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W numerze m.in.: Wybory 
do Rady Seniorów Miasta 
Ustroń, Sanatorium Namięt-
ności, przekaż 1 % podatku 
dla OPP z Ustronia – numery 
KRS, Bal nad balami w Dwój-
ce, Kobiety Stela – bezpłat-
na profesjonalna sesja foto-
graficzna, e-recepta i profil  
zaufany, Jak zabezpieczyć 
się przed wichurą, Pączki  
dietetyczne kontra pączki  
tradycyjne – przepisy, wystawa  
w Mateczniku, Pomóżmy  
Danusi wrócić do pracy, kolej-
ny dobry rok dla UKS Beskidy.

KONTROLA NA PIĄTKĘ

(cd. na str. 4)

Druhowie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Polana, który pracuje w składzie: prezes Józef 
Gajdzica, wiceprezes Adam Chwastek, naczelnik Michał Budniok, zastępca naczelnika Marian 
Malik, sekretarz Radosław Pinkas, skarbnik Małgorzata Śliwka, członek zarządu Łukasz Schi-
rmeisen, gospodarz Józef Śliwka, kronikarz Michał Podżorski.                       Fot. M. Niemiec

Chcąc dojechać z centrum do strażnicy OSP Polana trzeba było odstać swoje  
w korku. W sobotę po południu ciąg samochodów zmierzających do Wisły obwod-
nicą zaczynał się na Poniwcu, a i na ul. 3 Maja auta stały od wiaduktu. Wszyscy 
jednak dotarli i o godz. 16 rozpoczęło się roczne sprawozdawcze zebranie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Polana. Uczestników i gości, w tym delegacje 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Ustronia, przywitał prezes Józef Gajdzica,  
a później oddał prowadzenie zebrania Adamowi Chwastkowi. 

Od niedzieli (9.02) nad Ustroniem szaleje wichura, a skutki jej działań usuwają strażacy. Więcej na str 5.

Fot. OSP Centrum Fot. OSP Polana Fot. OSP Polana
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Po raz siódmy uczniowie 
klas maturalnych z „Szybina” 
zatańczyli poloneza na cie-
szyńskim rynku. W piątkowe 
popołudnie w tany poszło kil-
kadziesiąt par, w tym grono 
nauczycielskie i burmistrzyni 
Cieszyna.

W miniony weekend zmarła 
Urszula Gruszka, długoletnia 
kierowniczka Zespołu Regio-
nalnego „Koniaków”. Uho-
norowana Laurem Srebrnej 
Cieszynianki (2019) i wieloma 
nagrodami na festiwalach folk-
lorystycznych. Wcześniej wy-
różniona Nagrodą im. Oskara 
Kolberga i Odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury. Przeżyła pra-
wie 65 lat.                       (nik)

cić do domu. Mieszka poza 
powiatem cieszyńskim.

Powiat cieszyński zajął trze-
cie miejsce w ogólnopolskim 
rankingu gmin i powiatów, 
w kategorii powyżej 120 tys. 
mieszkańców. To kolejne  
w ostatnich latach miejsce  
w czołówce powiatowego sa-
morządu, który praktycznie nie 
schodzi z podium. 

Druh Tadeusz Buława obcho-
dził swoje 90. urodziny. Z tej 
okazji odbyło się uroczyste 
spotkanie z udziałem władz 
Chorągwi Śląskiej ZHP oraz 
harcerskiego kręgu seniora 
z Hufca Ziemi Cieszyńskiej. 
Jubilat otrzymał Złotą Odzna-

kę Za Zasługi dla Chorągwi 
Śląskiej.

W Galerii Zmiennej Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie (hol 
Zespołu Poradni Specjalistycz-
nych) prezentowane są obrazy 
Krystyny Tylek-Czyż, artystki 
związanej z Krakowem i Wi-
słą. Wystawa nosi tytuł „Ma-
larstwo, które stąpa po ziemi”.  

Po raz drugi w Beskidzkim 
Domu Zielin „Przytulia”  
w Brennej… fruwało pierze. 
W miniony weekend odbyły 
się tam szkubaczki, nawiązu-
jące do wieloletniej tradycji 
pielęgnowanej na Śląsku Cie-
szyńskim. Była też degustacja 
kołocza i herbat z zielin. 

to i owo
z 

okolicy

W Szpitalu Śląskim w Cie-
szynie hospitalizowany był 
pacjent, który poczuł się źle po 
powrocie z Chin. Pracował oko-
ło 50 km od Wuhan. Pobrane 
próbki trafiły do laboratorium 
Państwowego Zakładu Higieny  
w Warszawie. Wynik na za-
każenie koronawirusem był 
ujemny. Mężczyzna mógł wró-

*  *  **  *  *

*  *  **  *  *

*  *  *

SPOTKANIE 
Z ADAMEM 

MAKOWICZEM
Inauguracja Ogólnopolskiej Karty 

Seniora – Ustroń Gminą Przyjazną Seniorom.
Uniwersytet Trzeciego Wieku i  Miasto Ustroń serdecznie 

zaprasza na spotkanie z mistrzem improwizacji, legendą jazzu 
Adamem Makowiczem, które odbędzie się w sali widowisko-
wej  MDK „Prażakówka” 19 lutego o godz. 16.00. Spotkanie 
połączone będzie z inauguracją wprowadzenia Ogólnopolskiej 
Karty Seniora – Ustroń Gminą Przyjazną Seniorom.

Informujemy, że w poprzednim numerze pomyłkowo podano 
błędną datę spotkania.

ZEBRANIE CZŁONKÓW 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Rada Fundacji Esprit i Rada Programowa Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku serdecznie zaprasza członków UTW na zebranie, na 
którym omówione zostaną sprawy finansowe oraz organizacyjne 
związane z Radą Senioralną Ustronia. Zebranie odbędzie się   
w dniu 19 lutego - środa, ok.  godz. 17.00 tj. po spotkaniu z Ada-
mem Makowiczem w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.

SPOTKANIE 
Z „PAMIĘTNIKIEM USTROŃSKIM”

Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Polskie Towarzystwo 
Ewangelickie Oddział w Ustroniu zapraszają na spotkanie popu-
laryzujące 22 tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, które odbędzie się 
18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. ks. Karola Kotschego 
4 w Ustroniu.

W programie:  omówienie 22 tomu „Pamiętnika Ustrońskie-
go”, prezentacja multimedialna fotografii „Między tradycją  
a współczesnością”.

PRZY KOŁOCZU I KAWIE 
O USTRÓŃSKIJ SPRAWIE 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy Szkoły Pod-
stawowej nr 5 i Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Lipowcu  
serdecznie zaprasza mieszkańców Ustronia Lipowca na spotkanie 
pt. „Przy kołoczu i kawie o ustróńskij sprawie”, 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, zwyczajo-
we nazwy, znane osoby, ważne wydarzenia i inne wspomnienia. 
Jesteśmy przekonani, że będzie to wyjątkowe spotkanie z ludźmi 
i historią Lipowca. Mile widziane pamiątki, stare fotografie, mapy 
i inne rekwizyty. Opowieści snute w naszej cieszyńskiej gwarze  
(nie tylko), przy lampie naftowej, kołoczu i kawie zorkowej będą 
cudownym dopełnieniem tego wydarzenia. Liczymy  na Was Li-
powczanie i serdecznie  zapraszamy na spotkanie.

Stare fotografie, zapiski, mapy, wydawnictwa prosimy dostar-
czyć do sekretariatu  SP-5 w terminie do 21 lutego w celu przy-
gotowania ich prezentacji. Prosimy o dokonanie opisu materiału  
i podpisania właściciela. Materiały zostaną zwrócone w dniu spot-
kania. Bliższej informacji udziela Danuta Koenig, tel. 537 727 621.

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Prosto z Politechniki Śląskiej przyjechały do nas elementy kon-
strukcji nowego bolida, czyli ustrońskiego pojazdu z napędem 
elektrycznym. Projekt i współpracę z gliwicką uczelnią rozpoczęli 
uczniowie nieistniejącego już Gimnazjum nr 2, a konytnuje tą dzia-
łalność samorząd. W ubiegłym roku powołany został Miejski Zespół 
Wyścigowy, tworzą go uczennice i uczniowie ustrońskich szkół pod 
opieką Joanny Iskrzyckiej-Marianek, która jako dyrektor Gimna-
zjum nr 2 rozpoczęła tę motoryzacyjno-ekologiczną przygodę, oraz  
z ramienia Urzędu Miasta Łukasz Sitek, pełnomocnik ds. profilaktyki 
uzależnień, kierowca i pilot rajdowy. Bolid zostanie wykonany przez 
młodzież, specjaliści będą jedynie nadzorować prace.  
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KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 

Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Pogotowie Gazowe 
  992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta   33 857-93-00

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

7/2020/1/R

*   *   *

EWANGELICY 
O JANIE PAWLE II

Ojcowie dominikanie z Ustronia Hermanic zapraszają na spot-
kanie pt.:„Ewangelicy o Janie Pawle II”. O papieżu będą mówić 
bp Paweł Anweiler i proboszcz Andrzej Czyż, którzy przyjmowali 
Jana Pawła w kościele ewangelickim w Skoczowie na Kaplicówce 
w 1995 roku. Spotkanie odbędzie się 18 lutego we wtorek o godz. 19. 
Serdecznie zapraszamy.

 

*   *   *

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.

*   *   *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Juraszek lat 69 ul. Skoczowska
Maria Brudna lat 90 ul. Porzeczkowa

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.

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

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.

KLIMATYCZNY 
DZIEŃ OTWARTY W SP-2 

Już 29 lutego o godz. 9.00 zapraszamy Przedszkolaków  
z Rodzicami do poznania naszej szkoły i jej oferty edukacyjnej. 

W tym roku czeka na Was mnóstwo ekoniespodzianek, m.in.: 
odkrywanie szkoły z robotami Dash’em i Dot’em, programowanie 
na dywanie, interaktywne gry w „Zielonym labiryncie”, fascy-
nujące eksperymenty i zabawy. Dla miłych gości poczęstunek  
w szkolnej stołówce.

Zapraszamy do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2.

WYSTAWA „CUDOWNE DZIECI” 
Muzeum Ustrońskie serdecz-

nie zaprasza na wernisaż wy-
stawy „cuDOWNe DZIECI” 
autorstwa Iwony Wilczek, który 
odbędzie się 21 lutego (piątek)  
o godz.17.00.

Projekt o dzieciach z Zespo-
łem Downa powstał jako  for-
ma walki z wykluczeniem spo-
łecznym. Jest to cykl portretów  
i osobista refleksja nad pojęciem 
inności i akceptacji we współ-
czesnym świecie.

Więcej na temat Iwony Wilczek 
oraz projektu „cuDOWNe DZIE-
CI” można znaleźć na stronie 
internetowej Muzeum Ustroń-
skiego www.muzeum.ustron.pl

WYKŁAD ALEKSANDRA DORDY 
Ustroński Klub Ekologiczny zaprasza w dniu 20 lutego (czwar-

tek) o godzinie 17:00 na wykład Aleksandra Dordy pt: Terra 
Insecta – impresje z „Planety Owadów”.

Wykład odbędzie się w sali historyczno-przyrodniczej  przy 
Nadleśnictwie Ustroń, ul. 3-go Maja 108.

Zbigniewowi Kufrej
Prezesowi Kolei Linowej Czantoria

wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia 
w trudnych chwilach po śmierci 

 Żony

    śp. Jadwigi Kufrej
składają:

Zarząd oraz Pracownicy Kolei Linowej Czantoria

*   *   *

7/2020/1/N

*   *   *

*   *   *

*   *   *
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(cd. ze str. 1)

Na zebraniu obecni byli goście (od lewej): naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustroń Alicja Żyła, komendant miejski OSP Marek 
Szalbot, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, dalej siedzą prezes OSP Polana 
Józef Gajdzica, sekretarz Adam Chwastek, naczelnik Michał Budniok.       Fot. M. Niemiec

Na początku chwilą ciszy uczczono pa-
mięć druhów, którzy zmarli w roku 2019 
– śp. Rudolfa Więcka i śp. Karola Gluzy. 
Następnie prezes Gajdzica odczytał spra-
wozdanie z działalności. Zebrani usłyszeli, 
że w ubiegłym roku z własnych środków  
i w ramach prac społecznych druhowie  
z Polany pozyskali i zakupili drewno opa-
łowe na sezon zimowy, zakupili węgiel 
(pomoc miasta), wykonali nowe ogrodze-
nie parkingu wokół jednostki, wyłożyli 
pobocza folią oraz wysypali żwirem, wy-
konali nową kanalizację deszczową sprzed 
garażu do głównych studzienek, wymienili 
i uzupełnili termostaty w grzejnikach CO, 
uzupełnili wyposażenie kuchenne.  

Prezes Gajdzica przypomniał, że m.in.: 
3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada delegacja 
OSP Polana brała udział w miejskich uro-
czystościach patriotycznych z okazji świąt 
państwowych,  4 maja odbyło się spotkanie 
druhów i ich rodzin na wspólnym grillu  
z okazji Dnia Strażaka, w sierpniu odbyły 
się ćwiczenia powiatowe JRG i OSP oraz 
szkolenie w OSP Polana, a we wrześniu 
międzygminne zawody pożarnicze Ustroń 
– Brenna na stadionie w Nierodzimiu.  
W grudniu druhowie roznosili kalendarze 
wśród mieszkańców dzielnicy. 

Na koniec prezes złożył podziękowania 
za bardzo dobrą współpracę Alicji Żyle  
i Joannie Teterze z Urzędu Miasta Ustroń, 
kpt. Markowi Szalbotowi oraz nadleśni-
czemu Leonowi Mijalowi i Nadleśnictwu 
Ustroń za drewno na opał, a także naczelni-
kowi Michałowi Budniokowi za zaangażo-
wanie, Annie Czyż za opiekę nad młodzie-
żą, druhnom i druhom za całoroczną ciężką 
i nieodpłatna pracę, za poświęcony czas 
dla jednostki, rozprowadzenie kalendarzy, 
udział w trudnych akcjach i utrzymanie 
porządku przy jednostce. Podziękowania 
należą się również druhom, którzy opie-
kują się sprzętem bojowym i utrzymują go  
w gotowości bojowej, dokonując nieod-
płatnie koniecznych napraw i konserwacji. 

Sprawozdanie z działalności bojowej 
przedstawił naczelnik Michał Budniok, 
który powiedział, że w 2019 roku od-
notowano 108 wyjazdów jednostki OSP 
Polana, w tym 20 do pożarów, 50 do miej-
scowych zagrożeń, 20 z powodu fałszych 
alarmów, 18 zabezpieczeń zdarzeń, 4 na 
ćwiczenia. Pozyskano sprzęt: hełm bo-
jowy – 10 szt., rękawice bojowe – 10 
par, czujnik prądu przemiennego, komplet 
łańcuchów do samochodu Scania oraz 
nieodpłatnie od OSP Lipowiec komplet 

łańcuchów do samochodu Star 266.  
Z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie jednostka 
otrzymała nieodpłatnie samochód Tarpan 
Honker, który będzie wykorzystywany do 
dowożenia sprzętu w akcjach w trudno 
dostępnym terenie. Naczelnik dodał, że  
w ubiegłym roku dwóch członków ukoń-
czyło szkolenie podstawowe ratowników 
OSP oraz jeden szkolenie kierowców 
konserwatorów. Odbyła się kontrola Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
po której jednostka z Polany została oce-
niona na 5. 

Na zebraniu przedstawione zostało rów-
nież sprawozdanie z działalności Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej za rok 
2019, a odczytała je Anna Bolik. 1 marca 
12 druhów brało udział w ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu 
gminnym, 5 druhów znalazło się w finale,  
a w grupie gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
Justyna Gluza i Karol Czyż zajęli 1. miejsca 
(30 marca na szczeblu powiatowym zajęli 
odpowiednio 8. i 3. miejsce). 27 kwietnia  
w I Powiatowych Manewrach Ratowniczych 
MDP w Drogomyślu drużyna z Polany za-
jęła 6. miejsce na 31 zespołów. 7 lipca dru-
żyna wzięła udział w II Spartakiadzie MDP  
w Hażlachu, a we wrześniu w akcji „Sprzą-
tanie Polany”. 29 września zajęli 2. miejsce 
w Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gmin 
Górskich w Istebnej. 11 listopada druhny 
Anna Bolik i Klaudia Mizera pełniły wartę 
honorową przy Pomniku Pamięci Narodo-
wej podczas uroczystości patriotycznych.  
W sprawozdaniu odnotowano również 
zakup 15 czapeczek, 9 krawatów, 9 koszul 
i 11 koszulek sportowych, a także z progra-
mu 5000+ fantoma, ekranu i projektora do 
ćwiczeń ratowniczych. 

A to nie był jeszcze koniec sprawozdań, 
bo wysłuchano również sprawozdania 
finansowego i komisji rewizyjnej, a na-
stępnie jednogłośnie udzielono absoluto-
rium Zarządowi OSP Polana. Bez głosu 
sprzeciwu uchwalono też plan pracy i plan 
finansowy na kolejny rok.

Głos zabrali goście, a wypowiedzi przed-
stawicieli samorządu sprowadzały się do 
słów uznania za służbę, ochronę życia, 
zdrowia i mienia mieszkańców, podzię-
kowań za pracę społeczną na rzecz miasta. 
Komendant miejski OSP oprócz podzię-
kowań dla druhów, przekazał wyrazy 
wdzięczności dla rodzin strażaków ochot-
ników. Zebranie tradycyjnie zakończono 
obiadem.                        Monika Niemiec

Na pierwszym planie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Polana, którzy pracują pod opieką Anny Czyż i Radosława  
Pinkasa.                                                 Fot. M. Niemiec

KONTROLA NA PIĄTKĘ
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ALERTY, ALARMY
I USUWANIE SKUTKÓW

Hu, hu, ha, nasza zima zła, ale nie  
z powodu nadmiaru śniegu i wielkich 
mrozów, jak to kiesi bywało, ale ze wzglę-
du na anomalie pogodowe – wysokie 
temperatury i wiatry. Od soboty meteo-
rolodzy informowali o zbliżającym się do 
Polski silnym wietrze, który był skutkiem 
dużej różnicy ciśnień pomiędzy północną 
a południową częścią Europy. Na terenie 
Skandynawii ulokował się niż z ciśnie-
niem na poziomie 940 hPa, a nad Hiszpa-
nią wyż z ciśnieniem 1040 hPa. Front 
atmosferyczny powstał m.in. nad Polską,  
w związku z czym Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa wysłało alerty. SMS-y 
otrzymały osoby przebywające na terenie 
województw dolnośląskiego, opolskiego 
i podkarpackiego, a także w części woj. 
śląskiego i małopolskiego. W całej Pol-
sce obowiązywały Ostrzeżenia Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed 
silnym wiatrem, w niektórych miejscach 
alarmy miały trzeci – najwyższy stopień, 
bo porywy osiągały maksymalną pręd-
kość do 120 km/h.

Alert RCB to SMS-owy system ostrze-
gania przed zagrożeniami. Na alert RCB 
nie trzeba się zapisywać. Osoby, które 
znajdą się na obszarze potencjalnego 
wystąpienia sytuacji kryzysowej zagra-
żającej życiu, otrzymają na swój tele-
fon komórkowy SMS z informacjami 
dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz  
z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. 
Nie ma znaczenia, z którym operatorem 
zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa 
telekomunikacyjnego oraz niektórych in-
nych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakła-
da na wszystkich operatorów obowiązek 
niezwłocznego wysłania komunikatu do 

wszystkich użytkowników na określonym 
przez dyrektora RCB obszarze. Komuni-
katy są wydawane tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, które realnie mogą zagrażać 
życiu i zdrowiu człowieka.

Dla województwa śląskiego wydano 
ostrzeżenia drugiego stopnia od godz. 22 
w niedzielę do godz. 21 w poniedziałek. 
Zapowiadano, że maksymalna prędkość 
wiatru wystąpi w poniedziałek od godz.  
9 do 18. Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych IMiGW wydaje ostrzeżenie drugie-
go stopnia, gdy średnia prędkość wiatru 
wynosi 72 km/h-90 km/h lub w porywach 
90 km/h-115 km/h. Wówczas wiatr może 
powowodować uszkodzenia budynków, 
dachów, łamanie i wyrywanie drzew  

z korzeniami, utrudnienia w komunikacji, 
uszkodzenia linii napowietrznych. Na 
terenie naszego powiatu i miasta doszło 
do tych wszystkich zdarzeń. 

Jak informował st. kpt. Michał Pokrzy-
wa, oficer prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, 
do południa w poniedziałek odnotowano 
91 zdarzeń związanych z wiatrem, naj-
więcej w Goleszowie – 25, a następnie 
w Ustroniu – 17. Strażacy mieli dużo 
pracy również w Skoczowie i Brennej. 
Pierwszym zdarzeniem w Cieszyńskiem 
było złamanie się drzewa w Ustroniu na 
ulicy Katowickiej. 

W poniedziałek wiatr nie ustawał i ko-
nieczne były dalsze działania. W naszym 
mieście było to głównie usuwanie powa-
lonych drzew, które tarasowały drogi, ale 
również zagrażały budynkom. Strażacy 
ochotnicy interweniowali m.in. w sprawie 
zerwanego okucia komina na budynku 
przy ul. Katowickiej, usuwali powalone 
drzewa w Polanie, Jaszowcu, na ul. Za-
gajnik, Wierzbowej, J. Sztwiertni, Pod 
Skarpą, Nadrzecznej, Wojska Polskiego, 
Lipowskiej.

W poniedziałek 11 lutego o godz. 9.30 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Cieszynie poinformowała, że 
od niedzieli 9 lutego od godziny 19.00 do 
wtorku (godzina 8.00) odnotowała ponad 
150 interwencji związanych z usuwaniem 
skutków silnego wiatru. Najwięcej inter-
wencji było w gminie Goleszów, mieście 
Cieszynie, Skoczowie i Ustroniu. Znaczna 
większość interwencji dotyczyła usuwa-
nia powalonych drzew na jezdnię, na 
chodniki, opartych o domy, ogrodzenia, 
jak również połamanych słupów energe-
tycznych bądź TP. 

W zdarzeniach związanych z usuwa-
niem skutków wichur brało udział ponad 
140 zastępów Państwowej Straży Poraża-
nej i Ochotniczej Straży Pożarnej, co daje 
nam ponad 700 strażaków – ratowników 
zaangażowanych w akcje. Wśród bardziej 
charakterystycznych zdarzeń wymieniono 
interwencję w Ustroniu przy ul. Wio-
sennej, gdzie złamany drewniany słup 
z przewodami napięciowymi oparł się  
o budynek gospodarczy. Monika Niemiec

Fot. OSP Centrum Fot. OSP Polana
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  Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Seniorzy!
W związku z występującymi zmianami demograficznymi ko-

nieczne staje się zwiększenie działań poprawiających komuni-
kację pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta. 

Większa aktywność osób starszych na różnych polach działania 
sprawia, że koniecznym i zasadnym jest powołanie Rady Seniorów 
Miasta Ustroń, która umożliwi budowanie dialogu, partnerstwa, 
integracji międzypokoleniowej i współpracy między środowiskiem 
osób starszych a władzami lokalnymi i innymi podmiotami. 
Wzmocni pozycję osób starszych w środowisku lokalnym. Istot-
nym zadaniem Rady będzie podejmowanie działań, które służą 
zmianie obrazu starości i starzenia się, zwłaszcza w środowiskach 
naukowców, mediach, wśród dzieci i ludzi młodych.

Ponadto działania na rzecz partycypacji osób starszych wpisują 
się w uchwaloną w grudniu  2013 r. Strategię Miasta Ustroń na 
lata 2013 – 2020. 

Burmistrz Miasta Ustroń określił szczegółowe zasady naboru  
i dokonywania zgłoszeń, dlatego serdecznie zachęcam aktywnych 
seniorów, którym sprawy i problemy osób starszych i naszego 
miasta nie są obojętne, do zgłaszania swoich kandydatur lub 
wytypowania kandydata z podmiotu działającego na rzecz osób 
starszych.

Po zakończeniu się procedury naboru kandydatów, Burmistrz 
Miasta zwoła pierwsze – wyborcze zebranie na którym spośród 
wszystkich zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dzie-
więciu członków Rady Seniorów. W dalszej kolejności Rada 
Seniorów wybierze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
oraz Sekretarza Rady Seniorów.

Mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości Burmistrz oraz 
Rada Miasta będą mieli zaszczyt współpracować z pierwszą  
w historii Ustronia Radą Seniorów Miasta Ustroń.

           Przewodniczący
            Rady Miasta Ustroń
                         Marcin Janik

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 wyłącznie 
jednemu kandydatowi na członka Rady.

6. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu 
kandydatowi do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu 
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 powyżej 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.

Z ogromnym zdziwie-
niem, smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierc i  us t roniaka  
śp. Leszka Danela, który 
zmarł w szpitalu w Dąbro-
wie Górniczej 21 stycznia 
2020 r. w wieku niespełna 67 
lat. Urodził się 5 marca 1953 
r. w Cieszynie. Leszek był 
synem Bronisławy Danel,  
z domu Cholewa, długo-
letniej kierowniczki kina 
„Uciecha”, która zmarła  
w czerwcu 2007 r. Miał 
jednego syna Mateusza  
i wnuka Benedykta. W mło- 
dości Leszek Danel był ak-

tywnym sportowcem, trenerem piłki ręcznej i instruktorem 
narciarstwa, uprawiał też tenis. Będziemy wspominać Leszka 
jako dobrego kolegę i życzliwego człowieka. 

Uroczystość żałobna odbyła się 30 stycznia w kaplicy Jezusa 
Odkupiciela przy kościele katolickim pw. św. Klemensa. Spoczął 
na miejscowym cmentarzu parafialnym w grobie ojca Bogdana. 
Niechaj ustrońska ziemia lekką mu będzie. 

                                                                      Przyjaciele

ŻEGNAMY CIĘ 
LESZKU

Człowiek uświadamia sobie swą słabość 
i nie chce się przed nią bronić; pragnie jej się poddać.

DLA OPP Z USTRONIA
Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego z Ustronia 

uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2019 rok (zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)  
– aktualizacja z 14 stycznia 2020 roku
EWANGELICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - KRS: 0000260697 
FUNDACJA DOBREGO PASTERZA - KRS: 0000047396
FUNDACJA ESPRIT - KRS: 0000610067 
FUNDACJA ŚW.ANTONIEGO - KRS: 0000100192
KLUB SPORTOWY „KUŹNIA” W USTRONIU - KRS: 0000182262 
STOWARZYSZENIE KULTURALNE „RÓWNICA” W USTRONIU - 
KRS: 0000032061
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN „PONAD GRANICAMI”  
- KRS: 0000330742
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE „MOŻNA INACZEJ” 
- KRS: 0000110528
TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO - KRS: 0000096883 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU 
- KRS: 0000099847
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BESKIDY” - KRS: 0000445929

Można też przekazać 1 % podatku dla ustrońskich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – KRS 0000116212, 
który jest Organizacją Pożytku Publicznego. W dopisku trzeba 
zaznaczyć, że przekazujemy dla jednej z naszych czterech 
jednostek, podać nazwę ulicy, kod i nazwę miasta. OSP Ustroń 
Centrum, ul. Strażacka 5; OSP Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 
116; OSP Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń Polana, 
ul. Wczasowa 1 (43-450 Ustroń).
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Uczestnicy spotkania. Na pierwszym planie Grażyna Staniszewska i Romuald Karwik, 
autor „Sanatorium namiętności”.                                                 Fot. L. Szkaradnik

SANATORIUM NAMIĘTNOŚCI

Jednym z autorów obecnych na promo-
cji był Romuald Karwik, bielszczanin, 
poeta i satyryk, który powiedział: Do 
napisania tego tekstu zostałem spro-
wokowany przez program telewizyjny 
„Sanatorium miłości”, a teraz ukazuje 
się druga seria. Ja 9 lat temu miałem 
tutaj taką przyjemność, że musiałem być  
w sanatorium „Równica” na trzytygo-
dniowym leczeniu po zawale i bajpasach. 
Gdy obejrzałem jeden z odcinków dwa 
lata temu postanowiłem napisać jak fak-
tycznie wygląda to życie w sanatorium, 
nie tylko w „Równicy”, bo jeżdżę często 
do sanatorium i praktycznie wszędzie to 
tak samo wygląda. Zauważyłem, że szcze-
gólnie lubią poszaleć takie osoby, które są  
w związkach małżeńskich.

SANATORIUM NAMIĘTNOŚCI
Kolejka kuracjuszy w przestronnym 

holu Sanatorium / Szpitala Uzdrowisko-
wego ,,Równica” w Ustroniu wydawała 
się nieznośnie długa. Po paru minutach 
okazało się, że idzie to dość sprawnie, 
bo przyjmują cztery recepcjonistki. Miła 
dziewczyna podając mu klucz, powie-
działa z uśmiechem: – Pierwsze piętro, 
kardiologia, panie Ryszardzie.

Trafił tu na leczenie poszpitaIne po 
przebytym zawale i operacji bajpasów. 
W pokoju czekał już na niego Karol,  
z którym spędził następne trzy tygodnie. 

Szybko zorientował się, że Karol nie bę-
dzie ciekawym towarzystwem. Z pokoju 
sanatoryjnego zrobił sobie tymczasowe 
biuro firmy, dzwoniąc i odbierając natręt-
ne telefony, dając dyspozycje co, gdzie, 
kiedy – oraz komu i za co.

,,Zdrojowa”, która jest integralną częś-
cią tego sanatorium (kawiarnia z wie-
czorną potańcówką – dla jego pokolenia 
zwaną dancingiem), stała się naturalną 
odskocznią od pokoju i problemów fir-
mowych jego ,,towarzysza”. Wieczorem 
znalezienie tutaj wolnego miejsca przy 
stoliku graniczy z cudem, więc przysiadł 
się przy barze do równie samotnego jak 
on Adama.

W dwójkę obserwowali parkiet, pod-
chody fałszywie szarmanckich facetów, 
mimochodem przysłuchiwali się też roz-
mowom. No, to jest szkoła życia – po-
myślał.

W męskiej toalecie, gdzie po pewnym 
czasie musiał się udać, usłyszał dziwne 
odgłosy. Ktoś ma problem – pomyślał. 
Ale gdy te zaczęły przybierać na inten-
sywności – wyszedł, żeby nie przeszka-
dzać... Chyba nie był zdziwiony; w czasie 
kilkunastoletniej pracy w kopalni widział 
i słyszał niejedno. Gdy chwilę później  
z baru obserwował drzwi tej toalety, 
wiedział, co zobaczy – z tym, że pierwsza 
wyszła ona. 

Rano przed salą z rowerkami wysił-

kowymi siedziało parę osób, czekając 
na badanie. Dwóch „szarmanckich”  
z wieczornego dancingu dyskretnie dzieli-
ło łupy, wybierając między cycatą blondy-
ną i młodszą brunetką. Te strategiczne po-
sunięcia przerwała brutalnie pielęgniarka, 
zapraszając wszystkich do pedałowania.

Na śniadaniu nie zjawił się Andrzej, 
na co dzień kierowca karetki ze Śląska, 
a z zamiłowania wielbiciel kobiet i ich 
wdzięków. Przy obiedzie bez niuansów 
powiedział, że śniadania raczej go nie 
interesują, bo choć ma „jedynkę” to nie 
śpi sam i trochę dłużej. Ale miał pewne 
utrudnienie, to sanatorium to moloch 
– kilkuset kuracjuszy, i nie ma tu sztyw-
nych turnusów. Codziennie rozpoczyna  
i kończy pobyt kilkadziesiąt osób. Jego 
wybranka wyjeżdżała już za trzy dni. 
Jeszcze dobrze się nie pożegnał, gdy na 
ławce w parku ,,wyhaczył” drugą. Zali-
czył chyba cztery w trakcie leczenia, za 
to stolik jego i Ryszarda miał na śniadania 
dodatkową porcję (choć trzeba przyznać, 
że posiłki były i tak rewelacyjne). Któ-
regoś wieczoru zaproponował Ryśkowi 
koleżankę z pokoju swojej aktualnej wy-
branki –  mówiąc bezceremonialnie, że jej 
się podoba i jest chętna. Odmówił – choć 
jej nie poznał, z kierowcą karetki dzieliła 
go przepaść intelektualna.

Zaprzyjaźnił się z Adamem, którego 
poznał przy barze pierwszego wieczoru. 
Wprawdzie Zdrojową zamykano o 22.00, 
to Adam wiedział, że obok jest niezły 
lokal z potańcówką i tanią wódką czynny 
do drugiej w nocy. Szybko zauważył, 
że Adam ma problem – pił codziennie  
i dużo, ale zawsze tyle, żeby rano być 
w miarę sprawny fizycznie i intelektu-
alnie. I choć sam był lekarzem po za-
wale, nie potrafił sobie poradzić z tym 
problemem. Wyleciał dwa dni przed jego 
końcem pobytu, gdy przegiął, wypijając  
o czwartej nad ranem w pokoju z gwinta pół 
butelki czystej. Co było rano, wiadomo...

Pobyt dobiegał końca, a Ryszard 
ambitnie ćwicząc na ,,Atlasie” w sali 
gimnastycznej, nabawił się przepukliny 
pachwinowej. Dopiero wtedy doszedł 
do wniosku, że seks i alkohol są mniej 
szkodliwe. 

Druga edycja „Sanatorium miłości” 
cieszy się dużym zainteresowaniem, więc 
prosimy Szanownych Czytelników o opi-
nie.                                                    (LS)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 22 stycznia urządzono, podobnie jak w latach 
poprzednich, promocję „Kalendarza Beskidzkiego”, który zapowiadający spotkanie 
dyrektor Krzysztof Krysta określił jako wydawnictwo zbliżające ludzi, gdyż moż-
na poznać wiele tematów z okręgu bielskiego, a są też dwa ustrońskie. Dyrektor 
powitał redaktora Jana Pichetę oraz przybyłych kilku autorów i europosłankę 
Grażynę Staniszewską, prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej  
i Podbeskidzia, które już 10 lat jest wydawcą tego periodyku. Redaktor na wstępie 
stwierdził, że ten kalendarz ukazujący się już od sześciu dekad ma przed sobą 
jeszcze długie lata, bo stale odkrywa się nowe tematy i nowych ludzi. Podkreślił 
on kulturotwórczą rolę kalendarza zobrazowanego grafikami, wierszami i małymi 
formami literackimi. Wypowiadali się również autorzy, a znany bielski poeta Ju-
liusz Wątroba recytował wiersze i stwierdził, że gwara jest jego pierwszą mową. 
Trwające ponad dwie godziny spotkanie dostarczyło słuchaczom sporo nieznanych 
szczegółowych informacji o regionie. 

*   *   *
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Wesoła zabawa do białego rana.

Małgorzata Waszek: Mój kontakt  
z balami szkolnymi w Szkole Podstawowej 
Nr 2 zaczął się, gdy córka poszła do 1 kla-
sy, a następnie dwóch synów. Organizowa-
łam około piętnaście bali w latach 1982 do 
2007, natomiast pracowałam czynnie przy 
wszystkich balach w ciągu mojej 25-letniej 
aktywności w Radzie Rodziców. Z mojej 
inicjatywy bale przenieśliśmy do Domu 
Wczasowego „Malwa”, dzięki przychyl-
ności jego właścicieli. Na pierwszy bal 
w tym miejscu zakupiły bilety tylko 63 
osoby. Zastawiałyśmy się, co teraz robić? 
Lecz po rozmowach z dyrekcją i bardzo 
życzliwą p. sekretarką, nastąpiła decyzja 
– bal organizujemy. Następny bal to już 
236 osób i był to „Bal nad Balami”, na 
dwie sale – jadalnię i kawiarnię oraz dwie 
orkiestry. Osiągnęliśmy wielki sukces,  
a dochód przeznaczony był na remont sali 
gimnastycznej. Taki efekt można było 
osiągnąć tylko dzięki hojnym sponsorom, 
rodzicom, pracownikom szkoły oraz wspa-
niałej kuchni. Moje przygotowania do 

BAL NAD BALAMI
Rozpoczęcie balu 1994 r. Dyrektor SP-2, Emilia Czembor wręcza ciupagę zastępcy Zbignie-
wowi Gruszczykowi. W środku późniejsza dyrektorka Gimnazjum nr 2 Maria Kaczmarzyk. 

balu wspominam bardzo miło i przyjaźnie. 
Dużo pracy włożyli nauczyciele, dyrekcja 
szkoły i niezastąpiona p. sekretarka. Pani 
dyrektor jeździła swoim samochodem 
razem ze mną do sponsorów, ale jak się 
usłyszało od nich, że do waszej szkoły 
damy, bo widać zmiany, to od razu serce 
rosło i chciało się więcej pracować. W tym 
czasie rodzice byli bardzo przyjaźni i chęt-
ni do pracy, a niejednokrotnie angażowali 
się całymi rodzinami. 

Zaczynaliśmy przygotowania z dwumie-
sięcznym wyprzedzeniem, ale już w piątek 
przed balem było wszystko przygotowane 
na sto procent. Nauczyciele pomagali 
zbierać fanty, każda klasa piekła ciasto. No  
i bal, który urządzaliśmy w sobotę. Jesz-
cze tylko szybka narada wszystkich pra-
cujących o godz.18, pełna koncentracja  
i rozpoczęcie balu, a do rana praca i za-
bawa. 

Rano następna ekipa rodziców przycho-
dziła do sprzątania. We wtorek po balu 
były tzw. poprawki, czyli rozliczenie, 

które przygotowywali: dyrekcja i nauczy-
ciele dla pracujących bezpośrednio na 
balu. Były podziękowania, ciasto, kawa  
i lampka szampana za sukces. No i ostatnie 
zdanie organizatora balu: do zobaczenia 
za rok na balu lub w pracy, którego celem 
było następne wyzwanie na określony cel 
dla poprawienia warunków nauki naszych 
dzieci. Mimo wielkiej pracy i odpowie-
dzialności pozostały miłe wspomnienia.

Roman Macura: W latach osiemdzie-
siątych, kiedy nasze córki chodziły do 
Szkoły Podstawowej Nr 2 zimową porą 
w karnawale organizowane były bale 
szkolne. Organizowały je wszystkie szko-
ły w mieście. Oprócz integracji rodziców, 
opiekunów i nauczycieli efektem takiej 
imprezy były konkretne pieniądze, które 
zasilały budżety szkół. O organizacji balu 
myślało się już rok naprzód. Organizowa-
no je w szkołach, strażnicach, a nasz naj-
częściej na „Prażakówce”. Blisko terminu 
balu rodzice i komitety rodzicielskie po-
szczególnych klas ustalały cały scenariusz 
prac. A pracy było mnóstwo, bo wszystko 
przygotowywaliśmy sami: potrawy, wy-
strój sali, kotyliony, losy itp. Jedynie na-
poje, w tym alkoholowe były kupowane. 
Szkolne kucharki i rodzice dzieci w tygo-
dniu przed balem mieli mnóstwo pracy. 
O ile pewne rzeczy, np. kotyliony, można 
było robić wcześniej, to jedzenie przygo-
towywano tuż przed balem. W dniu po-
przedzającym imprezę zbierała się ekipa, 
aby przygotować salę – dekoracje, ustawić 
stoły, krzesła, nakryć obrusy itp. Niektóre 
rzeczy trzeba było przynieść ze szkoły. 

No, a w końcu był bal. Ja miałem różne 
funkcje, ale najczęściej byłem kelne-
rem. Nie wiem z jakiego powodu z regu-
ły obsługiwałem balkon. Kuchnia była  
w suterenie „Prażakówki” i wszystko 
co balowicze zamówili trzeba było naj-
pierw z tych podziemi wynieść, a potem 
znieść. Około 40 schodów do pokonania 
dziesiątki razy w górę i w dół. Raz tylko 
obsługiwałem bufet z alkoholem, to przy-
najmniej nie musiałem tyle się nachodzić. 
Po balu oczywiście wszystko musie-
liśmy posprzątać, pozanosić to, co 
szkolne do szkoły, a „Prażakówkę” 
zostawić taką jaka była przed balem. 
Nagrodą dla wszystkich pracujących 
przy balu był tzw. „Bal po balu” no  
i radość z osiągniętego dla szkoły zysku. 
                                             (LS)

Bale w Dwójce organizowane są od niepamiętnych czasów i to zarówno 
dla uczniów, ale przede wszystkim dla dorosłych – rodziców, nauczycieli  
i wszystkich, którzy lubią znakomitą zabawę. A oto jak prezentują te im-
prezy dawni organizatorzy. 

Licytacja. Kto da więcej? – pyta przew. Rady Rodziców Józef Górka.
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Aneta
 Wenglorz

Ma 44 lata, jej pasją jest czytanie książek, moda i spot-
kania z przyjaciółmi. Pierwszy raz na sesję zdjęciową 
zdecydowała się rok temu. Była to sesja studyjna podczas 
której Aneta polubiła się z aparatem. Kolejny raz wybrały-
śmy się na sesję plenerową, która była nie tylko świetną 
zabawą, ale także inspirującym doświadczeniem i źródłem 
pewności siebie.                                    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

Nagroda główna w Wielkiej Loterii Mokate – Fiat 500 – trafił 
do pani Katarzyny z Rościszewa. 

W czwartek 30 stycznia w siedzibie Mokate w Żorach pani 
Katarzyna z Rościszewa – laureatka Wielkiej Loterii Mokate – 
otrzymała kluczyki do pięknego Fiata 500, który był główną na-
grodą w promocji konsumenckiej produktów Mokate. Wręczyła 
je dr Katarzyna Mokrysz, general manager Mokate. 

Żeby wziąć udział w zabawie, należało kupić produkty Mo-
kate. Promocją objęte były m.in. miksy kawowe, kawy ziarniste 
oraz cappuccino. Następnie, zachowując paragon, każdy kto 
chciał mieć szansę na wygranie Fiata 500, wypełniał prosty 
formularz zgłoszeniowy. O wygranej decydowało losowanie. 
Oprócz nagrody głównej, do zdobycia były m.in. weekendy 
w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem oraz 300 kubków 
Rosenthal.

WIELKA LOTERIA 
MOKATE 

ROZSTRZYGNIĘTA FIAT 500 
POJECHAŁ DO ROŚCISZEWA

E-recepta 

W GU 04/20 opisywaliśmy dla naszych Czytelników temat 
E-recepty, sprawdziliśmy również jak to rozwiązanie sprawdza 
się w praktyce. Dzisiaj od wprowadzenia innowacyjnej metody 
minęło już trochę czasu,  a my mamy do przekazania informację 
„z pierwszej ręki” dotyczącą Profilu Zaufanego, który jest nie-
zbędny do uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta. 
Biuro Podawcze w UM Ustroń jest punktem potwierdzającym 
Profil Zaufany, a z rozmowy z jego pracownikiem wynika, że 
zdecydowanie łatwiejszym i bardziej przystępnym rozwią-
zaniem jest uzyskanie Profilu Zaufanego w Urzędzie Miasta,  
a nie przez stronę bankową. Zakładający ów profil przez stronę 
banku są zmuszeni do każdorazowego logowania się, co znacz-
nie wydłuża proces, może również stanowić niedogodność dla 
osób, które na co dzień nie są przyzwyczajone do korzystania 
z Internetu. Warto więc rozważyć urzędniczą radę. W tym celu 
należy wejść na stronę www.pz.gov.pl, a następnie wypełnić 
formularz online, który pozwoli na internetowe złożenie wnio-
sku, a następnie zatwierdzenie Profilu Zaufanego w punkcie 
potwierdzającym. Jeżeli jednak ktoś ma już założony profil 
drogą bankową w dalszym ciągu może z niego zrezygnować  
i założyć go ponownie z wykorzystaniem powyższej metody. 
Aby zmienić sposób potwierdzania należy najpierw usunąć 
sam profil przypisany do konta i złożyć nowy wniosek, tym 
razem przez formularz online. Usunąć profil z konta można po 
zalogowaniu się poprzez stronę www.pz.gov.pl. Obok imienia  
i nazwiska znajduje się strzałka, która rozwija menu podręczne. 
Z niego należy wybrać opcję Profil Zaufany, następnie zakładkę 
Mój Profil Zaufany, a tam pojawi się opcja „unieważnij”.  (kfz)
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B I B L I O T E K A POLECA  
Tadeusz A. Kisielewski – „Uwaga, 

szpieg! Dzieje wywiadu 
od Noego do Bonda”

Kompendium wiedzy o szpiegach i inwigi-
lacji. Dowiadujemy się, jak działa wywiad 
i kontrwywiad, poznajemy  ważne posta-
cie z historii szpiegostwa. Autor szczegó-
łowo przedstawia powstanie pierwszych 
w nowożytnej cywilizacji zachodniej 
struktur wywiadowczych. Ujawnia rolę 
polskich oficerów w szkoleniu agentów 
SOE i OSS. Przypomina też czasy, gdy dwa 
narody – polski i żydowski – nie miały 
własnego państwa, ale miały znakomicie 
działający wywiad.

Jan Cofałka –
„Ślązaczki. Od Kop-
ciuszka śląskiego do 

miliarderki z Ustronia”
Zapisane z gawędziarskim 
zacięciem biografie kilkuna-
stu nietuzinkowych kobiet.  
Z różnych epok ale wszystkie 
ze Śląska i wszystkie nie-
przeciętne. W książce opi-
sano m.in: Joannę Gryzik, 
Aleksandrę Śląską, Dorotę 
Symonides, Barbarę Hoff, 
Krystynę Bochenek czy Tere-
sę Mokrysz.

CHARYTATYWNIE 
W KARNAWALE

Korzystając ze współczesnego, ogólnodostępnego kompen-
dium wiedzy jakim jest Internet dowiadujemy się, że karnawał to 
okres zimowy w którym odbywają się bale, maskarady, pochody 
i zabawy. Rozpoczyna się on najczęściej w dniu Trzech Króli,  
a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza po-
czątek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.  Historie bali 
z „dawnych lat” opisywaliśmy już na łamach naszego czasopisma, 
a teraz do listy tych wyjątkowych imprez dołączyć mogą również 
dwa bale zorganizowane w roku 2020. Były to bale wyjątkowe, 
a łączył je wspaniały cel – pomoc potrzebującym dzieciom  
i ich rodzinom. Pierwszy z bali zorganizowano na rzecz Ośrodka 
Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych z Ustronia Nierodzimia. Bal odbył się 25 stycznia  
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie, a organizowa-
ny był szósty rok z rzędu. Bilety wyprzedały się już w październi-
ku minionego roku. Prawie 200-tu gości bawiło się przy muzyce 
zespołu The Show Band, który jak zawsze zagrał charytatywnie. 
Organizator balu, czyli ustrońskie Towarzystwo Opieki nad 
Niepełnosprawnymi zaznacza, że wydarzenie zawdzięcza swój 
sukces zaangażowaniu rodziców i pracowników Ośrodka oraz 
około 230 przedsiębiorców, którzy przekazują na organizację 
balu środki finansowe, rzeczowe i spożywcze. Goście balu mówili 
natomiast, że jak zwykle było elegancko, pysznie i atrakcyjnie, 
część z nich rezerwowała także bilety na kolejny rok. A bal warto 
organizować, ponieważ można cieszyć się pracą wolontariuszy, 

zaangażowaniem przyjaciół i hojnością gości. W ubiegłym roku 
dochód z niego pozwolił zakupić nowy samochód, a pozyskane 
w tym roku 71 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na budo-
wę placu zabaw dla ośrodkowych dzieci w ogrodzie nowego 
obiektu. Organizatorzy już myślą, jaki będzie kolejny bal, który 
odbędzie się w jubileuszowym, trzydziestym roku istnienia To-
warzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Drugi bal zorganizo-
wany został przez Mamę Helenki, której historię nasi Czytelnicy 
znają ze świątecznego wydania tygodnika. Odbył się on 8 lutego  
w Domu Wczasowym „Gwarek”, a ze względu na zbliżający się 
czas walentynek tegoroczną tematyką wydarzenia była Miłość.  
Z tego też powodu sala ustrojona została w odcieniach różu, bieli 
i czerwieni. W wydarzeniu wzięło udział około 50 chętnych osób 
nie tylko z Ustronia – wśród gości pojawili się nawet mieszkańcy 
regionu poznańskiego, którzy na balu bawili się już drugi raz. 
Dochód z niego trafił na konto Helenki, a celem zbiórki w tym 
roku był turnus rehabilitacyjny oraz zakup chodzika, dodatkowo 
na wydarzeniu odbyła się loteria, na której licytowano fanty 
licznie ofiarowane przez darczyńców. Druga edycja balu okazała 
się równie udana, co zeszłoroczna. Goście tańczyli i bawili się 
do rana, menu było smaczne, a muzyka i atrakcje wprawiły 
wszystkich w iście szampański nastrój. Chociaż mogłoby się 
wydawać, że tradycja bali w Ustroniu zanika, to w karnawa-
łowym kalendarzu nadal możemy znaleźć wydarzenia, które 
ową tradycję kultywują. Co więcej bale te są również okazją 
do niesienia pomocy tym ustroniakom, którzy szczególnie jej 
potrzebują. Warto więc z tej okazji skorzystać, szczególnie, 
że dziś dawne bale najczęściej wspominamy z sentymentem. 
Ustrońskie Bale Charytatywne to zatem wspaniała zabawa  
i wspaniały uczynek, które są również gwarancją... wspaniałych 
wspomnień!                                                  Karolina Francuz

Okres świąteczno-noworoczny to radosny czas, pełen miłości 
i nadziei. Tak też było w Miejskim Domu Spokojnej Starości  
w Ustroniu. W tym szczególnym okresie jak co roku mieszkań-
ców Domu odwiedziło kilka grup artystycznych z przepięknym 
świątecznym repertuarem. Najmłodsi artyści występujący  
w MDSS to dzieci z Przedszkola nr 6 i 7 w Ustroniu. Zaprezen-
towały one Jasełka, na które składały się wiersze o tematyce 
Bożonarodzeniowej oraz kolędy. Świąteczno-noworoczny czas 
umiliły także mieszkańcom: grupa artystyczna ze Skoczowa  
z przedstawieniem Świątecznym, grupa „Sylwka” oraz Pan 
Janusz Śliwka z grupą. Przepiękne Bożonarodzeniowe historie, 
zaśpiewane kolędy, wspaniale wykonane dekoracje, jak również 
niepowtarzalna świąteczna atmosfera sprawiły wiele radości i 
energii naszym Seniorom. Za ten szczególny czas spędzony z 
naszymi mieszkańcami bardzo dziękujemy wszystkim wystę-
pującym artystom w naszym Domu. Zapraszamy ponownie do 
odwiedzin.

ŚWIĄTECZNY CZAS W MDSS
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Przy ustrońskim stole
Tłusty Czwartek coraz bliżej, więc 
dzisiaj dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy przepisy na pącz-
ki. Pierwszy z nich to sprawdzony 
przepis na pączki tradycyjne smacz-
ne, chrupiące i jak przystało na ten 
właśnie czwartek... tłuściutkie! 
Drugi przepis jest dietetyczną wa-
riacją, a pączki z lekkich składników 
przygotowane zostały w piekarniku 
bez użycia tłuszczu. Zachęcamy do 
wykonania autorskich przysmaków!

Pamiętajmy o święcie zakochanych
Choć Walentynki zza granicy przyszły,
to już się naszą tradycją stały,
można w tym dniu wyznać swe uczucia,
jest to czas mroźny, lecz doskonały.
Ożywi każdego, kto marznie samotnie
i zachęci do wyznania gorącej miłości,
więc spieszmy do naszej sympatii,
przeżyjmy ten dzień wspólnie i w radości.
A, że w Ustroniu atrakcji niemało,
toteż można na stoku ochoczo szusować,
lub wspólnie piruety na lodzie wykręcić,
czy na balu ten uroczy dzień świętować.
Niech Walentynki, czas płomiennej miłości,
w każdym samotnym sercu zagości.
                                         
                                             Zakochany Michał

Pączki Tradycyjne
1 kg mąki
10 dkg drożdży
10-15 dkg cukru
ok. ½ litra mleka
6 żółtek
1 całe jajo
100 g rozpuszczonego masła
½ laski wanilii lub 
1 op. cukru waniliowego
sok i skórka z 1 cytryny
konfitury lub powidła do nadziewania
1kg tłuszczu do smażenia

Sposób wykonania:
Drożdże kruszymy, dodajemy łyżkę cu-

kru. Szklankę mleka lekko podgrzewamy  
i zalewamy nim drożdże. Mieszamy ca-
łość do rozpuszczenia drożdży, przykry-
wamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. W dużej misce 
umieszczamy pozostałe składniki: mąkę, 

resztę cukru, żółtka, jajko, wanilię, sok  
i skórkę z cytryny. Masło rozpuszczamy 
i odstawiamy do przestudzenia. Wyroś-
nięte drożdże dodajemy do pozostałych 
składników i wyrabiamy ciasto. W razie 
konieczności dodajemy po trochu pozo-
stałe mleko. Na koniec dodajemy masło  
i wyrabiamy ciasto. Przykrywamy miskę  
z ciastem i odstawiamy do wyrośnięcia. Po 
tym czasie ponownie zagniatamy ciasto i 
możemy przystąpić do lepienia pączków. 
Ciasto nabieramy łyżką, lekko rozciągamy  
i nakładamy łyżeczką marmoladę, można 
też rozwałkować je na grubość około 1 cm 
i wyciąć szklanką krążki. Na wierzchu każ-
dego z nich układamy łyżeczkę marmolady 
i dokładnie sklejamy krążek tworząc kul-
kę. Układamy pączki w dużych odstępach 
na wysypanej mąką blaszce i odstawiamy 
do wyrośnięcia (muszą podwoić rozmiar). 
Tłuszcz rozpuszczamy w dużym rondelku  
i podgrzewamy do około 180 stopni. Sma-
żymy pączki z obydwu stron.  

 Fot. K. Francuz

Pączki Dietetyczne
300 g twarogu
8 łyżek zmielonych płatków owsianych
2 łyżki mąki żytniej
1 jajko
3 białka
2 łyżki miodu
dżem niskosłodzony

Sposób wykonania: piekarnik roz-
grzewamy do 180°C. Odciskamy wodę z 
twarogu, wrzucamy do miski i łączymy 
z pozostałymi składnikami (poza biał-
kami). Miksujemy. Białka ubijamy na 
sztywną pianę, dodajemy do reszty skład-
ników i delikatnie mieszamy szpatułką. 
Gotową masę przekładamy do foremek 
na babeczki. Pieczemy przez pół godziny. 
Po ostygnięciu nadziewamy pączki np. 
strzykawką.     (kfz)
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Danuta Bujok, mieszkanka Goleszowa, 
która porusza się i żyje aktywnie dzięki 
specjalnej protezie nogi, właśnie stanęła  
w obliczu wyzwania. Wyzwanie jest finan-
sowe i teraz to my możemy jej pomóc. 

1 stycznia tego roku jadąc do pracy  
w Uzdrowisku Ustroń, uległa wypadko-
wi samochodowemu. Odniosła w nim 
obrażenia i powoli wraca do zdrowia, ale  
w wypadku uszkodziła także protezę nogi, 
która pozwala jej normalnie i aktywnie żyć. 
Koszt nowej protezy to ponad 36 tysięcy 
złotych. 

Danusi można pomóc na dwa sposo-
by – wspierając zbiórkę na pomagam.
pl (https://pomagam.pl/db) oraz prze-
kazując 1% podatku (KRS 0000270809  
z dopiskiem Bujok, 3779). 

Na co dzień Danuta Bujok pracuje  
w Uzdrowisku Ustroń w Sanatorium 
Równica jako recepcjonistka. Nowa pro-
teza pozwoli jej wrócić do aktywności 

zawodowej. Czekają na nią koleżanki 
i koledzy, którzy podkreślają, że Da-
nusia wnosi do zespołu dużo uśmiechu  
i radości dzięki nieprzeciętnemu poczu-
ciu humoru. Wystarczy krótka rozmowa, 
by przekonać się o jej pogodzie ducha  
i pozytywnym nastawieniu do świata. 
Optymistka – tak można jednym sło-
wem opisać jej postawę. Szefowie Da-
nusi podkreślają jej duże zaangażowanie  
w pracy oraz bardzo dobry kontakt  
z gośćmi Uzdrowiska Ustroń. 

Danusia chce wrócić do pracy w Uzdro-
wisku, ale także do czynnego uprawiania 
sportu. Trudno zrezygnować ze sportu, 
gdy przez lata żyło się tak aktywnie. Da-
nuta Bujok grała w reprezentacji Polski  
w siatkówce na siedząco i reprezentowała 
Polskę na  Mistrzostwach Świata, Europy, 
Polski. Jeden z największych sukcesów 
odniosła podczas Międzynarodowego Tur-
nieju na Węgrzech, zdobyła 12 punktów 

DANUSIA CHCE WRÓCIĆ DO PRACY  

meczowych i wraz z koleżankami zajęła 
3 miejsce. 

Danuta Bujok ma na swoim koncie tytuł 
„Najlepszej Zawodniczki Otwartych Mi-
strzostw Polski 2015 roku”, a także zwycię-
stwo w ogólnopolskim konkursie Ottobock 
– nagrodą był udział w Europejskiej Szkole 
Biegania w Berlinie, podczas lekkoatletycz-
nych Mistrzostw Europy osób niepełno-
sprawnych. Aktywnie udziela się w mediach 
społecznościowych – założyła grupę „Życie 
Po Amputacji”, której członkowie wspierają 
się i wymieniają doświadczeniami. 

Danusia jest bardzo dumna z Nagrody 
„Lady D” województwa śląskiego, którą 
otrzymała w grudniu 2018 roku. Dzięki tej 
nagrodzie pojechała do parlamentu euro-
pejskiego do Brukseli na wizytę studyjną. 
Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek 
został zainicjowany w roku 2002 w Kato-
wicach przez Marka Plurę. Tytuł honorowy 
„Lady D.” (od angielskiego: Lady Disabled, 
czyli Dama Niepełnosprawna) przyznawany 
jest niepełnosprawnym kobietom, które są 
szczególnie aktywne w różnych dziedzinach 
życia.

Pomóżmy Danucie Bujok – trwa zbiór-
ka na pomagam.pl (https://pomagam.pl/
db), a rozliczając się z Urzędem Skarbo-
wym można przekazać 1% podatku (KRS 
0000270809 z dopiskiem Bujok, 3779).

Gra w siatkówkę, biega, skacze w dal, jeździ na desce snowboardowej. 
Kocha sport i jest bardzo aktywna. Jak mówią jej koleżanki i koledzy – 
zaraża ich swoim optymizmem. Ale, żeby mogło tak być nadal, teraz to 
ona potrzebuje naszego wsparcia. 

Kto to taki Andrzej? – to nasz  uniwer-
sytecki kolega, który 6 lutego br. zaprosił 
spore grono osób z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i nie tylko, do Matecznika 
– autorskiej restauracji wegetariańskiej 
na Manhatanie na mini wernisaż swojej 
wystawy.  Okazuje się, że Andrzej,  student 
UTW rzeźbi, maluje (sekcja plastyczna), 
tańczy (taniec liniowy) pisze satyryczne 
wiersze jako wierszokleta (jego określe-
nie), uczy się języka czeskiego (lektorat  
z j. czeskiego) i chodzi na zajęcia  
z aquaaerobiku.  Opowiedział o swojej wy-
stawie, o plenerach, działalności w „Brzi-
mach”, o przyjaźni z Istvanem Patajem  
z Hajdunanas i inspiracji jego twórczoś-
cią. Właściciel Matecznika powiedział  

o genezie powstania restauracji i idei 
zdrowego odżywiania i zdrowego trybu 
życia. Poczęstował gości smacznym tor-
tem marchewkowym, pysznym sernikiem 
z żurawiną i energetyczną herbatą imbiro-
wą z egzotycznymi dodatkami. W lokalu 
zrobiło się bardzo przytulnie, kolorowo 
i pogodnie, a Andrzej pokazał jak my 
studenci UTW  możemy spełniać swoje 
marzenia na które nie mieliśmy czasu  
w czasie aktywności zawodowej i  że mimo 
zaawansowanego wieku nam się chce.

 A jak zwykle na koniec spotkań nasza 
szefowa Danusia Koenig zakończyła 
sloganem: „Nie ma lepszego leku niż 
Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

  Barbara Jaworowska 

WYSTAWA W WEGE
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Jeszcze nie zdążyliśmy podsumować działalności Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Beskidy” w roku 2019, a już na 
początku 2020 roku zawodnicy UKS-u mają na koncie sporo 
sukcesów. Przede wszystkim należy odnotować brązowy medal 
w deblu mężczyzn Grzegorza Panfila, zdobyty razem z Piotrem 
Matuszewskim (AZS Poznań) podczas Halowych Mistrzostw 
Polski w tenisie ziemnym, które odbyły się na przełomie stycznia 
i lutego w Bydgoszczy. Znakomicie rok 2020 rozpoczęła też 
Sara Husar, 12-letnia waleczna ustronianka, która po kontuzji  
i rehabilitacji wraca na turniejowe szczyty. Jej ostatnie sukcesy to: 

– brązowy medal w deblu dziewcząt na Halowych Mistrzo-
stwach Polski Skrzatów (4-10 stycznia w Sobocie pod Pozna-
niem),

– 1. miejsce w Halowym Ogólnopolskim Turnieju Klasyfi-
kacyjnym Skrzatek w singlu (bez straty seta) i w deblu (11-13 
stycznia w Chorzowie),

KOLEJNY DOBRY ROK

Zwycięstwo w Super Serie to największy sukces Sary Husar. Turniej 
ma najwyższą rangę po Mistrzostwach Polski.

– ćwierćfinał singla i debla w Halowym Ogólnopolskim Tur-
nieju Tenisa Ziemnego Skrzatów Super Seria (18-21 stycznia  
w Pszczynie), 

– 3. miejsce w Halowym Ogólnopolskim Turnieju Klasy-
fikacyjnym Skrzatek BKT Advantage Cup (25-27 stycznia  
w Bielsku-Białej) - faza grupowa bez straty gema,

– 1. miejsce w Halowym Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatów 
Super Series (8-11 lutego w Grodzisku Mazowieckim).

O podsumowanie ubiegłego roku i przedstawienie planów 
na przyszłość poprosiliśmy prezesa i trenera UKS Beskidy 
Aleksandra Panfila, który powiedział:  – Mogę śmiało uznać, że 
2019 to był dobry rok. Z powodzeniem udało nam się łączyć dwa 
kierunki naszej działalności: sport profesjonalny, czyli prowa-
dzenie drużyny seniorskiej i jej udział w mistrzostwach Polski, 
z amatorskim i kształceniem młodzieży. Zarówno w poprzednim 
roku, jak i w obecnym znacząco pomaga nam dotacja z budżetu 
miasta. Jeśli chodzi o drużynę seniorów, to w marcu w pięknym 
stylu zdobyliśmy drużynowe mistrzostwo Polski, nie trzeba 
było nawet rozgrywać pojedynków deblowych, bo po singlach 
wszystko było już jasne. W lipcu z Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w Gliwicach przywieźliśmy 4 medale, a Paweł Ciaś zdobył 
tytuł mistrza kraju bez straty seta. Pokazał się z bardzo dobrej 
strony, choć obsada turnieju była mocna, bo stawili się wszyscy 
najlepsi polscy tenisiści oprócz Majchrzaka i Hurkacza. Dzięki 
tym mistrzostwom, po okresie lekkiego wycofania, głównie  
z powodu braku funduszy, Paweł wrócił do zawodowego tenisa, 
dobrze zaprezentował się na kilku challengerach i mam nadzieję, 
że jego kariera będzie się rozwijać, ma przecież dopiero 25 lat. 
Cały czas dobrze działa nasza szkółka tenisowa, zapisane dzieci 
biorą udział w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych, za-
znajamiają się z rakietą i poznają podstawy tenisa. Najmłodsze 
dzieci mają 5 lat i bardzo dobrze się bawią, a najstarsze nawet 
16-17. Większość dzieci uczęszczających na te zajęcia robi to po 
prostu dla przyjemności, ale niektóre chcą się bardziej zaangażo-
wać, mają smykałkę do tenisa i stają się zawodnikami. Z czasem 
zdobywają licencję i są uwzględniane w klasyfikacji Polskiego 
Związku Tenisowego.  Turnieje organizowane są już dla dzieci  
w wieku 8 lat i nasi zawodnicy startowali z powodzeniem w wielu 
imprezach, także w Mistrzostwach Śląska i Mistrzostwach Polski. 
Cieszy nas każdy ich sukces. Naszą największą nadzieją wśród 
młodych jest Sara Husar, która po czterech miesiącach przerwy 
spowodowanej kontuzją, musiała budować swoją pozycję od 
nowa. Jednak Sara jest zdeterminowana, bardzo pracowita, jej 
rodzice zaangażowani, więc od września ruszyliśmy z treningami 
i startami pełną parą. Jest to możliwe również dzięki przychyl-
ności dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 
1, do której Sara uczęszcza.  Chciałbym im  za to bardzo podzię-
kować.                                                 Monika Niemiec
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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

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

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

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

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

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

Kupię motorynkę. 507-227-
144.

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

Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń, 
ul. Rynek 3. 33-444-60-40.

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

PROSTY REMONT
Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do normalnego ruchu na obwodnicy 

Ustronia, ale trzeba pamiętać, że remont rozpocznie się na nowo, jak 
tylko pozwolą warunki pogodowe. O podaniu, choćby w przybliżeniu, 
terminu zakończenia robót nie ma co marzyć, zwłaszcza że trzeba będzie 
zrywać asfalt i kłaść go na nowo. Kiedy doszły nas słuchy, że nawierzch-
nia na remontowanych odcinkach ul. Katowickiej i Katowickiej II jest 
pofałdowana, o informacje na ten temat zwróciliśmy się do rzecznika 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Ryszarda Pacera. Nasze 
obawy się potwierdziły, modernizacja jezdni jest niewłaściwie wykonana. 
Wprawdzie R. Pacer prosił, żeby nie dramatyzować, bo poprawki wraz 
z dokończeniem modernizacji nie powinny zająć więcej niż miesiąc, ale 
tempo dotychczasowych robót nie napawa optymizmem. 

OSIEM TEATRÓW
Ogłaszając werdykt, przewodniczący jury mówił, że chce rozzłościć 

aktorów, reżyserów i twórców teatrów dziecięcych i młodzieżowych  
w Ustroniu. Mógł sobie pozwolić na szczerość, bo jest z Cieszyna  
i podkreślił, że takie rozeźlenie ma służyć rozwojowi teatru w naszym 
mieście. Teatr rozwija się całkiem dobrze, o czym świadczy zorgani-
zowanie w „Prażakówce” VI już Miejskiego Przeglądu Amatorskich 
Zespołów Teatralnych. Ale nie ustawajmy w dążeniu do doskonałości. 
Szczęściem dzieci, tych starszych i tych młodszych, lubiących sztukę 
dramatyczną, są chętni nauczyciele, by ich uczyć i z nimi pracować. 
Profesjonalni aktorzy wysoko stawiają poprzeczkę. To komplement, 
nie robiliby tego, gdyby nie wierzyli w ich możliwości. (...) Grand Prix  
i wyróżnieniem I stopnia nagrodzony został teatrzyk szkolny „Burati-
no”, a dwie nagrody dla jednego zespołu teatralnego mają pokazywać 
dużą różnicę między tą grupą, a pozostałymi. Wyróżnienie II stopnia  
w kategorii teatry młodzieżowe otrzymał zespół teatralny „Entliczek 
Pentliczek”. Najlepszym aktorem został Bartosz Korcz za rolę narra-
tora, a najlepszą aktorką Wiktoria Pokorny za rolę macochy. Oboje  
z „Buratino.                                                                                    Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 11.02.2010 r.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Miłość zamknięta na kłódkę...                      Fot. K. Francuz

14.02 18.00 Dialog międzyreligijny w Unii Europejskiej –  
   wykład dr Jana Olbrychta, czytelnia MBP
14.02   8.00 Walentynki na stoku, Kolej Linowa „Czantoria”
15.02 18.00 Bal karnawałowy na lodzie, lodowisko, Al. Legionów
15.02    17.30    Puchar korony Czantorii w slalomie gigancie, Kolej  
   Linowa „Czantoria”
16.02   9.00 Walentynki siatkarskie, sala gimnastyczna SP-1
18.02 17.00 Spotkanie na temat 22 tomu „Pamiętnika Ustroń- 
   skiego” – organizator PTE i TMU, parafia ewange- 
   licka
18.02 19.00 Spotkanie z biskupem Pawłem Anweilerem i pro- 
   boszczem 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
20.02 17.00 Wykład Aleksandra Dordy „Terra Insecta – impresje 
   z „Planety Owadów” – organizator UKE, sala hist.  
   przyr. Nadleśnictwo Ustroń
21.02 17.00 Wernisaż wystawy Iwony Wilczek pt. „CuDOWNe 
   dzieci”, Muzeum Ustrońskie
22.02 18.00 Lododisco – zabawa na lodowisku, lodowisko,  
   Al. Legionów
22.02 17.30 Puchar Korony Czantorii – Puchar Poniwca, kolej 
   linowa Poniwiec
23.02 9.00-13.00 Skarby stela – targi staroci, targowisko miejskie
24.02 9.00 Akcja krwiodawstwa „Oddaj krew”, rynek
25.02 16.30  Walne zebranie członków MKS Ustroń, sala sesyjna
29.02 17.00 „Przy kołoczu i kawie o ustrońskij sprawie  
   w Lipowcu” – UTW, SP-5

... i zakodowana!                                                      Fot. K. Francuz
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*      *     *

Nie taki dawny Ustroń, 2004 r.                                      Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje  
w kopalni, 9) kuzynka Czantorii, 10) prawie komputer,  
12) zamieszanie i strach, 14) wyjątkowy przedmiot, 15) do 
siedzenia i leżenia, 16) sąsiaduje z USA, 19) imię żeńskie, 
22) udaje kogoś innego, 23) zawsze w cenie, 24) w kole 
napędowym.

PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów 
katolickich, 4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste,  
6) składniki skały, 7) w kryminałach znajdowany w szafie, 
11) imię Osieckiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom samo-
chodowy, 18) odpad z głąba kapusty, 20) coś na pokaz, 
21) popularny środek przeciwbólowy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 21 lutego.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5

NARCIARSKI USTRONIACZEK
   Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Magdalena Pa-

sterna z Ustronia, ul. Lipowska. 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.
 

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
18-19.02  Rumiankowa       ul. Skoczowska 76    tel. 300-30-40
20-21.02  Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
22-23.02  Na Zawodziu       ul. Sanatoryjna 7     tel. 854-46-58

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

7/2020/3/R

7/2020/4/R

7.02.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn.: 
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiek-
tach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja 
P-1(remont elewacji) – termin składania ofert - do dnia 24.02.2020 
do godziny 8:00.

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl

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

7/2020/2/R

PUCHAR KORONY CZANTORII 
15 lutego o godz. 17.30 na Kolei Linowej Czantoria rozpoczną 

się zawody o Puchar Korony Czantorii w slalomie gigancie. Biuro 
zawodów czynne od 15.00 – 17.00. Specjalne ceny karnetów dla 
zawodników i trenerów.

SPROSTOWANIE
W GU 5/20 w artykule o koncercie w Gościńcu Równica błędnie 

napisaliśmy, że właścicielką lokalu jest Ewa Kubiak. W istocie 
jest ona menagerem obiektu, który należy do Radosława Pawlaka. 
Zainteresowanych przepraszamy za pomyłkę. 

WALNE ZEBRANIE MKS USTROŃ 
Zarząd MKS Ustroń uprzejmie informuje, że w dniu 25 lute-

go 2020 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta  
w Ustroniu odbędzie się Walne Zebranie Członków MKS Ustroń.

Leszek Szczypka, prezes zarządu MKS Ustroń
*      *     *
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1 Akademia Handballu Ruch I Chorzów 11 33 423:235
2 MTS Żory 12 30 367:238
3 MKS Ustroń 11 17 232:267
4 MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice 11 16 255:245
5 SPR Sośnica I Gliwice 11 12 264:268
6 KS II Bystra 11 9 353:370
7 SPR Pogoń 1945 II Zabrze 11 0 173:444

W ubiegłym tygodniu szczypiornistki  
i szczypiorniści MKS-u Ustroń zakończyli 
trwającą ponad miesiąc świąteczno-zimo-
wą przerwę w rozgrywkach i powrócili 
do ligowego grania. Jako pierwsi swój 
mecz rozegrali młodzicy, którzy w po-
niedziałek trzeciego lutego udali się do 
Zawiercia, gdzie w ramach XI serii gier 
zmierzyli się z miejscowym Viretem. 
Po pierwszej połowie tego spotkania  
w lepszej sytuacji byli gospodarze, któ-
rzy prowadzili 11:6. Niestety po zmianie 
stron podopiecznym trenera Piotra Bej-
nara nie udało się odrobić strat, przez co 
przegrali 23:14. Dwa dni później swoje 
spotkanie rozegrały młodziczki, które  
w XIII kolejce podejmowały SPR Sośnicę 
Gliwice. Pierwsza odsłona tej rywalizacji 
zakończyła się prowadzeniem ustrońskich 

POWRÓT DO GRY
szczypiornistek 10:7, które w drugiej po-
łowie nie dały sobie odebrać zwycięstwa  
i ostatecznie triumfowały 19:13. Naj-
lepszą rzucającą w tym spotkaniu była 
Martyna Tetera – autorka siedmiu trafień. 
Jako ostatni swoje spotkanie zagrali ju-
niorzy młodsi, którzy w piątek siódmego 
lutego podejmowali drużynę z Piekar 
Śląskich. Pierwsze minuty tej rywaliza-
cji były niezwykle wyrównane, przez co 
żadna z drużyn nie była w stanie wypraco-
wać kilkubramkowej przewagi. Dopiero  
w końcówce pierwszej połowy pod-
opieczni trenera Piotra Bejnara zdołali 
odskoczyć na kilka bramek, dzięki czemu 
schodzili na przerwę prowadząc 17:12. 
Druga połowa zaczęła się od lepszej gry 
przyjezdnych, którzy zdołali zniwelo-
wać swoją stratę do jednej bramki. Na 

1 MUKS Zagłębie ZSO-14 I Sosnowiec 10 30 411:157
2 MKS Zryw Chorzów 9 21 233:213
3 KS Viret CMC Zawiercie 10 20 303:221
4 MKS Ustroń 9 15 211:192
5 SPR Grunwald Ruda Śląska 9 9 234:261
6 SPR Pogoń 1945 II Zabrze 9 3 175:344
7 UKS MOSM Bytom 10 1 141:320

MŁODZIKI 

MŁODZICZKI 

JUNIORZY MŁODSI 
1 SPR Górnik I Zabrze 8 24 360:165
2 UKS 31 Rokitnica Zabrze 9 21 329:244
3 SPR Górnik II Zabrze 7 18 243:208
4 MKS Ustroń 8 12 243:226
5 KS Viret CMC Zawiercie 8 9 254:278
6 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 9 9 231:347
7 MKS Olimpia Piekary Śląskie 8 6 231:266
8 MKS Siemion ZS-4 Siemianowice 9 0 198:355

szczęście ustrońscy szczypiorniści zdołali 
odskoczyć na kilka trafień i ostatecznie 
zwyciężyli 31:28. Najlepszym strzelcem  
w tym spotkaniu był Bartosz Mrowiec, 
który dziesięciokrotnie pokonał bramkarza 
przyjezdnych.       Arkadiusz Czapek 

 Fot. K. Medwid

 Fot. K. Medwid


