sali wolontariuszy. Podziękowania otrzymali również ks. Wiesław 
Bajger i ks. Krzysztof Adamski, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Urszula Broda-Gawełek, Jolanta Krajewska-Gojny, Cukiernia 
Bajka, Cukiernia Delicje, Smakomania Cafe Ustroń, Bethlehem,  
Restauracja&Pokoje „Beskid”, Manufaktura Smaku, Leśny Park 
Niespodzianek, Sopelek, Laserwood.pl, SiSi Pizzeria e Risto-
rante, Restauracja Dwa Noże, OPTYK Expert, SP3, SP1, Kwia-
ciarnia Pink Flower, Agencja reklamowa NIKO, Jolanta Kesser, 
Hucuł, Kwiaciarnia Krynia Agata Suchy, Dariusz Wrona, Dolina 
Leśnicy, Anna i Kamil Adamczyk, zakład kominiarski Waszka, 
IVECO, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Natalia Tokarska, Dorota Kre-
hut-Raszyk, Gazeta Ustrońska, cukiernia Sopelek, Urząd Miasta 
i Burmistrz Miasta Przemysław Korcz oraz Szymon Pilch, który 
zainicjował „szlachetne kolędowanie” i wraz ze znajomymi zebrał  
w ten sposób 1000 zł na remont łazienki dla podopiecznego 
akcji.                                                              Karolina Francuz

Występ uczniów SP-1 z Brennej Leśnicy wzbudził śmiech i gromkie 
brawa.                                                                     Fot. K. Francuz

W ustrońskim sztabie znaleźli się wolontariusze także z Żor czy 
Tychów.             Fot. K. Francuz
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B I B L I O T E K A POLECA  

Joanna Kulmowa, Wisława Szymborska 
„Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij  

się! Listy”.

Niepublikowana dotąd kore-
spondencja dwóch poetek. Listy 
Szymborskiej i Kulmowej to 
przede wszystkim humor, żart, 
ironia i brak powagi. Poetki ty-
tułowały się „Margrabinami”, 
„Wspaniałymi”, a podpisywały 
np. „Obsesjonistka seksualna” 
albo „Joanna eremitka, szkie-
lecica święta”.
Edycja została wzbogacona  
o rękopisy listów.

Żaneta Auler 
„7 dni w siódmym niebie”

Autorka, która od kilku 
lat mieszka w USA, dzieli 
się refleksjami na temat 
kraju i jego mieszkańców, 
opowiada o swoim życiu 
codziennym, a jednocześ-
nie pokazuje, na co warto 
zwrócić uwagę w czasie 
pobytu. Zwiedzamy m.in. 
Los Angeles, Nowy Jork, 
Las Vegas i parki narodowe 
– Wielki Kanion czy Dolinę 
Śmierci. 

POŻEGNANIE
JERZEGO STECA

W sobotę, 18 stycznia pa-
rafianie od św. Klemensa po-
żegnali zmarłego w czwartek 
po ciężkiej chorobie, koś-
cielnego Jerzego Steca. 

Uroczystości rozpoczęły 
się w kaplicy przedpogrze-
bowej Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela o godz. 12.00, 
gdzie wcześniej odmawiany 
był różaniec za zmarłego. 

Po procesyjnym przejściu 
do kościoła przy ołtarzu sta-
nęło dziewięciu kapłanów, 
z przewodniczącym prob. 
Wiesławem Bajgerem. Było 
też kilkunastu ministrantów 
i śpiewał chór „AVE”. 

Niezwykle wzruszające kazanie wygłosił ks. Zbigniew Zacho-
rek, który jak wspomniał przez sześć lat pracował w tej parafii, 
a pan Jurek był kościelnym. Mówił o Nim bardzo ciepło i ser-
decznie. Zaznaczył, że kiedyś poprzedni proboszcz, ks. Antoni 
Sapota, nazwał Jurka „Dyrektorem przestrzeni liturgicznej”.  
I tak też było. Na naszym Panu Kościelnym zawsze można było 
polegać, znał wszystkie swoje obowiązki i dobrze je wypełniał. 
Często widzieliśmy Go przy ołtarzu czytającego Słowo Boże  
i śpiewającego psalmy. 

Pan Jurek bardzo dużo czytał, interesował się życiem naszego 
kraju i… był wiernym kibicem Kuźni Ustroń, starał się w miarę 
możliwości być na meczach, ale wyniki musiał mieć na bieżąco.

Był także otwarty na ludzi. Dlatego też tak wielu przyszło 
Go pożegnać. Oprócz żony Teresy, dwóch córek z rodzinami  
i syna z żoną byli też przyjaciele, znajomi, dawni koledzy z pracy  
w Kuźni, gdzie przepracował wiele lat oraz burmistrz miasta 
Przemysław Korcz.

Jerzy Stec urodził się 7 kwietnia 1954 roku. Jako kościelny 
pracował ponad 22 lata. Otrzymał nawet w roku 2016  list gra-
tulacyjny od bpa Romana Pindla za 20 lat pracy na rzecz parafii. 

Spoczął na ustrońskim cmentarzu parafialnym. 
                                               Barbara Langhammer

Straciliśmy człowieka szlachetnego, wielkiej dobroci i serca.                                                    
W dniu 30 stycznia 2020 roku na mszy żałobnej w Kościele 

św. Klemensa, a potem na cmentarzu parafialnym w Ustroniu, 
grono najwierniejszych przyjaciół, obecnych i dawnych współ-
pracowników oraz  uczniów, pożegnało Marię Pasterną. W ciągu 
wieloletniej pracy pedagogicznej przygotowała do życia kilka 
pokoleń młodzieży. Była wspaniałym człowiekiem, nauczy-
cielem, inicjatorem wielu działań, wzorem do naśladowania. 
Jako wieloletnia członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego 
pełniła funkcję sekretarza i długoletniego kronikarza ustroń-
skiego Oddziału. Sumiennie utrwalała działalność i wydarzenia  
z życia związkowców, ilustrując je bogato wykonywanymi 
przez siebie zdjęciami. Jako emerytowany nauczyciel należa-
ła również  do Sekcji 
Emerytów i Rencistów 
przy ZNP  w Ustro-
niu. To wrażliwość  
i empatia sprawiały, że 
znajdowała czas i siły, 
aby pomagać schoro-
wanym nauczycielom 
– emerytom, zadbać  
o ich potrzeby.  Za-
wsze dostrzegała ko-
nieczność wspierania 
szczególnie tych, któ-
rym trudno było prosić 
o pomoc. 

Z głębokim żalem 
żegnamy naszą kole-
żankę:    
      koleżanki 

i koledzy 
z Sekcji 

Emerytów 
i Rencistów przy 
ZNP w Ustroniu

WSPOMNIENIE
O MARII PASTERNEJ

„Tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze.”
– ks. Jan Twardowski
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Po naszymu...
Jako sie mocie

Prziznóm sie Wóm, że jeszcze zimy nie było, a jo już ni 
mogym sie doczakać na wiosne. Choć przeca teroski ni ma 
źle, dyć cesta je sucho, tóż sie bez strachu chodzi, słóńce 
świyci i nielza narzykać. Ale co to z tóm pogodóm dali 
bydzie? Nie rozmyślóm ło tym, bo nie chcym sie roznimóc 
ze starości, a rada bych była w dobrym zdrowiu wkroczyć  
w tóm wyczekiwanóm nejszumniejszóm pore roku. A, że 
moji kamratki fórt sóm nimocne, krzipióm abo majóm 
ryme, tóż staróm sie hartować, szpacyrować po świyżym 
powietrzu (jesi u nas je świyże) i zdrowo sie łodżywiać. 
Kaździutki dziyń parzym rozmaite zieliny, łoto baji głóg na 
wysoki ciśniyni, abo szałwie jak mie cosi w gardle dropie. 
Ni mogym sie doczakać, aż już bydzie jako zielynina, a prze-
ca nejprzód ukazuje sie czosnek niedźwiedzi. Jo łóńskigo 
roku już go zbiyrała w marcu spod śniega. Strasznucnie 
wtedy przemarzłach, choć byłach porzóndnie łobleczóno. 

A póki co delektujym sie jeszcze dynióm, kieróm tam na 
targ mi prziwożóm znóme paniczki i też jóm dodowóm do 
wszelijakigo jedzynio, bo mo moc witamin, a do tego je 
słodko, tóż jóm wszyscy dómownicy majóm radzi. Łoto mie 
też tak nogle chyciła ryma, tóż jo hónym do dziurek w nosie 
wcisła taki kapke popuczóne geranium i fest dychałach  
i ryma mi doista zaroziutko przeszła. A na wieczór żech se 
jeszcze grzoła głowe takóm czyrwiónóm lampóm solux, tóż 
póki co je żech zdrowo i na razie nie bojym sie ani chiński 
grypy, a naszej to już gor ni! A dyć je czosnek, kiszóno 
kapusta, czy łogórki, każdy z nas mo swoji sposoby na to, 
coby sie nie roznimóc. 

Tóż starejmy sie jako tyn luty przeżyć i nie dać sie chycić 
żodnymu choróbsku.                            Staro ustrónioczka

PRZESŁANIE O  SEGREGACJI  ŚMIECI
Polska to najbardziej zaśmiecony kraj  Europy,
Obejmujący lasy, potoki, ulice, zagrody, a nawet szopy.
Dlatego wszyscy winniśmy śmieci zbierać i segregować,
Aby naszą cudną rodzimą przyrodę ratować!

Z wielką trudnością powstała u nas demokracja,
Natomiast nie aż w takim stopniu odpadów segregacja.
Parcelować śmieci winien każdy robotnik, urzędnik, a nawet artysta,
Po to, żeby Polska była piękna, bogata i czysta.

W gradację pozostałości wchodzi plastik, złom, papier, szkło 
i makulatura,
Gdy ludzie zrozumieją, w nawyk wreszcie wejdzie pełna kultura.
O porządek niechaj zadba Polak, Niemiec, Rosjanin, Czech czy Żyd,
Żeby rodakom za ogromny bałagan nie było wstyd!

Turyści po swojemu często sterty brudów tworzą,
Przez co nieład, choroby i ciężkie pożary innym grożą.
Segregować śmieci wszystkim bardzo się opłaci,
Gdyż Polska za dużo na tym surowcu traci.

Ksiądz stale nawołuje w kościele z ambony,
Aby żaden kawałek terenu nie był zaśmiecony.
Przecież Polska to urodziwy, bogaty, nadbałtycki kraj,
Jeśli wszyscy zadbamy o czystość, to będzie u nas raj.

Zatroszczyć się o porządek na prawdę potrzeba,
Za to zdobędziemy być może przychylność  nieba.
Pan Bóg stworzył piękny, zasobny, oryginalny  świat,
Zniszczyć go może tylko pijak, złodziej, leniuch i najgorszy dziad.

Nauczyciele uczcie dzieci szanować przyrody,
Żeby umyślnie nikt nie wyrządzał nigdzie szkody.
Drzewek nie łamał, po polach nie biegał, zboża nie deptał,
Chronił ptaki i zwierzęta,  o ekologii nieustannie pamiętał.

W ustrońskim uzdrowisku trzeba walczyć o piękną przyrodę,
Czyste powietrze, brak smogu, ziemię i leczniczą  wodę.
Jeśli natury i biosfery na co dzień nie uszanujemy,
Wszyscy w przyszłości prawdopodobnie marnie zginiemy!
                                                                                        Florian Lis                                                                
                    
          

PRZY KOŁOCZU 
I KAWIE 

O USTRÓŃSKIJ 
SPRAWIE

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 
współpracy Szkoły Podstawowej nr 5  
i Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu 
Lipowcu  serdecznie zaprasza mieszkań-
ców Ustronia Lipowca na spotkanie pt. 
„Przy kołoczu i kawie o ustróńskij spra-

SPOTKANIE 
Z ADAMEM 

MAKOWICZEM
Inauguracja Ogólnopolskiej Karty 

Seniora – Ustroń Gminą Przyjazną Se-
niorom.

Uniwersytet Trzeciego Wieku i  Miasto 
Ustroń serdecznie zaprasza na spotkanie 
z mistrzem improwizacji, legendą jazzu 
Adamem Makowiczem, które odbędzie 
się w sali widowiskowej  MDK „Praża-
kówka” 16 lutego o godz. 16.00. Spot-
kanie połączone będzie z inauguracją 
wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty 
Seniora – Ustroń Gminą Przyjazną Se-
niorom.

wie”, które odbędzie się dnia 29 lutego  
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej 
nr 5.

Celem spotkania jest przywołanie 
wspomnień, jak to hańdowni  bywało, 
jak zmienia się wizerunek Lipowca, co 
pozostało we wspomnieniach. W czasie 
spotkania mieszkańcy i sympatycy tej 
urokliwej dzielnicy Ustronia proszeni 
będą o przywołanie z pamięci dawnych  
czasów, gdzie mieszkali, jak żyli, zwy-
czajowe nazwy, znane osoby, ważne 
wydarzenia i inne wspomnienia. Jeste-
śmy przekonani, że będzie to wyjątkowe 
spotkanie z ludźmi i historią Lipowca. 
Mile widziane pamiątki, stare fotogra-
fie, mapy i inne rekwizyty. Opowieści 
snute w naszej cieszyńskiej gwarze  
(nie tylko), przy lampie naftowej, koło-
czu i kawie zorkowej będą cudownym 
dopełnieniem tego wydarzenia. Liczymy  
na Was Lipowczanie i serdecznie  zapra-
szamy na spotkanie.

Stare fotografie, zapiski, mapy, wy-
dawnictwa prosimy dostarczyć do se-
kretariatu  SP-5 w terminie do 21 lutego 
w celu przygotowania ich prezentacji. 

Prosimy o dokonanie opisu materiału  
i podpisania właściciela. Materiały zo-
staną zwrócone w dniu spotkania.

Bliższej informacji udziela Danuta 
Koenig, tel. 537 727 621

*   *   *
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29 stycznia odbyło się zebranie spra-
wozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich 
Ustroń Centrum i Kółka Rolniczego  
w Ustroniu. Te dwie organizacje ściśle 

PRZYJEMNIE I POŻYTECZNIE

Wiceburmistrz Dorota Fijak wręcza upominki od KGW Marii Cholewie, Marii Cipold i Zofii 
Bojdzie.                                                                                                        Fot. M. Niemiec

KGW Ustroń Centrum organizuje zebrania sprawozdawcze z Kółkiem Rolniczym. Fot. M. Niemiec

ze sobą współpracują, to też przybyłych 
powitała przewodnicząca KGW Maria 
Jaworska, a zebranie prowadził prezes 
KR Jan Drózd. W zebraniu, które odbyło 

się w strażnicy OSP Centrum przy ul. 
Strażackiej, uczestniczyła wiceburmistrz 
Ustronia Dorota Fijak i Elżbieta Prusz-
kowska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Zaproszenie przyjęła także Maria Siąkała 
z bielskiego ODR-u, która zachęcała do 
kompostowania. 

Na wstępie swojego sprawozdania Ma-
ria Jaworska powiedziała, że obecnie 
do koła należy 40 pań i martwiła się, że 
starsze członkinie odchodzą, a młodych 
nie przybywa, poinformowała też, że  
w roku 2019 odbyło się 5 zebrań zarządu. 
W dalszej części sprawozdania napisano: 

W czasie ferii zimowych uczestniczy-
łyśmy w tradycyjnych szkubaczkach, na 
które zaprosili nas państwo Gawlasowie 
z Brennej. Jak co roku nasze członkinie 
świętowały Dzień Kobiet, który zorga-
nizowano w Willi „Kraj” w Ustroniu. 
Przed świętami wielkanocnymi kilka pań 
wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2  
w Ustroniu piekło murziny i chrust.  
W lipcu panie pojechały na trzydniową 
wycieczkę do Zamościa. Tradycją koła 
jest uczestnictwo w święcie żniw i w tym 
roku nasze członkinie upiekły kołocze, 
a następnie sprzedawałyśmy je na targu 
i jarmarku poprzedzającym Ustrońskie 
Dożynki. Kilka pań uczestniczyło także 
w korowodzie dożynkowym. We wrześniu 
odbyła się wycieczka na Morawy w Cze-
chach, gdzie wzięłyśmy udział w Święcie 
Wina. W listopadzie na zakończenie sezonu 
pojechałyśmy do restauracji Groblice 
w Ustroniu, gdzie przy obiedzie, kawie  
i ciastku miło spędziłyśmy czas. W grudniu 
w budynku dawnej szkoły podstawowej w 
Dobce odbyło się wspólne pieczenie cia-
steczek świątecznych. Pośród atmosfery 
pełnej radości i dobrego humoru powstało 
28 rodzajów tradycyjnych wypieków. Była 
to także dobra okazja do wymiany przepi-
sów i dzielenia się cukierniczym doświad-
czeniem. W 2019 roku 3 panie obchodziły 
70. rocznicę urodzin i z tej okazji składa-
łyśmy życzenia i wręczyłyśmy upominki. 
Na zakończenie pragnę podziękować za 
współpracę OSP Centrum, prezesowi Kół-
ka Rolniczego, pracownikom Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
wraz z naczelnik Moniką Maksymczak 
oraz Elżbiecie Pruszkowskiej z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Szczególne podzię-
kowania ślę członkiniom naszego Koła za 
pracowitość, sumienność i zrozumienie. 

Wysłuchano także sprawozdania 
Jana Drózda, sprawozdań finansowych 
obu organizacji, a po nich o zasadach  
i zaletach kompostowania mówiła Maria 
Siąkała, która przyniosła nawet prób-
kę lekkiej, pełnej wartości odżywczych 
ziemi, która powstała tylko i wyłącznie  
z odpadków organicznych. Wiceburmistrz 
Fijak przypomniała, że osobom, które mają 
kompostownik, a nazwać tak można nawet 
pryzmę kompostową otoczoną czterema 
deskami, przysługuje ulga w opłacie za 
śmieci w wys. 1 zł od osoby miesięcz-
nie. Wystarczy zgłosić w urzędzie, że na 
własną rękę zagospodarowuje się odpa-
dy organiczne. A potem były już tylko 
przyjemności: życzenia dla solenizantek, 
pyszny obiad, ciasto i miłe rozmowy 
w gronie przyjaciół.         Monika NiemiecDzięki kompostowaniu pozyskujemy znakomite podłoże pod warzywa i kwiaty. Fot. M. Niemiec
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ZMIANA LIDERA 
W LIDZE 

MISTRZÓW 45+
Po ostatniej kolejce rozgrywek Ligi 

Mistrzów, fotel lidera musiał opuścić ze-
spół Teraz My z Ustronia, który w meczu 
na szczycie uległ zespołowi Sami Swoi  
z Cieszyna. Tabela po II rundzie. 

WALENTYNKI 
SIATKARSKIE
Trwa karnawał, zbliżają się Walentynki, 

wszystko skłania do łączenia się w pary. 
Nasze stowarzyszenie proponuje przeży-
wać te chwile na sportowo, biorąc udział 
w tradycyjnym turnieju par siatkarskich.

Zawody odbędą się 16 lutego w sali  
SP 1 od godz. 9.00.

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane 
będą do 10 lutego pod numerem telefonu 
666-858-772 lub osobiście w najbliższą 
niedzielę podczas trwania rozgrywek ligi 
siatkówki w godz. 9.00 - 15.00 w sali SP 1

Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
zabawy.

1. Sami Swoi 6 16 14:2 
2. Teraz My 8 15 12: 7 
3.Jesień Węgierska Górka 4 4 3 : 7 
4. Pirniki Rajcza 4 2 2 : 8 
5. Zwapnieni 2 0 0 : 4

LIGA 
SIATKÓWKI – 

FINAŁY
W najbliższą niedzielę rozegrana zosta-

nie ostatnia, finałowa runda Ustrońskiej  
Amatorskiej Ligi Siatkówki, po której 
ustalona zostanie kolejność zespołów.

Początek zawodów na sali SP 1 o godz. 
9.00. Mecz finałowy o pierwsze miejsce 
w tegorocznych zmaganiach pomiędzy 
zespołami Kasa Chorych i Wisły, rozpo-
cznie się o godz. 13.30. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
sympatyków siatkówki.  

4 lutego nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta Komi-
sariatu Policji w Ustroniu. Nadkomisarzowi Łukaszowi Żyle 
za służbę dziękował mł. insp. Jacek Stelmach, od nowego roku 
komendant Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz oraz policjanci i policjantki ustroń-
skiego komisariatu. 

Nowym komendantem został podinsp. Michał Botorek, 
policjant z 20-letnim stażem, który od 2017 roku szefował 
Komisariatowi Policji w Strumieniu. Funkcje tę przejął w tym 
samy czasie, kiedy nadkom. Żyła objął komisariat w Ustroniu. 
Wcześniej Michał Botorek przez 7 lat był zastępcą komendanta 
naszego komisariatu.                                                           (mn)                               

NOWY KOMENDANT

We wtorek przyszła zima.                                          Fot. M. Niemiec

Burmistrz Korcz dziękuje za służbę komendantowi Żyle. Policjanci pożegnali swojego szefa i powitali nowego.   

Komendantowi Botorkowi gratuluje komendant Stelmach. 

ODBIÓR 
PRZETERMINOWANYCH 

LEKÓW
Od 1 stycznia 2020 roku z aptek oraz przychodni zlokalizowa-

nych na terenie Ustronia zostały zabrane konfiskatory na prze-
terminowane leki, które były użyczone na rzecz tych jednostek 
przez Miasto Ustroń. Gminy w ramach systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi zobowiązane są do odbierania od 
mieszkańców miasta m.in. przeterminowanych leków w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obowiązek 
ten jest i będzie w dalszym ciągu realizowany przez Miasto 
Ustroń - odpady te są przyjmowane w PSZOK przy ul. Krzywej 
w Ustroniu. 
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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.

Zapraszamy do nowo otwarte-
go salonu fryzjerskiego Ella, 
ul.Daszyńskiego 56. 518-958-
672

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

Przyjmę gruz budowlany. 
Ustroń. 502-143-690.

Do wynajęcia mieszkanie 47m2 
na ul. Konopnickiej. 783-218-
881.

Zatrudnie pracownika w bran-
ży budowlanej ze szczególnym 
naciskiem na wykańczanie. 
Urozmaicona praca w Polsce 
i Niemczech. Zdolności maj-
sterkowicza są zaletą. Kontakt 
wyłącznie na e-mail: praca@
laska.de

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

Kupię motorynkę. 507-227-
144.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

NOWE MOŻLIWOŚCI
Radni podczas sesji podjęli uchwałę o przystąpieniu do projektu 

systemowego „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ustroń przeznaczy na ten 
projekt 16.300 zł co stanowi 10,5% całkowitej wartości. W informacji 
o projekcie przekazanej radnym przez kierownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Zdzisława Dziendziela czytamy: Celem głównym 
projektu „Nowe możliwości dla twojej przyszłości” jest zwiększenie 
aktywności społeczno-zawodowej głównie osób bezrobotnych, nieak-
tywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, które 
korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej i są zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. 

POD MŁOTEK
W Rzeczpospolitej z 9 lutego ukazało się ogłoszenie Ministra Skar-

bu Państwa o zaproszeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji/
udziałów Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. z siedzibą 
w Ustroniu, a także uzdrowisk w Inowrocławiu i Połczynie Zdroju. 
O profesjonalizmie urzędników ministerstwa niech świadczy, że na 
stronie internetowej w serwisie dla inwestorów prezesem PU Ustroń 
jest nadal Grzegorz Dziewiór, zaś w ogłoszeniu o prywatyzacji piszą 
„Połczyn-Zdrój”, czyli nie wiedzą nawet jak poprawnie pisze się nazwę 
miejscowości, w której mieści się prywatyzowane uzdrowisko.

TAŃCEM I MIECZEM
Jeszcze nie organizujemy w Ustroniu castingów do „You can dan-

ce”, ale tak mógłby pomyśleć przypadkowy widz, wchodząc do auli 
Gimnazjum Nr 1, 2 lutego. Odbywał się wtedy IV Międzynarodowy 
Karnawałowy Konkurs Taneczny.

Żeby zmierzyć się na parkiecie z Wisły przyjechała grupa DNA,  
z Gimnazjum nr 1 ze Skoczowa – Hope, z Gimnazjum w Istebnej dwie 
solistki - Karolina Żyrek i Klaudia Kukuczka, z Gimnazjum nr 3 w Ry-
barzowicach – zespół Akslop, z Gimnazjum w Goleszowie – Inspiration 
Dance, ze szkoły w Karwinie-Nowe Miasto dwa zespoły – Nitro i Anaj 
i jedna solistka: Katerina Wroblova. Gospodarzy reprezentowały trzy 
zespoły: Chillout, Supreme Soul i Hot Chilli Stepper. Ulubieńcem pub-
liczności został zespół Supreme Soul z ustrońskiego Gimnazjum nr 1. 

                                                      Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 11.02.2010 r.

6-7.02    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
8-11.02   Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
12-13.02  Pod Najadą       ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
14-15.02   Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
16-17.02  Na Szlaku       ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

Ach, ci wspaniali „Bibojsi”!                                       Fot. M. Niemiec

7.02 18.00 Koncert karnawałowy „Przeboje wszech czasów”, 
  MDK „Prażakówka”(bilet 35 zł)
8.02 19.00 Charytatywny Bal Karnawałowy, OSW Gwarek
9.02   9.00 Puchar Korony Czantorii-Puchar SRS Czantoria 
  – zawody narciarskie, Kolej Linowa „Czantoria”
9.02   9.00 Amatorska Liga Siatkówki, sala gimnastyczna SP-1
11.02 17.00 Wernisaż wystawy poplenerowej ST „Brzimy”, 
  Galeria „Rynek”
14.02 18.00 Dialog międzyreligijny w Unii Europejskiej –  
  dr Jan Olbrycht, czytelnia MBP 
15.02   8.00 Walentynki na stoku, Kolej Linowa „Czantoria”
15.02 18.00 Bal karnawałowy na lodzie, lodowisko, Al. Legionów
16.02   9.00 Walentynki siatkarskie, sala gimnastyczna SP-1
18.02 19.00 Spotkanie z biskupem Pawłem Anweilerem  
  i proboszczem Andrzejem Czyżem „Ewangelicy 
  o Janie Pawle II”, Klasztor Dominikanów Hermanice
19.02 16.00 Spotkanie z muzykiem, mistrzem improwizacji 
  Adamem Makowiczem – organizator UTW, MDK 
  „Prażakówka”
19.02 17.00 Projekcja filmu „Ciągle tu jesteśmy” i spotkanie 
  z reżyserem Andrzejem Drobikiem, czytelnia 
  MBP
22.02 18.00 Lododisco – zabawa na lodowisku, lodowisko, Al.  
  Legionów
22.02 17.30 Puchar Korony Czantorii – Puchar Poniwca, kolej 
  linowa Poniwiec

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH W USTRONIU 

ul. 3 MAJA 15 

ZATRUDNI: KSIĘGOWĄ / KSIĘGOWEGO
Szczegóły w zakładce BIP na stronie www.
zstustron.edu.pl lub pod numerem telefonu: 
785916053; 785916048. 

6/2020/5/R
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Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.                                      Fot. M. Niemiec                             

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) rycerski atrybut, 8) element ogrodzenia,  
9) zanim tryśnie ropa, 10) dzielnica Warszawy, 12) ma-
nekin do ćwiczeń, 14) egzamin dojrzałości, 15) polska 
platforma cyfrowa, 16) przydatny w piwnicy, 19) uczest-
nictwo, 22) wytwarza prąd, 23) podłoga na statku, 24) do 
pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) nadziewana z orze-
chami, 4) baskijski osioł, 5) straszy w zamku, 6) grubszy 
karton, 7) podłoże na  działce przydatne, 11) siostra 
Równicy, 13) popularny instrument klawiszowy, 17) klub 
sportowy z Warszawy, 18) kuzyn pszenicy, 20) w stogu 
siana ukryta, 21) rosyjskie auto. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 14 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4

WIOSNA W STYCZNIU
   Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Michał Pilch   

z Ustronia, ul. Polańska. 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.
 

KĄCIK SZACHOWY
6/2020/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2019 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 4: Sd3

6/2020/3/R

6/2020/4/R

SKUP SAMOCHODÓW
   wszystkie marki, stan obojętny
              515-409-571

6/2020/5/R
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Projekt „Aktywny Poniwiec” w 2019 r. realizowany był  
z Budżetu Obywatelskiego miasta Ustroń. W programie znalazły 
się zajęcia aqua aerobik dla dwóch grup wiekowych – ćwiczyli 
dorośli oraz seniorzy, kolejno 50 i 75 godzin. Co tydzień 5 grup 
kobiet i mężczyzn intensywnie trenowało w wodzie w rytm 
energetycznej muzyki. Co więcej, mieszkańcy Poniwca mieli 
okazję doskonalić swoje umiejętności pływackie – powstało 5 
grup nauki pływania, zarówno dla dzieci (40 godzin), jak i doro-
słych (20 godzin). Na zakończenie projektu zorganizowany został 
piknik połączony z gillowaniem dla wszystkich uczestników 
zajęć – piątkowe, czerwcowe popołudnie było ciepłe i słonecz-
ne. Podsumowaliśmy projekt w dobrych nastrojach i cierpliwie 
czekamy na kolejną edycję.

Wszystkie zajęcia odbywały się w Centrum Szkoleniowo-Re-
kreacyjnym Park Poniwiec a prowadzone były przez instruktorki 
Karolinę i Patrycję ze SwimGym – Pływanie & Fitness. 

                                                              Karolina Makarewicz

AKTYWNY PONIWIEC

ZNAKOMICIE

Od lewej stoją: Maja Nieckarz, Anna Śliwka, Wiktoria Bury, Nadia Koterzyna, Klaudia Szpak, 
Agata Jochacy. Klęczą od lewej: Oliwia Szpak, Noemi Grabiec, Martyna Kubień, Maria Fuja, 
Kaja Piotrowska i Maja Raszka.

Ustrońskie koszykarki TRS Siła Ustroń 
występujące w młodziczkach młodszych 
udanie rozpoczęły grę w finale B występem 
w Strzelcach Opolskich. Pierwszy mecz 
po dłuższej przerwie wypadł znakomicie. 
Ustronianki wygrały na terenie rywala po 
wyrównanej i zaciętej grze 49 : 42. Mecz 
obfitował w wiele fauli oraz niewyko-
rzystanych sytuacji pod tablicami. Nasze 
zawodniczki lepiej spisywały się w grze 
obronnej, a zaangażowanie w kryciu na ca-
łym boisku zaowocowało niewielką liczbą 
straconych koszy. Najwięcej punktów dla 
zespołu zdobyły: Noemi Grabiec 10, Kaja 
Piotrowska 10, Martyna Kubień 8, Maria 
Fuja 6, Anna Śliwka 4, Maja Nieckarz 4, 
Maja Raszka 3, Nadia Koterzyna 2, Klau-
dia Szpak 2. Następny mecz ustronianki 
rozegrają 6 lutego z mocnym RMKS Ryb-
nik w sali gimnastycznej SP 2 Ustroń. Klub  
z Rybnika ma bardzo bogate tradycje ko-
szykarskie i drużyna w tej kategorii wie-
kowej osiąga bardzo dobre wyniki w lidze.  

 

Informacja o zapisach na kolejny rok na str. 3.


