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W numerze m.in.: Świato-
we gwiazdy – Adam Mako-
wicz i Stan Borys, Kobiety 
stela, Metamorfozy seniorek 
w wyjątkowym salonie urody, 
WYWOZIK, czyli śmieci w ko-
mórce, Kto przytył w Serbii, 
Ach, jakie piękne muchy, Kon-
kurs recytatorski, Drużynowy 
turniej szachowy, Poszukiwa-
ni świadkowie zdarzenia 

UCHWALONO NOWY STATUT

(cd. na str. 4)

22 lutego podczas zebrania sprawozdawczego druhowie udzielili absolutorium Zarządowi 
jednostki OSP Ustroń Nierodzim, który pracuje w składzie: prezes Władysław Zieliński, 
wiceprezes Karol Ciemała, naczelnik Marian Leszczyna, zastępca naczelnika Tomasz Pezda, 
skarbnik Robert Rymorz, sekretarz Anna Sajan, członkowie Zarządu: Damian Leszczyna, 
Mateusz Konieczny, Tadeusz Madzia. Komisja rewizyjna: przewodniczący Ludwik Kudła, 
Remigiusz Wyka, Michał Kukuczka, Karol Rabin, Jan Sajan.                Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 8)

W sobotę obradowali druhowie i cał-
kiem sporo druhen z jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej Ustroń Nierodzim. 
Roczne zebranie trwało ponad 2 godziny, 
ale było to konieczne, bo podjęto bardzo 
ważną uchwałę. Jednak najpierw wy-
słuchano sprawozdań, a pierwsze z nich 

PODPISY
DOSTARCZONE
25 lutego w siedzibie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach odbyło się 
spotkanie z dyrektorem ZDW Zbignie-
wem Taborem, podczas którego Dorota 
Walker, przewodnicząca Zarządu Osied-
la Ustroń Hermanice, inicjatorka akcji 
zbierania podpisów, przekazała treść 
petycji mieszkańców Ustronia i innych 
użytkowników DW 941 wraz z 2902 
podpisami. Towarzyszył jej burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz, który przy-
wiózł prace plastyczne dzieci z Ustronia, 
złożone na konkurs pt. „Bezpieczna 
droga do szkoły i do domu”. 

Rozmowy były merytoryczne, konkret-
ne, nad mapami i planami. Dyrektor Ta-
bor wyrażał zrozumienie dla problemów 
komunikacyjnych Ustronia i wolę ich 
rozwiązania. Burmistrz Korcz deklarował 
chęć współpracy i w razie konieczności 
nawet częściową partycypację w kosztach 
inwestycji, byle powstrzymać wzrastają-
cą liczbę wypadków. Podczas spotkania  
szczegółowo analizowano najpoważniejsze 
problemy występujące na terenie Ustronia, 
wynikające z faktu, że miasto nasze dzieli 
DW941. W tym numerze jedynie nakre-
ślamy na świeżo temat, a szczegółowe 
ustalenia przedstawimy w kolejnych.  Spotkanie dyrektora Tabora z burmistrzem Korczem i przewodniczącą Walker trwało prawie 1,5  

godziny.          Fot. M. Niemiec

przedstawił prezes Władysław Zieliński, 
który powiedział na wstępie: – Minął 
kolejny rok naszej niełatwej działalno-
ści. Ochotnicze straże pożarne są coraz 
częściej wzywane do różnych zdarzeń, 
a nawet do fałszywych alarmów i tego 
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Po kilku latach przerwy  
w Wiśle zorganizowano kon-
kurs pod hasłem „Najlep-
sze Beskidzkie Krepliki”.  
W szranki stanęło kilkanaście 
wyjątkowych pączkowych 
specjalistek. Wygrała Elżbie-
ta Szajtauer, drugie miejsce 
ex aequo zajęły Ewa Szalbot  
i Barbara Koczwara – wszyst-
kie z Wisły. 

Ciekawostka sprzed lat. Pierw-
szy na Śląsku Cieszyńskim 
zajazd stanął przy „ustrońsko-
-trzynieckiej drodze powiato-
wej, za zamkiem, a naprzeciw 
góry Pazuch”, jak napisano 
w starym przewodniku. Tym 
miejscem był Dzięgielów,  
a zajazd został otwarty około 
1870 roku.                (nik)

Dwa nowe ambulanse pojawiły 
się w stacjach Cieszyńskie-
go Pogotowia Ratunkowego  
w Istebnej i Skoczowie. Każdy 
z nowocześnie wyposażonych 
pojazdów kosztował blisko 
0,5 mln zł. Skorzystano z po-
kaźnej dotacji z Ministerstwa 
Zdrowia, dokładając złotówki 
z własnego budżetu CPR.

Przynależność do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego jest nobilitacją dla OSP, 
ale niesie też za sobą dodatko-
we obowiązki. Obecnie spo-
śród 68 jednostek w cieszyń-
skim regionie w systemie jest 
ich 24. Ostatnio dołączyła OSP 
Brenna Centrum. Wszystkie 
stanowią bezpośrednie zaple-
cze dla Jednostek Ratowniczo-

-Gaśniczych Państwowej Stra-
ży Pożarnej. 

U zbiegu ulic Szersznika i Sze-
rokiej w Cieszynie stoi kościół 
pod wezwaniem św. Krzyża. 
Świątynię wzniesiono na po-
czątku XVIII wieku w miejscu 
książęcej kaplicy. W ostatnich 
latach kościół wyremontowano. 
Odnowiona została wieża i ele-
wacja oraz osuszono stare mury.

W gminie Chybie można na 
bieżąco sprawdzić jakość po-
wietrza. Czujniki  zamonto-
wano w rejonie szkół podsta-
wowych w Chybiu, Mnichu  
i Zaborzu. Mierzony jest po-
ziom PM-2,5  i PM-10. Wyniki 
dostępne są na stronie interne-
towej.

to i owo
z 

okolicy

Walne Zebranie Sprawo-
zdawczo-Wyborcze odbyli 
członkowie Koła Pszczelarzy  
w Hażlachu. Prezes Jan Rudol 
złożył sprawozdanie i oznaj-
mił, że kończy szefowanie po 
41 latach. Koło działa lat 46. 
Nowym prezesem został wy-
brany Adam Zawada. 

*  *  *

*  *  *

*  *  **  *  *

Mamy w Ustroniu mobilną  aplikację „Wywozik” – harmono-
gram wywozu odpadów.

Aplikacja jest już opublikowana i utrzymywana będzie  
w sklepach Google Play i App Store.

Zakres funkcji aplikacji jest dosyć szeroki, a ekrany poszcze-
gólnych możliwości będą przełączane listą rozwijaną w pasku 
aplikacji. Najważniejsza rzecz z punktu widzenia rosnących opłat 
za odpady: aplikacja jest bezpłatna dla wszystkich pobierających! 
„Wywozik” wpisuje się w szereg cyfrowych rozwiązań, które 
będą ułatwiać mieszkańcom codzienną komunikację z Urzędem 

Miasta, wpisując się tym samym w ideę szeroko rozumianego 
smart city – ekologicznie i innowacyjnie. 

Co znajdziemy w aplikacji, jak już ją pobierzemy ze sklepu 
internetowego?

– terminy wywozu odpadów;
– szczegółowe informacje dotyczące danego wywozu wyświet-

lane będą dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
– użytkownicy będą mieli możliwość wybrania ulicy, dla której 

będą prezentowane dane;
– będziemy mieli możliwość ustawienia/przypomnienia (alar-

mu) o zbliżającym się terminie odbioru odpadów;
– ekran rodzajów odpadów prezentuje kategorie odpadów oraz 

zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w Mieście 
Ustroń;

– aplikacja będzie wyświetlała aktualności przekazywane do 
wykonawcy przez zamawiającego;

– ekran kontaktu prezentował będzie dane teleadresowe wska-
zane przez zamawiającego.

Ważne: aplikacja posiada możliwość wysłania reklamacji lub 
zgłoszeń dotyczących odbioru odpadów komunalnych na zdefi-
niowane przez zamawiającego adresy email.

Wykonany moduł „e-śmieci” jest dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi  
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a w szcze-
gólności z załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki 
spójności 2014-2020.                       Przemysław Wojtasik

strateg marki Miasta Ustroń & PR manager

WYWOZIK
– HARMONOGRAM 

WYWOZU ODPADÓW

Aplikacja jest prosta w instalacji i obsłudze.
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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

9/2020/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Antoni Kędzior  lat 86    ul. Podgórska
Karol Śliwka   lat 87    ul. Chabrów
Teodor Bujok    lat 86    ul. J. Sztwiertni

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 
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  
Lipowczanie i serdecznie zapraszamy na spotkanie.

*   *   *

*   *   *

*   *   *
ZAPISY DO PRZEDSZKOLI 
ORAZ KLAS PIERWSZYCH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Burmistrz Miasta Ustroń informuje o rozpoczęciu postępowa-
nia rekrutacyjnego w ustrońskich placówkach oświatowych na 
rok szkolny 2020/2021. 

Rekrutacja do ustrońskich przedszkoli oraz klas pierwszych 
szkół podstawowych rozpocznie się z dniem 2 marca br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych 
placówkach i na ich stronach internetowych.

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”

    Jan Grzegorczyk

Pani Ewie Hubczyk 
oraz wszystkim bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia 
w trudnych chwilach po śmierci Syna

śp. Adama Hubczyka
składają

Burmistrz Miasta Ustroń
oraz pracownicy Urzędu Miasta Ustroń

9/2020/1/N

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 
MIŁOŚNIKÓW KUŹNI 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń informuje,  
że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków 
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń odbędzie się w dniu 
2 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w Muzeum Ustrońskim.

WARSZTATY KALIGRAFII 
Z związku z dużym zainteresowaniem warsztatami kaligrafii 

Domek Pracy Twórczej przy Muzeum Ustrońskim rozpoczyna 
zapisy już na kwiecień. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do 
kontaktu pod nr tel. 600 504 638.

PASYJNA SZTUKA PLASTYCZNA 
NA PRZESTRZENI WIEKÓW

 W poniedziałek 9 marca o godz. 19.00 odbędzie się w Czy-
telni Katolickiej wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów na temat 
„Pasyjna sztuka plastyczna na przestrzeni wieków” połączony  
z prezentacją fotograficzną. 

„Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie”
                                                                    M. Buchberger

Ks. Dariuszowi Lerchowi 
oraz bliskim wyrazy głębokiego współczucia 

oraz wsparcia w trudnych chwilach 
po śmierci Ojca

śp. Emila Lercha
składają

Burmistrz Miasta Ustroń
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

9/2020/2/N

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, programowa-
nie na dywanie, interaktywne gry w „Zielonym labiryncie”, fa-
scynujące eksperymenty i zabawy. Dla miłych gości poczęstunek  
w szkolnej stołówce. Zapraszamy do Klimatycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2.                                               Organizatorzy
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(cd. ze str. 1)

Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego w Ustroniu uchwałą nr 1/01 z dnia 4.12.2019 r. 
nadało odznaki członkiniom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ustroń Nierodzim. 
Srebrną Odznakę MDP otrzymały: Julia Bączek, Wiktoria Czekan i Milena Nowak. Brązową 
Odznakę MDP otrzymały: Wiktoria Sajan i Oliwia Szafarczyk.                        Fot. M. Niemiec

już w żaden sposób nie można pogodzić 
z obowiązkami zawodowymi i rodzin-
nymi każdego druha, bo co innego nieść 
pomoc potrzebującym, a co innego biec 
do fałszywego alarmu. Funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej muszą się 
poważnie nad tym tematem zastanowić, 
bo będzie coraz większy problem z wy-
jazdami alarmowymi ochotniczych straży. 

Na początku prezes Zieliński przy-
witał gości: st. kpt. Michała Pokrzywę 
z cieszyńskiej Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, 
burmistrza Ustronia Przemysława Korcza, 
wiceprzewodniczącą Rady Miasta Ustroń, 
radną Nierodzimia Jolantę Hazukę, preze-
sa Oddziału Miejskiego ZOSP RP Irene-
usza Szarca, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miasta Ustroń Alicje Żyłę, de-
legacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP  
z Ustronia i jednostki OSP Skoczów Bład-
nice. Następnie oddał głos prowadzącemu 
zebranie Szymonowi Muszerowi, który 
sprawnie przeprowadził wybory do komi-
sji, w tym do komisji statutowej w skła-
dzie: Robert Rymorz, Damian Leszczyna, 
Robert Wiencek. Ta komisja potrzebna 
była, gdyż na zebraniu uchwalono nowy 
statut jednostki. Dotychczasowy statut 
obowiązywał od 15 marca 1992 roku  
i wymagał zmiany ze względów prak-
tycznych i prawnych. Robert Rymorz 
odczytał wszystkie zmiany, które zostały 
przyjęte jednogłośnie. Udzielono absolu-
torium zarządowi, po wysłuchaniu spra-
wozdania prezesa, naczelnika, skarbnika  
i przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
Przyjęto plan działalności i plan finanso-
wy na rok 2020. 

W sprawozdaniu prezesa jednostki  
z Nierodzimia czytamy m.in.: „Nasza 
jednostka liczy obecnie 50 członków 
zwyczajnych, w tym 9 kobiet. Mamy jed-

Kobieca drużyna OSP Nierodzim, dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i radna 
dzielnicy Nierodzim Jolanta Hazuka, która podziękowała za udostępnianie strażnicy na 
dyżury radnej i członków Zarządu Osiedla Nierodzim.                                  Fot. M. Niemiec

nego członka honorowego, 19 członków 
wspierających. W okresie sprawozdaw-
czym w nasze szeregi wstąpiło trzech 
członków zwyczajnych i ubyło 3 dru-
hów. Mamy również grupę młodzieżową 
dziewczyn w wieku 12-18 lat. Chciałbym 
serdecznie podziękować tej młodzieży za 
czas poświęcony na ćwiczenia i zawody,  
i godne reprezentowanie naszej jednostki. 
Dziękuję także opiekunom tej młodzie-
ży.” Prezes Zieliński relacjonował, że 
w roku 2019 odbyło się 12 zebrań szko-
leniowych według założonego planu, 
zarząd odbył 4 posiedzenia, dodatkowe 
ćwiczenia poszczególne sekcje prowadzą 
przed zawodami. W siedzibie jednostki 
przy ul. Szerokiej odbył się miejski etap 
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, 1 maja w kościele ewangelicko-
-augsburskim w Bładnicach odbyło się 

nabożeństwo ekumeniczne z okazji Dnia 
Strażaka, a po nabożeństwie z orkiestrą 
przemaszerowano do świetlicy w Bładni-
cach, gdzie druhowie z tamtejszej jednost-
ki przygotowali poczęstunek. 16 czerwca 
w Zebrzydowicach Zarząd Powiatowy 
OSP zorganizował zawody wędkarskie  
i jak co roku wystartowali w nich druho-
wie z Nierodzimia. 

Naczelnik Leszczyna odczytał spra-
wozdanie, w którym czytamy m.in.:  
„W okresie letnim nasi druhowie dbają  
o porządek w „Olszynce”, we wrześniu nato-
miast odbyła się wycieczka do Kazimierza  
i Sandomierza, w grudniu natomiast roz-
prowadziliśmy kalendarze strażackie  
w naszej dzielnicy. W 2019 roku uczest-
niczyliśmy również w ćwiczeniach  zor-
ganizowanych przez KW PSP KATO-
WICE, nasza jednostka zabezpieczała 
różnego rodzaju imprezy i wydarzenia 
na terenie miasta, braliśmy też udział  
w międzygminnych zawodach sportowo 
pożarniczych, które odbyły się w Ustroniu 
Nierodzimiu.  Obecnie jednostka liczy 28 
członków podziału bojowego, a w minio-
nym roku jedna osoba ukończyła szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników OSP.  
Jednostka wyjeżdżała 48 razy, w tym  
6 alarmów było fałszywych. Otrzyma-
liśmy także dotację ze środków Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
dzięki której wykonaliśmy remont salki 
szkoleniowej, a także dotacje ze środków 
Miasta Ustroń, które pozwoliły na zakup 
lekkiej przyczepy dwuosiowej ze stelażem 
i plandeką, 3 sztuk bojowych pasów stra-
żackich, 5 sztuk węży tłoczonych W75, 
drabiny nasadkowej drewnianej dwuprzę-
słowej oraz jednego koca gaśniczego.”

Głos zabrali goście składając gratula-
cje, również z racji prężnie działającej 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Kpt. 
Pokrzywa przedstawił statystyki powia-
towe, z których wynika, że najwięcej 
interwencji w ubiegłym roku odnotowano 
w naszym mieście.

Podczas zebrania uczczono chwilą ciszy 
pamięć druha Jana Rymorza i członka 
wspierającego jednostki Karola Kotta. 

                                     Monika Niemiec

UCHWALONO NOWY STATUT
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Adam Makowicz, Przemysław Korcz i Stanisław Kubicius wraz z członkami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oczekują na spotkanie.                                                  Fot. L. Szkaradnik

Rozpoczynając wywiad prowadząca 
przypomniała najważniejsze fakty z bo-
gatego życia artysty, rozpoczynając od 
rodziców i gniazda rodzinnego. Stwierdzi-
ła, iż zapewne większość z obecnych zna 
życiorys gościa wieczoru, jednak tytułem 
przypomnienia poinformowała, że urodził 
się on w miejscowości Gnojnik na Zaolziu 
w rodzinie inteligenckiej. Ojciec był inży-
nierem górnikiem, zaś matka – wokalistką 
operową, grającą na fortepianie i udziela-
jącą nauki wielu młodym ustroniakom, 
gdyż tu rodzina znalazła swoje miejsce  
i wybudowała dom. Rodzice mają za-
wsze dylematy jak ukształtować dziecko 
i oczekiwania matki były ukierunkowane 
na naukę gry na fortepianie, toteż nieustan-
nie nakłaniała syna do kształcenia swych 
umiejętności, bo wyobrażała sobie, że 
będzie doskonałym pianistą. 

I tu zaczęła się zajmująca opowieść 
artysty, który urzekł publiczność swą 
szczerością, otwartością, ale też pewnym 
dystansem i autoironią wobec zaskaku-
jących meandrów swego życia. Tę arcy-
ciekawą lekturę przekażemy Szanownym 
Czytelnikom w gazecie świątecznej, póki 
co informując, że godzinny wywiad muzyk 
zakończył grą na fortepianie, jak na księcia 
tego szlachetnego instrumentu przystało. 
Na zakończenie przewodniczący Rady 
Fundacji „Esprit” Stanisław Kubicius 
wręczył Adamowi Makowiczowi indeks 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gość zza 
oceanu stał się tym samym pełnopraw-

SPOTKANIE Z KSIĘCIEM 

nym, honorowym studentem ustrońskiego 
UTW.

Opisywane spotkanie z licznym udzia-
łem zainteresowanych zakończyło się 
prezentacją przez burmistrza Przemysława 
Korcza Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Powiedział on m.in.: Patrząc niegdyś na 
własną babcię, zawsze wydawało mi się, 
że osoba stara kojarzy się ze stabilnoś-
cią, czyli z kimś takim, kto jest w jednym 
miejscu, kto bywa tam cały czas. Ona 
oczywiście emanuje pewną wiedzą i do-
świadczeniem, ale jest zawsze elementem 

stałym jakiejś lokalizacji. Natomiast po 
tych kilkudziesięciu latach swojego życia 
zauważam z dużą satysfakcją, że osoby 
starsze kojarzą się dzisiaj coraz bardziej  
z mobilnością. One chcą i uczestniczą 
coraz aktywniej w życiu swoich lokal-
nych społeczności, a nieraz stają się 
animatorami życia społecznego w mie-
ście, czego przykładem jest Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, który bardzo prężnie 
działa dzięki inicjatywie pani Danuty 
Koenig i wielu osób, które to wsparły  
i był to taki pierwszy filar, który w Ustro-
niu zaczął pokazywać w innym świetle 
osoby starsze. Drugim takim filarem, 
który chcemy dać Państwu jako narzę-
dzie jest stworzenie Rady Seniorów. To 
już się dzieje, uchwała została podjęta  
i teraz trwa procedura wyborów. Zachę-
cam Państwa bardzo gorąco, abyście 
w tym aktywnie uczestniczyli. Trzecim 
filarem jest przystąpienie Ustronia do 
programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Jesteśmy dumni z tego, bo jest to karta 
współfinansowana przez Miasto Ustroń, 
którą można otrzymać w biurze meldun-
kowym po wypełnieniu deklaracji. Mam 
nadzieję, że Państwa aktywność powstała 
dzięki Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 
będzie kontynuowana w Radzie Seniorów 
oraz dzięki Ogólnopolskiej Karcie Se-
niora. Życzę wszystkiego najlepszego na 
długie lata naszego wspólnego działania. 

Następnie Marek Pilch, ambasador 
Głosu Seniora wręczył burmistrzowi sto-
sowny certyfikat, prezentując znaczenie  
i możliwości powyższej karty. Burmistrz 
oficjalnie wręczył pięć pierwszych eg-
zemplarzy Ogólnopolskiej Karty Seniora, 
które otrzymali „seniorzy seniorów”: 
Joanna Hrabowska, Adam Makowicz, 
Barbara Jaworowska, Stefania Goj i Józef 
Węglorz.

Po krótkiej przerwie odbyła się druga 
część spotkania, w czasie której prze-
wodniczący Rady Fundacji S. Kubicius 
omówił sprawozdanie finansowe UTW za 
rok 2019, zaś przewodnicząca Rady Pro-
gramowej D. Koenig przedstawiła Irenę 
Pawelec, mieszkankę Ustronia Poniwca, 
aktywistkę społeczną i doświadczonego 
samorządowca jako reprezentantkę UTW 
do Rady Seniorów.     Lidia Szkaradnik

Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował następną piękną uroczystość zaprasza-
jąc Adama Makowicza, naszego znakomitego artystę, który podczas wywiadu, jaki 
przeprowadziła zaprzyjaźniona z nim, a kierująca UTW Danuta Koenig, podzielił się 
swymi wspomnieniami i przemyśleniami. Został on powitany przez organizatorkę  
z wielką atencją i uszanowaniem, jako książę fortepianu, lecz nie mogło być inaczej, 
gdyż mieszkańcy Ustronia chlubią się tym światowej sławy muzykiem i jazzmanem. 
On to od ponad dwudziestu lat przybywa zza oceanu do swego rodzinnego miasta, 
corocznie sprawiając melomanom duchową ucztę koncertami charytatywnymi, na 
które wielbiciele jego muzyki podążają z dalekich stron. 

Uroczyste przekazanie Ogólnopolskich Kart Seniora. Od lewej: Danuta Koenig, Przemysław 
Korcz, członkowie UTW: Joanna Konwerska-Hrabowska, Adam Makowicz, Barbara Jaworow-
ska, Stefania Goj i Józef Węglorz oraz ambasador Głosu Seniora, Marek Pilch. Fot. P. Wojtasik
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Zwieńczeniem rozmowy z Adamem Makowiczem był minirecital.    
                                                                       Fot. L. Szkaradnik

DWUPAS DO WISŁY?
Pisano o tym w Gazecie Ustrońskiej nr 5/2020 z 30 stycznia, 
a 18 lutego serwis ox.pl opublikował artykuł „Jednak dwupas 
do Wisły”. Powróciła idea dobudowania drugiego pasa drogi 
wojewódzkiej DW941 między Ustroniem a Wisłą i pojawił 
się pomysł stworzenia „zbiorczego parkingu” na Polanie 
i w okolicach pobliskiego kamieniołomu. Czy to dobry pomysł? 

Tematy dotyczące nowych inwestycji drogowych przyciągają 
uwagę. W szczególności gdy skala jest spora, jak w tym przypad-
ku. Najprawdopodobniej byłaby to drogowa inwestycja dekady 
w regionie. Rozważmy, czy to dobry pomysł. Nad wydaniem 
takich pieniędzy warto się solidnie zastanowić.

CO PRZEMAWIA ZA DROGĄ
Na pierwszy rzut oka pomysł wydaje się rozsądny. Turyści 

preferują samochody jako szybki i wygodny środek transportu. 
Samochód kojarzy się z wolnością i przygodą, pozwala wyrwać 
się w góry nawet na pół dnia. Czym więcej turystów, tym więcej 
pieniędzy w kieszeni lokalnych przedsiębiorców i kasie urzędu 
miasta.

Faktem jest, że z roku na rok rosną korki i coraz trudniej jest 
zaparkować, zarówno w Ustroniu, jak i w Wiśle. Rodzi to frustra-
cję u turystów, w szczególności tych, którzy oczekują szybkiej, 
wygodnej drogi z domu pod karczmę i obowiązkowo darmowego 
miejsca parkingowego.

Rozwiązanie wydaje się logiczne i proste: zbudujmy szerszą 
drogę, aby móc szybciej jechać i duży parking, aby móc wy-
godnie parkować. Polacy tak bardzo kochają samochody i drogi 
dwupasmowe, że obietnice rozbudowy infrastruktury drogowej 
to miód na serce mieszkańców, turystów i wyborców.

CZY DROGA ROZWIĄŻE PROBLEM KORKÓW
Niestety nie rozwiąże. Problem korkowania wynika ze zbyt 

dużego strumienia samochodów (nadjeżdżających bezkolizyjną 
drogą dwupasmową) w stosunku do pojemności i przepusto-
wości miejskich ulic. Ulice w Wiśle nigdy nie zwiększą swojej 
przepustowości, gdyż wymagałoby to wyburzeń na wielką skalę 
i zrujnowałoby kameralny charakter miasta. Trendy z Europy 
wskazują na tendencję do zwężania miejskich dróg i ogranicza-
nia na nich ruchu samochodowego na korzyść ruchu pieszego, 
rowerowego i rozbudowy zieleni miejskiej.

Mając to na uwadze trudno znaleźć sens w budowie drugiego 
pasa. Taka inwestycja będzie bardzo kosztowna i nie rozwiąże 
problemów komunikacyjnych.

RACHUNEK KOSZTÓW
Co więcej, każda inwestycja wiąże się z kosztami, a wiele  

z nich wykracza poza bezpośredni koszt budowy.

BEZPOŚREDNIE KOSZTY 
BUDOWY DROGI I PARKINGU

Obecnie remont drogi DW941 wokół Wisły, który jest de facto 
remontem utrzymaniowym bez większych zmian w profilu drogi,  
kosztować ma blisko 100 mln złotych. Można więc spokojnie 
szacować, że budowa drugiego pasa i parkingu to koszt przynaj-
mniej 300 mln złotych. 

Sporo. Szczególnie biorąc pod uwagę budżet Ustronia (118 
mln złotych) i Wisły (68 mln zł). Na remonty i budowę dróg 
Ustroń planuje wydać 8 mln zł, a Wisła ok 0,5 mln zł. Gdyby 
oba miasta chciały wybudować dwupas z własnych pieniędzy, 
potrzebowałaby na to 40 lat!

KOSZTY ALTERNATYWNE
Co innego można zrobić za 300 mln złotych.
• Wybudować 10 nowoczesnych basenów z elementem aqua-

parku postawić nieco mniejszą wersję Centrum Nauki Kopernik
• Zbudować 2 ośrodki narciarskie porównywalne ze Szczyrk 

Mountain Resort
• Przeprowadzić gruntowną termomodernizację z wymianą 

źródeł ciepła w 3000-5000 domów. 

Tytuł, którym zostałam uhonorowana przy okazji wręczania 
Kart Seniora w Ustroniu – Senior Seniorów – w sposób szcze-
gólny mnie rozbawił, gdyż „zawsze” byłam ta najmłodsza: 

w szkole, w wieku lat siedmiu, przyjęto mnie do trzeciej 
klasy, gdyż umiałam czytać, pisać i rachować, a posiadłam te 
umiejętności tak wcześnie, bo moja Mama prowadziła komplety 
tajnego nauczania (był to czas okupacji), a ja bawiąc się pomiędzy 
uczniami, mimochodem przyswoiłam sobie wiedzę z zakresu  
1 i 2 klasy szkoły podstawowej.

maturę zdałam gdy miałam lat 16;
studia na Politechnice Warszawskiej, z tytułem mgr inż. bu-

downictwa lądowego, ukończyłam w wieku lat 22;
doktorat z fizyki obroniłam w wieku lat 35, itd., itd.
Tak, więc przeskok od bycia najmłodszą („będziesz starsza – to 

się dowiesz”) do bycia „seniorem – seniorów”, jest dość zabawny. 
W Ustroniu zamieszkałam 15 lat temu, gdy z moim śp. Mężem 

przeszliśmy na emeryturę i postanowiliśmy przeprowadzić się 
w ukochane góry. Po ponad 40 latach pracy naukowej i dydak-
tycznej na Politechnice Warszawskiej i w Instytucie Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, nasza „emerytura” była również bardzo 
pracowita – prowadziliśmy z Mężem firmę konsultingową,  
z zakresu bezpieczeństwa budowli wodnych, z tym że teraz do 
pracy potrzebne nam już były tylko dwa laptopy i… piękny 
widok za oknem. 

Wkrótce nasze mieszkanie na Zawodziu stało się magnesem 
dla krewnych i przyjaciół, którzy uwielbiali tu wypoczywać. 
Największą radością były zawsze odwiedziny naszej najbliższej 
rodziny, czyli córki – himalaistki i podróżniczki, zięcia – mate-
matyka i dwóch amazonek, naszych wnuczek, których pasją jest 
trening i jazda konna. 

Po śmierci Męża i zamknięciu firmy swoje życie związałam 
z Ustroniem już na stałe. Właśnie wtedy, w trudnym dla mnie 
okresie, „odkryłam” ofertę zajęć dla seniorów i całą grupę fan-
tastycznych osób, skupionych wokół ich organizacji. Od prawie 
10 lat, z wielką przyjemnością, korzystam z przebogatej oferty 
rozmaitych kursów, a od czasu powstania w Ustroniu UTW jestem 
dumną studentką, tej szacownej uczelni. Karta Seniora to kolejny 
przejaw dbania przez miasto o najstarszych obywateli. Jestem 
ogromnie szczęśliwa, że teraz, jako seniorka, jestem częścią tej 
społeczności.                dr Joanna Konwerska-Hrabowska

Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia 300 dojrzałych aktyw-
nych mieszkańców Ustronia i okolic. Wśród nich są również 
osoby, które tu zamieszkały i z chwilą powstania tej placówki 
korzystają z jej przebogatej oferty. Jedna z nich – dr Joanna 
Konwerska-Hrabowska otrzymała na scenie Ogólnopolską Kartę 
Seniora i przedstawia swoje osobiste przemyślenia na temat 
przemijania czasu.

SENIOR SENIORÓW
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• Wręczyć każdemu z mieszkańców Ustronia i Wisły po 10 
500 zł (sic!).

Czy budowa drugiego pasa, który nie rozwiązuje problemu 
korków, jest faktycznie najlepszą inwestycją, jaką można sobie 
wyobrazić za te pieniądze? 

KOSZTY CIĄGNIONE
Termin niewdzięczny, ale ważny. Rachunek ciągniony uwzględ-

nia koszty będące długofalową konsekwencją inwestycji. Ich 
przykładem mogą być koszty zdrowotne wynikające z działania 
w okolicy miasta silnie zanieczyszczającej huty aluminium.

Teren przeznaczony na pas drogi i parking to teren stracony 
dla innych przedsięwzięć (atrakcji turystycznej, hoteli) jak  
i przyrody (las, łąka, park).

Zwiększony ruch samochodowy to większe zanieczyszczenie 
powietrza oraz zanieczyszczenie hałasem. Wprost wpływają one 
na niższy komfort życia mieszkańców i stan ich zdrowia. Problem 
potęguje fakt, że drugi pas miałby przebiegać przez teren górzysty 
o ograniczonej cyrkulacji powietrza.

Zniszczenie widokowych walorów części Ustronia. Zarówno 
droga jak i wielki parking nie przysporzą naszym miastom uroku. 
Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to obniżenie wartości 
okolicznych nieruchomości i mniejszą atrakcyjność turystyczną. 
Z czysto ludzkiego, gorszą jakość życia.

Teren Ustronia jest już teraz dramatycznie rozcięty i oszpecony 
obwodnicą, co widoczne jest szczególnie w okolicach Czantorii. 
Budowa parkingu sprawi, że okolice Czantorii przypominać będą 
bardziej plac manewrowy na terenie huty, niż perłę Beskidu.

KOSZTY NIEFINANSOWE
W życiu społecznym można i warto mówić także o kosztach 

niefinansowych. Czyli takich, które wpływają negatywnie na 
jakość naszego życia i psują relacje społeczne.

RELACJA ZAUFANIA 
POMIĘDZY WŁADZAMI WISŁY I USTRONIA

Problem zakorkowania Wisły jest realny, nic dziwnego, że bur-
mistrz Bujok stara się go rozwiązać. Nie można tego jednak robić 
kosztem Ustronia. To tak jakby parkować w ogrodzie sąsiada, 
aby samemu móc cieszyć się zielenią za oknem. Tu potrzebna 
jest współpraca, a nie przerzucenia problemu za płot.

Czy nie lepszym pomysłem byłby parking przy granicy Ustro-
nia od strony Skoczowa, a następnie wspólna efektywna komu-
nikacja na terenie Ustronia, Wisły, Istebnej, a może i Szczyrku? 
Koszt fabrycznie nowego autobusu miejskiego to 1-2 mln złotych. 
Za połowę kosztu budowy dwu pasa można by ich kupić setkę. 
Do tego szynobus (ok. 5-10 mln zł), jeżdżący co 30 min. na trasie 
Skoczów – Wisła. W połączeniu z regularnymi kursami pocią-
gów, można sobie wyobrazić częstotliwość kursu co 15-20 min.

RELACJA TURYSTA – MIESZKANIEC
Jako Polacy chwalimy się gościnnością. Jako mieszkańcy 

Ustronia cieszymy się na przyjazd gości. Szanujemy i dbamy  
o naszych gości i dobrze, aby oni także szanowali nas. To zdrowa 
relacja, silnie zakorzeniona w naszej tradycji. 

W kontekście samochodowym oznacza to cywilizowane par-
kowanie oraz przestrzeganie przepisów. To nic nadzwyczajnego. 
Idąc w odwiedziny pukamy do drzwi i czekamy na ich otwarcie, 
a nie wpadamy na pełnym pędzie wyłamując drzwi, tratując go-
spodarza, a następnie kładąc brudne buty na stoliczku z kwiatami.

Goście mają prawo przyjechać do Ustronia czy Wisły samocho-
dem, ale muszą przestrzegać cywilizowanych zasad parkowania. 
Trzeba także uszanować fakt, że to mieszkańcy są gospodarzami 
swoich miast i mają prawo kształtować je pod swoje potrzeby. 
Interes mieszkańca chcącego bezpiecznie wyjechać z Poniwca do 
miejsca pracy jest bardziej istotny niż 30 sekund zaoszczędzone 
przez turystę w drodze do Ustronia czy Wisły.

    USTROŃ TO NIE TYLKO TURYSTYKA
Znaczna część  mieszkańców Ustronia i Wisły żyje z turystyki. 

Dla innych turyści są jedynie uciążliwością. To normalne, że 
w życiu społecznym mamy różne interesy. Trzeba je rozsądnie 
równoważyć.

Często bywa jednak tak, że interes jest wspólny. Turyści przy-
jeżdżający na dłużej niż jeden dzień zostawią w mieście o wiele 

więcej pieniędzy, a jednocześnie generują mniej problemów. 
Sytuacja wygrany-wygrany.

Budowa drugiego pasa ruchu i parkingu w Ustroniu Polanie 
ściągnie turystów jednodniowych. To gigantyczna inwestycja  
w klienta, który nie zarabia na samego siebie. Każdy, kto pracował 
w biznesie, wie, jakim bólem głowy są tacy klienci.

Porozmawiajmy poważnie o strategii komunikacyjnej dla 
regionu.

Dyskusja o dwupasie może mieć jednak pozytywny wpływ 
na nasze życie, o ile zostanie ona potraktowana jako pretekst do 
poważnego podjęcia tematu strategii komunikacyjnej dla regionu.

Strategii opartej o solidne zbadanie potrzeb komunikacyj-
nych mieszkańców i przyjezdnych oraz o nowoczesne myślenie  
o transporcie. Więcej na ten temat wkrótce.    Piotr Poznański

MARCOWE WARSZTATY 
Domek Pracy Twórczej przy Muzeum Ustrońskim zaprasza na 

następujące warsztaty:
– 7 marca (sobota) – Łapacze snów. Prowadzanie Dagmara Cho-

roba, koszt 20 zł/os.; – 21 marca (sobota) – Warsztaty kaligrafii ze 
Szkołą Sztuki Kaligrafii z Krakowa, koszt 120/os.;  – Warsztaty 
modelarskie – prowadzenie Mirosław Gaura, będą odbywać się 
cyklicznie przez cały rok w związku z obchodzonym właśnie 
Rokiem Jana Cholewy

ZEBRANIE OSIEDLA USTROŃ LIPOWIEC
 Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec zaprasza na zebranie zarządu, 
które odbędzie się w dniu 11 marca (środa) o godz. 18.00 w sali 
budynku OSP Lipowiec.

*   *   *

*   *   *

AROMATERAPIA W CZYTELNI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na 

prelekcję pt. „Aromaterapia”. Spotkanie będzie poświęcone 
właściwościom ziół i olejków eterycznych oraz ich praktycznemu 
zastosowaniu w życiu codziennym. Wykład poprowadzą: Elżbieta 
Dudek, Małgorzata Wiktor i Aneta Okupska-Pońc, a odbędzie 
się w piątek 6 marca, o godz. 17.00 w Czytelni. Wstęp wolny!

SPOTKANIA U DOMINIKANÓW
Dominikanie w Ustroniu Hermanicach zapraszają na cykliczne 

spotkania pt. „Żydzi o Jezusie”, które odbywać się będą w każdy 
wtorek o godz. 19. 00 w okresie Wielkiego Postu. 

*   *   *

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor 
czyta, co o drogach pisze Gazeta Ustrońska.            Fot. M. Niemiec

Zapraszamy do zabierania głosu na temat komunikacji samochodowej, 
kolejowej, rowerowej, pieszej. A może komunikacja jest jedna i należy 
do niej podchodzić kompleksowo, biorąc pod uwagę wszelkie metody 
przemieszczania się? Proszę pisać, to dobry sposób, by merytoryczne 
uwagi i przemyślenia mieszkańców dotarły do decydentów. 
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(cd. ze str. 1)

W niedzielę przed godz. 13 doszło do wypadku na skrzyżowaniu 
z dwupasmówką w Hermanicach. Kierowca jadący na wprost z ul. 
Dominikańskiej ruszył na ul. Katowicką, gdy zauważył, że najbliższy 
samochód jadący od Ustronia do Skoczowa skręca w prawo. Przejechał 
prawy pas i wjechał wprost pod nadjeżdżające dość szybko lewym 
pasem auto. Mimo że wydarzenie wyglądało bardzo groźnie, uczest-
nicy nie odnieśli poważniejszych obrażeń.                  Fot. W. Herda

Najważniejszym osiągnięciem władz 
miasta, samorządowców i mieszkańców 
jest fakt, że w tym roku powstanie projekt 
z wymaganymi uzgodnieniami przebu-
dowy skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. 
Dominikańską i Kozakowicką. Projekt 
obejmie zmianę biegu ul. Kozakowickiej, 
by łączyła się z drogą wojewódzką pod ką-
tem bardziej zbliżonym do prostego, chod-
niki do przejść dla pieszych i sygnalizację 
świetlną. Inwestycja ma być wykonana  
w 2021 roku. Zanim na skrzyżowaniu błys-
ną światła, przejazd zostanie zamknięty. 
Taki wniosek złożyła cieszyńska policja, 
którą poparła policja wojewódzka, po-
wodem jest oczywiście duża liczba wy-
padków, w tym śmiertelnych. Procedura 
zamknięcia przejazdu przez dwupasmówkę 
już się rozpoczęła, nastąpi ono za 1-2 
miesięcy. 

PODPISY DOSTARCZONE

Wraz z podpisami pod petycją do ZDW pojechały prace plastyczne ustrońskich dzieci, które 
odpowiedziały na konkurs pt. „Bezpieczna droga do domu i do szkoły”, ogłoszony przez 
burmistrza Ustronia.                                                                           Fot. M. Niemiec

Przebudowane zostanie skrzyżowanie 
ul. Katowickiej z ul. A. Brody w sposób, 
który był już wcześniej przedstawiany, 
a polega on na zwężeniu DW941 z dwóch 
do jednego pasa przed przejściami dla 
pieszych, które pozostaną w tym samym 
miejscu, co obecnie. 

Osoby biorące udział w spotkaniu dłużej 
debatowały nad każdym kolejnym skrzy-
żowaniem, jednak najdłużej dyskutowano 
o Manhatanie, o tym, co jeszcze lub co in-
nego można zrobić w tym rejonie. Dyrektor 
Tabor wyrażał dezaprobatę wobec decyzji 
miasta, które wyznaczyło dojazd do sklepu 
„Biedronka” od ul. A. Brody. Mówił, że 
inwestor zrezygnowałby z budowy, wobec 
warunków, jakie postawiłby ZDW dla 
wjazdu od ul. Katowickiej II. Wrócił też 
do pierwotnej koncepcji zamknięcia ul. A. 
Brody ekranem, który znacznie poprawiłby 

akustykę na osiedlu, ale wówczas nie by-
łoby wjazdu na dwupasmówkę. 

Kolejne skrzyżowania, o modernizację 
których wnioskowały osoby podpisujące 
petycję, to skrzyżowania z ul. Myśliwską  
i Akacjową. Nie można było jednak ustalić 
czegokolwiek, ponieważ końcem ubiegłe-
go roku odrodziła się koncepcja budowy 
dwupasmowej drogi do samej Wisły. Kon-
cepcję uznał za wartą uwagi marszałek 
województwa śląskiego, a burmistrz Wisły 
odbył spotkanie z dyrektorem Taborem 
bezpośrednio przed delegacją z Ustronia. 
Zbigniew Tabor poinformował burmistrza 
Korcza, że zostanie opracowana koncepcja 
budowy dwupasmówki do samej Wisły,  
z której ma wynikać, czy taka inwestycja 
jest możliwa do zrealizowania i ile by 
kosztowała. Dopóki nie dowiemy się, czy 
powstanie „dwupas”, wyżej wymienione 
skrzyżowania nie będą modernizowane, 
bo różne mogą być rozwiązania w zależ-
ności od tego, czy będą skrzyżowaniami  
z drogą jedno– czy dwupasmową. 

Więcej w kolejnych numerach naszej 
Gazety Ustrońskiej.        Monika Niemiec

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie poszukują świad-
ków wypadku drogowego, do którego doszło 26 stycznia około godz. 
18:25 w Ustroniu, na ul. 3  Maja w rejonie posesji oznaczonej nr 
100, gdzie pojazd osobowy marki Opel Astra wjechał do przydroż-
nego rowu przed wjazdem na obwodnicę w stronę ul. Akacjowej. 
Samochód jechał od strony Wisły. Jak już pisaliśmy, oplem jechało 
trzech młodych mieszkańców Ustronia. Jeden z nich zmarł po przy-
jeździe do szpitala w Cieszynie. Wszelkie informacje o zdarzeniu 
proszę kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie – tel. 33 8516281 lub bezpłatny nr alarmowy 997.

Dyrektor ZDW dokładnie przejrzał listy  
z podpisami pod petycją.    Fot. M. Niemiec
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(dok. na str. 14)

Marlena Janik
to skrzypaczka, która na ustrońskiej scenie muzycznej 
znana jest od lat, chociaż sama ma ich zaledwie 20. Mi-
łość do skrzypiec trwa u niej nieprzerwanie od dziecka,  
a uczucie to pielęgnowała ucząc się w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie.  Od tamtej 
pory grała między innymi w zespole Gama 2 i występowała 
z licznymi artystami, a także rozwijała karierę solową 
pod nazwą m-festivo. Dziś kontynuuje edukację na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach, a do Ustronia wraca, 
aby uczestniczyć w koncertach i lokalnych wydarzeniach 
muzycznych.                                    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 fotogra-
ficznej można uzyskać w redakcji naszej gazety.

  Fot. K. Francuz

Dyrektor biblioteki przedstawia realizatorów filmu – od lewej Szymon 
Pilch i Andrzej Drobik.                                             Fot. L. Szkaradnik

Gdy w serbskiej miejscowości oddalonej od Polski o 600 ki-
lometrów na nagrobkach cmentarnych widoczne są nazwiska 
Poljak, Cjeslar, Bujok i widnieją epitafia: „Jeszcze Polska 
nie zginęła...”, to jakże tu się nie wzruszyć nad losem wy-
jątkowej, jedynej w swoim rodzaju społeczności polskiej na 
obczyźnie – w Ostojićevie. 

Ustroński dziennikarz Andrzej Drobik to także pomysłodawca  
i realizator wielu cennych projektów, w tym kilku znakomitych 
filmów dokumentalnych. Jednym z nich jest wzruszająca opowieść  
o potomkach Wiślan w Ostojićevie pod wymownym tytułem 
„Ciągle tu jesteśmy”. Godzinny film zaprezentowano w Wiśle już 
w ubiegłym roku, a w naszym mieście można było go obejrzeć 19 
lutego w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest to rozczulają-
ca i nostalgiczna opowieść o pielęgnowaniu tradycji, przywiązaniu 
do przodków i o codziennym życiu coraz mniej licznej wspólnoty 
wiślańskiej w tej serbskiej wiosce, która musi radzić sobie z wie-
loma problemami, jakie niesie zmienna rzeczywistość.

Jak to się stało, że w Serbii niemal od dwóch wieków znajduje 
się enklawa ludności wyznania ewangelickiego, która pielęgnuje 
polskość? Otóż, w pierwszej połowie XIX w. nastąpił wyraźny 
kryzys pasterstwa w Beskidach, a ponadto nieurodzaje, szerzące 
się epidemie spowodowały znaczne zubożenie ludności Wisły  
i okolicznych wiosek, co wywołało liczne emigracje zarobkowe. 
Wiślanie nieraz grupami wędrowali za chlebem i tak całe rodziny 
pokonywały na piechotę trudną kilkusetkilometrową trasę w po-
szukiwaniu pracy. Dawni wiślańscy osadnicy znaleźli zatrudnienie 
przy wydobywaniu saletry i osiedlili się w Ostojićevie. Od tego 
czasu minęło niemal dwieście lat, lecz ich potomkowie nadal 
mówią między sobą gwarą wiślańską i utrzymują silne sąsiedzkie 
i koleżeńskie więzi. 

Jak powiedział A. Drobik: Film powstał z potrzeby, żeby ta 
niezwykła historia była znana w całych Beskidach, bo dzisiaj jest 
znana przede wszystkim w Wiśle. Bardzo pomógł nam burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok, który objął patronat nad realizacją filmu. 
Burmistrz Wisły już od lat angażuje się w kontakty z Ostojićevem. 
Ostatnio wpadł na świetny pomysł, by młodym mieszkańcom 
Ostojićeva załatwić już w tym roku pracę sezonową podczas wa-
kacji w Wiśle. Myślę, że dla mieszkańców Ostojićeva symbolicznie 
liczy się tylko Wisła, to taki mit raju utraconego. Przyjeżdżający 
stamtąd zachwycają się współczesną Wisłą, która jest teraz boga-
ta. Oni widzą te hotele, stoki narciarskie, baseny i dla nich jest to 
wielki świat, a tymczasem ich wioska jest biedna. Z kolei 30 lat 
temu to przecież oni żyli w bogatszym państwie. Wielu wiślan, 
którzy odwiedzili Ostojićevo mówiło: Wy to musicie zobaczyć, 
tę wyjątkową gościnność.  

Szymon Pilch dodał: Rzeczywiście wszędzie spotykała nas taka 
niezwykła serdeczność, hojność, przygotowywano dla nas takie 
gościny, że członkowie ekipy filmowej znacząco przytyli. Teraz 
my realizatorzy filmu możemy opowiadać, jacy to są cudowni, 
wspaniali ludzie. 

WSZYSCY PRZYTYLI 
W OSTOJIĆEVIE
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WYJĄTKOWY SALON URODY
Wyjątkowe wydarzenie odbyło się 12 lutego w Miejskim Domu 

Spokojnej Starości. Tego dnia o godzinie 10 tamtejsza świetlica za-
mieniła się w salon urody, a mieszkanki placówki mogły skorzystać 
z usług fryzjerek oraz wizażystek. W tę rolę wcieliły się uczennice 
szkoły branżowej i technikum ZDZ w Ustroniu oraz Zespołu 
Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Bielsku-Białej. 
Uczennice pierwszej, drugiej i trzeciej klasy kształcą się w zawodzie 
fryzjerek, a owo wydarzenie było dla nich cennym doświadczeniem 
oraz praktycznym sprawdzianem umiejętności. Z rozmowy z dyrek-
tor ustrońskiego oddziału ZDZ Mariolą Rybicą dowiedziałam się, że 
powodem zorganizowania tego typu akcji jest nowa przyszłość, która 
czeka szkołę. Reforma edukacji z 2017 roku zmieniła jej status, gdyż  
w związku z nią dotychczasowe Gimnazjum dla Młodzieży zosta-

ło przekształcone w Technikum, co znacznie zmieniło charakter 
placówki. Dlatego też do oferty dołączono kierunki kształcenia 
takie jak technik usług fryzjerskich, technik handlowiec i technik 

(cd. na str. 19)
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KONKURS 
RECYTATORSKI

Tegoroczny Miejski Konkurs Recyta-
torski odbył się 11 lutego. Wydarzenie 
tradycyjnie zorganizowane zostało przez 
MDK „Prażakówka” i tam też odbyły się 
przesłuchania uczestników. W skład jury 
wchodziły: Krystyna Krysta – przewod-
nicząca jury, nauczyciel języka polskiego, 
Magdalena Kozłowska – inspektor Biura 
Rady Miasta Ustroń, recytatorka z zami-
łowania i pasji oraz Barbara Nawrotek-
-Żmijewska – dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury. Zwycięzcami w kategorii klas I-III 
zostali: 1. miejsce Małgorzata Gojniczek 
SP-2, 2.m. Hanna Hałat SP-5, 3.m. Kacper 
Wardas SP-3, 3.m. Martyna Marek SP-2, 
wyróżnienia otrzymali: Natasza Żyła SP-2 
i Stanisław Ondrzejek SP-1. W kategorii 
klas IV-VI nagrodzono: 1.m. Jakub Fo-
ber  SP-6, 1.m. Filip Ludorowski SP-2, 
2.m. Bartosz Frąckowiak SP-2, 2.m. Maja 
Fuczyło SP-2, 3.m. Franciszek Chrapek 
SP-5, wyróżnienie: Noemi Grabiec SP-6. 
W kategorii klas VII-VIII szkół podsta-
wowych: 1.m. Matylda Markiewicz SP-
1, 2.m. Szymon Sikora SP-6, 3.m. Julia 
Fuczyło SP-2. Nagrodzeni i wyróżnieni 
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe oraz drobne gadżety, a wszyscy 
biorący udział w konkursie dostali rów-
nież odblaski, długopisy oraz kalendarze 
ścienne. Do Rejonowego Konkursu Recy-
tatorskiego „Słońce, słońce i życie” , który 
odbędzie się 3 kwietnia komisja wytypo-
wała następujących uczestników: Małgo-
rzata Gojniczek, Hanna Hałat, Jakub Fober, 
Filip Ludorowski, Matylda Markiewicz, 
Szymon Sikora.                                (kfz)

PEŁNA EMPATII 
I GODNA 
PODZIWU

Akcja „Daj Włos!” ma na celu pomoc 
chorym na raka, którzy po przebytym le-
czeniu potrzebują peruki. Peruka z włosa 
naturalnego jest niezwykle kosztowna  
i nie każdy może sobie na nią pozwolić. Jak 
powiedziała Magdalena Matula-Kisiała, 
nauczycielka SP 1 oraz inicjatorka akcji, 
dla ludzi chorych takie aspekty jak troska 
o wygląd zewnętrzny czy uczesanie często 
muszą zejść na drugi plan, gdyż najważ-
niejsze jest zdrowie. A przecież włosy to 
atrybut, który może dodać pewności siebie, 
co również jest bardzo ważne w walce  
z chorobą. Dlatego właśnie nauczycielka 
postanowiła pomóc w ten sposób chorym  
i zainicjować akcję w szkole, sama rów-
nież wzięła w niej udział. Wraz z Leną 
Dancewicz, uczennicą 6 klasy, oddała 
włosy na rzecz osób potrzebujących. Do 
tej decyzji zmotywowała je chęć niesie-
nia pomocy drugiemu człowiekowi, obie 

również zgodnie stwierdziły, że włosy 
przecież odrosną, a podarowanie czegoś 
„od siebie” jest bezcenne. Aby akcja „Daj 
włos!” mogła się odbyć do szkoły przy-
jechały fryzjerki Monika Ogrodzka i An-
gelika Czerwińska z salonu fryzjerskiego 
Anny Szpin. Po wyprostowaniu włosów 

zaplotły je w warkoczyki, a następnie 
obcięły i nadały fason nowym fryzurom.  
W taki sposób pierwsza edycja akcji w SP 
1 zakończyła się sukcesem, a godna podzi-
wu i pełna empatii postawa nauczycielki 
stała się inspiracją dla młodego pokolenia. 

                                 Karolina Francuz

Fot. MDK „Prażakówka”

Fot. MDK „Prażakówka”

Zmiana fryzury dostarczyła uczestniczkom wiele radości, a nowe uczesanie bardzo im się 
podobały.                                                                                                           Fot. K. Francuz
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W 2019 w wieku 77 lat przeszedł on 
udar niedokrwienny w wyniku którego 
miał sparaliżowaną lewą część ciała, nie 
mógł więc samodzielnie się poruszać, miał 
również problemy z mową i ze wzrokiem. 
Chociaż początkowo lekarze nie dawali 
mu wielkich szans to artysta dzięki swo-
jej determinacji i wsparciu najbliższych 
stopniowo wracał do zdrowia. To właśnie 
w ustrońskim uzdrowisku spędził ostatnie 
kilka miesięcy i to tutaj przeszedł reha-
bilitację, dzięki której dziś samodzielnie 
się porusza. Z okazji jego pobytu zosta-
ło zorganizowane spotkanie połączone  
z pokazem filmu dokumentalnego „Wol-
ność jak płomień”, który przedstawia 
historię twórczości Stana Borysa. Wy-
darzenie to odbyło się 17 lutego w Sali 
Kinowej w Uzdrowiskowym Instytucie 
Zdrowia „Równica”, a dla mnie miało 
ono charakter sentymentalny, gdyż to 

EKSHIBICJONISTA DUSZY 
Podczas rozmowy muzyk cytował polskich poetów nawet po angielsku.        Fot. K. Francuz

właśnie w tym kinie byłam po raz pierw-
szy w życiu. W poniedziałkowy wieczór 
obiekt, który równo 10 lat temu został 
zamknięty ponownie stał się salą kino-
wą, a na jego ekranie wyświetlono film 
biograficzny, również nakręcony w 2010 
roku. Z zebranymi przywitała się Urszula 
Broda-Gawełek, pracownik wydziału  
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Po 
trwającym prawie godzinę seansie prowa-
dząca ponownie zabrała głos, tym razem 
zapraszając na scenę bohatera wydarzenia, 
który wszedł na salę w asyście gromkich 
oklasków. Interpelantka rozpoczęła roz-
mowę pytając muzyka o wywiad, którego 
udzielił niegdyś na zboczach Równicy, 
nawiązała także do utworów poetyckich, 
o których Borys podczas owego wywiadu 
wspominał. Odpowiedzi na to, a także na 
wiele kolejnych pytań udzielił on właśnie 
w poetyckiej formie, czytając utwory 

takie jak „Daleko od nikąd” pochodzące   
z jego autorskiego tomika poezji „Co jest 
urokiem tego życia”. Rozmawiali także  
o tworzeniu, o wolności, o Polsce w cza-
sach PRL-u, a także o udarze, którego 
muzyk doznał na dzień przed planowa-
nymi trzynastoma koncertami po USA  
i Kanadzie. Słuchacze dowiedzieli się, jak 
ważna w życiu Stana Borysa jest nie tylko 
poezja i muzyka, ale także joga, zdrowa 
dieta i duchowość, którą zawsze uznawał 
za fundamentalny aspekt swojego życia. 
Według niego to właśnie dzięki równowa-
dze zachowanej pomiędzy tym co fizyczne 
i duchowe udało mu się stworzyć swoje 
dzieła i zachować zdrowie, a po udarze 
ponownie je odzyskać. Wspominał także 
o wsparciu grona przyjaciół, do którego 
należą między innymi Marcin Daniec, 
Wojciech Fibak czy Katarzyna Grochola 
oraz o nieocenionej roli swojej partnerki, 
Anny Maleady. Po rozmowie muzyka na-
grodzono owacjami na stojąco, a następnie 
goście tłumnie ruszyli, aby zakupić płyty, 
zdobyć autograf i uścisnąć dłoń legendzie 
polskiej muzyki.         Karolina Francuz

Ustrońskie Uzdrowisko to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce, któ-
re co roku gości w swoich murach sporą liczbę kuracjuszy. W tym roku w gronie 
przybywających do ustrońskiego kompleksu znalazł się Stan Borys – polski artysta, 
muzyk, kompozytor i poeta znany głównie z takich dzieł jak „Jaskółka Uwięziona” 
czy „Anno”. 

Film przedstawił wrażliwego i uduchowione-
go artystę.                             Fot. K. Francuz

18 lutego na comiesięcznym spotkaniu 
ustrońskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego zgromadziło się wie-
le zainteresowanych, a tematem była pro-
mocja 22 numeru „Pamiętnika Ustrońskie-
go”. Przewodnicząca PTE Danuta Pilch 

MIĘDZY 
TRADYCJĄ 

A 
WSPÓŁCZESNOŚCIĄ
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Gospodarzem wieczoru był prezes sto-
warzyszenia Kazimierz Heczko, który 
przywitał burmistrza miasta Przemysła-
wa Korcza, nadleśniczego Leona Mija-
la, członków stowarzyszenia twórczego 
„Brzimy”, a także przybyłych tego wie-
czoru sympatyków i miłośników sztuki. 
Wyjaśnił także, że owa wystawa to plon 
zebrany podczas plenerów artystycznych, 
które odbyły się w 2019 roku w Ustroniu 
i Brennej oraz Hajdúnánás na Węgrzech. 
Pierwszy z wymienionych odbywa się tra-
dycyjnie dzięki przychylności ustrońskiego 
nadleśnictwa, miasta Ustroń oraz powiatu 
cieszyńskiego i jest on organizowany  
w Brennej w drewnianym dworku Kon-
czakowskich, którego klimat jest bardzo 
specyficzny. Jak powiedział K. Heczko 
artyści lubią to miejsce i chętnie w nim 
tworzą. Drugi plener odbył się natomiast 

POPLENEROWY PLON
Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych, pojawiła się nawet telewizja. 
                                                                                                                  Fot. K. Francuz

w mieście partnerskim, gdzie członko-
wie stowarzyszenia nie tylko malowali, 
ale także rzeźbili i tworzyli różnorodne 
dzieła pracując w pięknych budynkach  
i niezwykłych okolicznościach węgierskiej 
przyrody. Po kilku słowach wprowadzenia 
głos zabrał burmistrz miasta Przemysław 
Korcz, który podziękował twórcom za 
wieloletnią pracę i zaangażowanie w dzia-
łalność artystyczną. Stwierdził, iż Ustroń 
nie kojarzy się z „wielką” sztuką, ponieważ 
w mieście nie ma wielu placówek kultu-
ralnych przez duże K, takich jak wielkie 
galerie czy teatr. Pomimo to jednak dzięki 
działaniom lokalnych twórców sztuka tu 
jest i żyje ona w ludziach. Podziękował 
również za aspekt edukacyjny płynący  
z działalności artystów, którzy swoją wielo-
płaszczyznową pracą przekazują najmłod-
szemu pokoleniu doświadczenie i wiedzę 

o tym, czym ta sztuka jest. Burmistrz 
wyróżnił także zagraniczną współpracę 
stowarzyszenia z węgierskim miastem 
partnerskim Hajdúnánás. Kolejno nad-
szedł czas na prezentację multimedialną, 
na której zebrani mogli podziwiać relację  
z wszystkich akcji artystycznych stowarzy-
szenia, które odbyły się w minionym roku. 
Zabawne, wzruszające i ciekawe fotografie 
przedstawiały twórców oraz sympatyków 
stowarzyszenia zarówno podczas pracy, 
jak i w chwilach odpoczynku i oficjalnych 
momentach. K. Heczko zachęcił przyby-
łych, aby dołączyli do tego nietypowego, 
multimedialnego dialogu, tak więc ciekawy 
i humorystyczny komentarz do prezentacji 
dołączyli Andrzej Piechocki, Dominika 
Gorzołka, Ágnes Nagy i Robert Heczko. 
Wyświetlane zdjęcia przedstawiały pople-
nerową wystawę z 8 lutego 2019 roku, wy-
stawę „Artystyczny testament ustrońskich 
twórców” Bogusława Heczko i Karola Ku-
bali, wystawę batików i grafik Ágnes Nagy  
w salonie Toyoty w Katowicach, warsztaty 
Dominiki Gorzołki w Szwecji, wystawę 
„Mury Diogenesa” Roberta Heczki, war-
sztaty plastyczne zorganizowane z okazji 
Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego, plener 
w Hajdúnánás, pośmiertną wystawę grafik  
i akwarel Bogusława Heczki, plener  
w Brennej, jubileuszową wystawę z okazji 
40-lecia założenia grupy „Brzimy”, wysta-
wę „Brzimy ekumenicznie” oraz wystawę 
Andrzeja Piechockiego i Istvana Patai 
połączoną z „Literackimi Andrzejkami”.

                                 Karolina Francuz

Nastrojowa muzyka, smaczne przekąski, eleganckie kieliszki, a na ścianach 
i sztalugach dziesiątki obrazów. Tak właśnie 11 lutego prezentowała się Ga-
leria Rynek, a to wszystko za sprawą wystawy poplenerowej stowarzyszenia 
twórczego „Brzimy”. 

miastem Lyon, echa Festiwalu „Viva il 
canto”, dzieje osiedla „Manhatan”, opo-
wieści rodziny Windholzów z Australii 
i nowe informacje na temat ustrońskiej 
tragedii z 9 listopada 1944 r. 

„Pamiętnik Ustroński” można jeszcze 
zakupić w Muzeum Ustrońskim, Informa-
cji Turystycznej, na parafii ewangelickiej 
i w Galerii „Rynek” Kazimierza Heczko, 
który jest wydawcą.  

Po zakończeniu prezentacji przewod-
nicząca Stowarzyszenia Kobiet Ewan-
gelickich Urszula Wantuła-Rakowska 
zaprosiła na Światowy Dzień Modlitwy, 
który odbędzie się na ustrońskiej parafii 
już po raz 26 – w piątek 6 marca o godz. 
17.00.                          Lidia Szkaradnik

powitała obecnych i przedstawiła kilka 
najważniejszych informacji o promowa-
nej publikacji. Następnie Michał Pilch, 
wiceprzewodniczący Towarzystwa Mi-
łośników Ustronia pod egidą którego wy-
chodzi ten rocznik, dokonał jego ogólnego 
omówienia, a wspominając o poprzed-
nich numerach stwierdził, że dotychczas  
w tym wydawnictwie zamieszczono 265 
artykułów z unikalnymi dokumentami 
i fotografiami, które są dziełem 112 au-
torów. 

Później wystąpiła Bożena Kubień, dłu-
goletnia redaktorka „Pamiętnika Ustroń-
skiego”, która opracowała w nim więk-
szość cennych tekstów. Wymieniła ona 
wszystkich autorów najnowszej edycji, 

a następnie pokazała prezentację mul-
timedialną fotografii zamieszczonych  
w wydawnictwie pt. „Między tradycją  
a współczesnością” z komentarzem obec-
nych na spotkaniu autorów. Wystąpili 
kolejno: Józef Jan Sikora, Anna Gluza, 
Elżbieta Sikora, Maria Cieślar, Halina 
Żelińska-Mika, a całość koordynowa-
ła redaktorka. W „Pamiętniku Ustroń-
skim” opisano: przestrzeń przyrynkową  
w Ustroniu, dawne chałupy spod Ko-
pieńca, wieś Wisłę w drodze do letniska, 
rodzinę Cholewów z Pustek, losy Oldrzy-
cha Sikory, willę „Lotos” jako internat dla 
dziewcząt z opiekunką Józefą Jabczyń-
ską, Ustroński Chór Ewangelicki, współ-
pracę parafii św. Klemensa z francuskim 

Wspomnienia z plenerów oraz humorystycz-
ne komentarze dostarczyły wiele radości. 
                                            Fot. K. Francuz
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B I B L I O T E K A POLECA  
Berenika Lenard, 
Piotr Mikołajczak 

„Zostanie tylko wiatr”
Seria kilkunastu reportaży o fior-
dach zachodniej Islandii. Autorzy 
zabierają nas do dawnej norweskiej 
stacji wielorybniczej, amerykań-
skiej bazy wojskowej na szczycie 
góry, w rejs statkiem po fiordach. To 
opowieść o świecie, którego właści-
wie dziś już nie ma. Wiele lat temu 
na tym terenie żyli ludzie. Dziś to  
w dużej mierze rejon rezerwatu 
przyrody. Nie da się jednak zapo-
mnieć historii mieszkających tam 
społeczeństw.

Raynor Winn 
– „Słone ścieżki”

Prawdziwa historia o parze, która 
wyruszyła w podróż o długości 
630 mil wzdłuż południowo-
-zachodniego Wybrzeża Wiel-
kiej Brytanii. W ciągu jednego 
tygodnia Raynor i jej mąż Moth 
stracili dom oraz usłyszeli wia-
domość, która zagroziła ich 
wspólnej przyszłości. Z tego po-
wodu ruszyli trasą z Somerset do 
Dorset, przez Devon i Kornwalię. 
Z małą ilością pieniędzy i bez 
schronienia, Raynor i Moth nieśli 
cały swój dobytek na plecach  
i obozowali na plażach i klifach. 

(cd. ze str. 9)

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci warto wspomnieć postać 
jednego z ostatnich, dobrze notowanych kościelnych kościoła 
pw. św. Klemensa, śp. Emila OLIWKI, pełniącego tę funkcję 
przez około 20 lat, a zmarłego po krótkiej chorobie 24 stycznia 
2019 r. w oświęcimskim szpitalu. Zamieszkiwał wraz z rodziną 
przy ul. Złotej.

Urodził się 5 maja 1945 r. w Ustroniu jako syn He-
leny Oliwki. Przez 43 lata był mężem Małgorzaty 
Kubok. Z tego ożenku przyszło na świat troje 
dzieci: Jadwiga, Grzegorz oraz Marek. Państwo 
Oliwkowie zostali szczęśliwymi dziadkami 
czterech wnuków – Bazylego, Piotra, Dawida 
i Dominika. 

Ten zawsze miły i uśmiechnięty mężczy-
zna był niezwykle lubianą osobą nie tylko 
przez parafian, ale i ustroniaków. Emanował 
bardzo pozytywną energią. Jego codzienna 
skromność, życzliwość i serdeczność okazy-
wana wszystkim, których spotykał powsze-
dnio powodowała, iż zyskiwał sobie uznanie 
i szacunek w środowisku. Chociaż nie znałam 
bliżej zmarłego, dane mi było poznać go osobiście 
kiedy działałam w Stowarzyszeniu Kulturalnym 
„Równica” prowadzącym Estradę Regionalną „Rów-
nica” najpierw z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie 
był etatowym konserwatorem. Często pełnił dyżury w czasie 
regularnych prób zespołu. Jeśli zaistniała potrzeba pomocy przy 
wyjazdach czy koncertach, nigdy nie odmawiał, zawsze chętnie 
udzielał się jako swego rodzaju opiekun z ramienia szkoły, nie 
narzekający na brak czasu albo nawał obowiązków. Dosyć nagłe 
odejście bohatera wspomnienia na pewno wywołało niemało żalu 
u niejednego parafianina czy współmieszkańca.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 28 stycznia w drogim 

WSPOMNIENIE  O  KOŚCIELNYM  EMILU  OLIWCE
jego sercu kościele. Mszę żałobną prowadziło 9 kapłanów pod 
przewodnictwem ks. proboszcza Wiesława Bajgera, natomiast 
kazanie wygłosił były proboszcz, ks. kanonik Antoni Sapota.  
Towarzyszyło również wielu ministrantów. Podstawę kazania 
stanowiły biblijne słowa św. Pawła do Rzymian: I w życiu,  

i w śmierci należymy do Pana.  W ciepłych słowach tak 
powiedział o swoim długoletnim współpracowniku 

– znanym i cenionym kościelnym: Gdy żegnamy 
Emila, mam prawo i obowiązek powiedzieć  

o nim, że był człowiekiem na wskroś religijnym, 
ale w tym wszystkim był człowiekiem bardzo 
uczciwym i pracowitym (…). Był prostym 
człowiekiem, ale umiejętnie spoglądającym 
na życie, umiejętnie spoglądającym na dru-
giego człowieka, chętnym do pomocy, wręcz 
można powiedzieć chętnym do posług (…). 
Bogu niech będą dzięki za jego życie. Bogu 
niech będą dzięki za to, co zdziałał dla wspól-

noty parafialnej (…). A Emilowi życzymy, aby 
cieszył się oglądaniem Boga twarzą w twarz. 

Chór „AVE” pod kierunkiem Alicji Adamczyk 
uświetnił to smutne wydarzenie. Bardzo licznie 

zgromadzeni  krajanie chcący oddać ostatni hołd pa-
mięci swojemu kościelnemu, przyjacielowi i sąsiadowi, 

odprowadzili go na miejsce wiecznego spoczynku – miejscowy 
cmentarz parafialny. Ustrońska, rodzinna, umiłowana ziemia 
dała mu spokojne odpoczywanie. Niezbadane są wyroki boskie, 
gdyż dziwnym zbiegiem okoliczności do roku zmarło dwóch 
zasłużonych kościelnych, którzy teraz, być może gdzieś razem 
na niebieskich niwach, będą dalej służyć słowem bożym wszyst-
kim, którzy wyprzedzili ich z doczesności do wieczności. Emil 
Oliwka, jako wzór dla potomnych, pozostanie na zawsze we 
wdzięcznej pamięci wielu z nas.                       Elżbieta Sikora

Film zrealizowała działająca w ramach Grupy Twórczej Punk-
ty Widzenia, czteroosobowa ekipa ustroniaków: scenarzysta  
i reżyser Andrzej Drobik, producent wykonawczy Szymon Pilch 
oraz autorzy zdjęć Adam i Angelika Donczew. Wszyscy oni byli 
obecni na ustrońskim spotkaniu.

W filmie „Ciągle tu jesteśmy” występuje kilkadziesiąt 
mieszkańców Ostojićeva, z tego kilkanaście osób przekazuje 

dłuższe wypowiedzi. Sporo z występujących było już w Wiśle. 
Zachwycają się Beskidami, pięknymi widokami górskimi, bo 
oni mieszkają na terenie nizinnym nad rzeką Cisą. Pokazano 
też kościół ewangelicki, który wybudowali pierwsi osadnicy,  
a przez cały czas nabożeństwa są tam odprawiane po słowacku. 
Wynika to z faktu, że przybyli tam również Słowacy i jako licz-
niejsza grupa zaczęli oddziaływać na Wiślan, toteż w ich języku 
uczono w szkołach i przemawiano w kościele. Warto wiedzieć, 
że najmłodsze pokolenie w większości rozumie naszą archaicz-
ną gwarę, lecz jest to dla nich już czwarty język. Urzędowym 
jest serbski, a że mieszka tam sporo ludności węgierskiej, więc 
znają i tą mowę. 

WSZYSCY PRZYTYLI 
W OSTOJIĆEVIE
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 W 
dawnym

Ustroniu

Po naszymu...

Jeden z nagrobków potomków Wiślan w Ostojićevie – kadr z filmu 
dokumentalnego. 

W tym tygodniu przedstawiam fan-
tastyczne zdjęcie wykonane w 1963 r. 
Jestem pewna, że w pierwszej chwili wielu 
Czytelników zastanawiało się, który  to 
budynek i czy to w ogóle jest Ustroń.  Tym-
czasem na fotografii widzimy kamienicę 
poczty, ujętą od zachodu, z charaktery-
stycznym drewnianym wykuszem, który 
po remoncie wygląda już nieco inaczej.  
Obiekt ten stał się siedzibą poczty prawie 
90 lat temu, bowiem w drugiej połowie  
1931 r. przeniesiono ją tutaj z ratusza. 
Wiadomo nam również, iż od końca lat 
20. XX w. do 1939 r. na parterze budynku 
mieściła się drukarnia Adama Wałacha, 
syna nauczyciela Pawła Wałacha oraz 
Marii Magdaleny z domu Janik, córki ks. 
Jerzego Janika.  Zdjęcie pochodzi z „Kro-
niki Szkolnej w ujęciu fotoreporterskim”, 
w której znalazły się prace, wykonane 
przez Szkolne Koło Fotograficzne, pro-
wadzone przez nauczyciela Jana Szlaura 

przy Szkole Podstawowej nr 2. Dodam 
również, iż dzieje budynku, w którym 
mieści się poczta, nie są jeszcze do koń-
ca zbadane. Wzniesiono go w ostatnim 
ćwierćwieczu XIX w., prawdopodobnie 

Witejcie ludeczkowie
Powiym Wóm na poczóntek, że fajne je żywobyci syniora. 

Co? Nie chcecie wierzić? Moja kamratka też se to chwoli, że 
do roboty nie trzeja iś co rano, tóż dycki prawi, że stowo ło 
kierej chce i już mo zarobiónóm stówke, ale łóna mo słósznóm 
pyndzyj. 

Nale jo nie ło tym chciała rzóndzić, jyno ło Karcie Syniora. 
Słyszeliście już ło tym, że wystarczy se wypełnić w gminie taki 
papiórek i dostaniecie takóm sztywnóm kartke, tóż jak idziecie 
po sprawunki, to sie trzeja dziwać kaj kiery sprzedowo łacni 
emerytóm, co jim już stuknył szósty krziżyk. 

Łoto byłach łu kamratki w Skoczowie, a ta prawi że w mly-
czarni kupuje łacniejszy syr, w takim wielkim kónzumie też 
mo zniżke, no kaj kiery dowo zniżki aji fryzjer! Rozumiycie 
tymu? Tu łacnij ło złotówke, tam ło dwa złote, a jakbyś tak 
korzystoł na łokróngło, to za miesiónc prziszporuje sie kapke 
grosza. Tóż wachowałach kiedy też sie to u nas pokoże. Jak 
żech jyny przeczytała w naszej gazecie, że ty karty ustrónio-
kóm też dowajóm, toch hónym podyrdałach do gminy i doista 
raziunko mi tóm karte wyrobili na doczkaniu i już jóm noszym 
razym z pinióndzami i czakóm kiedy kaj bydóm jaki zniżki. 
Trzeja kapke ciyrpliwości, bo u nas to dziepro wprowadzili, 
tóż tych firm, kiere dajóm łobniżke emerytóm nima moc. Ale 
to sie zmiyni, to widać po sómsiednich miastach, kaj przed 
Ustróniym ty karty wprowadzili. A pamiyntejcie, że możecie 
w całej Polsce na ty zniżki polować. Tóż widzicie, że emeryci 
dobrze sie majóm, jak se aspóń kapke sami ło to zadbajóm. 

                                                              Staro ustrónioczka

Wspominano o codziennym życiu, ale też o wojnie z lat 90. po 
rozpadzie Jugosławii, w której brali udział młodzi mieszkańcy tej 
wioski, ale żaden z potomków Wiślan nie zginął. 

Ostojićevo to tereny z żyzną ziemią i niewielkimi przedsię-
biorstwami rolnymi, lecz pokazany jest też dramatyczny widok 
opuszczania wioski przez młodych. Starsze pokolenie zastanawia 
się, jaki los czeka ich następców. Dobrze byłoby gdyby zostali  
i znaleźli satysfakcjonującą pracę, ale jeśli to nie nastąpi godzą się 
na wyjazd dzieci i wnuków, w poszukiwaniu lepszych warunków 
życia jako na naturalną kolej rzeczy. 

Jeden z mieszkańców powiedział twórcom filmu: Szkoda, że 
nie przyjechaliście trzy lata temu, bo w tym czasie zmarło około 
20 potomków Wiślan, a więc jest to też film upamiętniający, lecz 
gdyby powstał kilka lat wcześniej o wiele więcej mogło osób by 
się wypowiedzieć.

Obecnie w całej Serbii mieszka około 1500 Polaków i osób 
pochodzenia polskiego. W samym Ostojićevie żyje kilkadziesiąt 
rodzin tj. prawie 200 osób, skupiających się w dwóch organiza-
cjach: w 2014 r. zrzeszyli się „Wiślanie z Ostojićeva”, a jeszcze 
wcześniej powstała „Wisła”. To, że przez prawie 200 lat zachowali 
gwarę Śląska Cieszyńskiego jest doprawdy czymś niezwykłym, 
rzadko spotykanym ewenementem w skali światowej. 

                                                                      Lidia Szkaradnik

dla rodziny ks. Janika. Więcej informacji 
o historii ustrońskiej poczty znajdzie się 
w 23 t. Pamiętnika Ustrońskiego, który 
ukaże się w grudniu 2020 r. 

                                    Alicja Michałek
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żądli nas celowo, bo lubi, albo bo tak każe mu jego owadzia natura, 
a tylko wtedy, kiedy czuje się zagrożony. Pod celnymi ciosami giną 
więc nie tylko osy czy szerszenie, ale również pszczoły, trzmiele 
i cała gromada muchówek, których jedyną „winą” jest posiadanie 
na swym ciele czarno-żółtych pasków, w ogólnym zarysie przypo-
minających ubarwienie budzących w nas przerażenie, albowiem 
potrafiących boleśnie żądlić co poniektórych błonkówek. 

Nawet niezbyt uważni Czytelnicy zwrócili zapewne uwagę, że 
posługuję się dwoma nazwami – muchy i muchówki. Mimo pew-
nego podobieństwa w pisowni i wymowie, z przyrodniczego punk-
tu widzenia to nie są synonimy, a muchówki nie są potomstwem, 

małym przychówkiem dużych much.  
W nomenklaturze zoologicznej muchów-
ki to nadzwyczaj liczny w gatunki (jakieś 
120-130 tysięcy!) rząd owadów, podzie-
lonych na co najmniej sto kilkadziesiąt 
rodzin. Wśród nich są i muchy, fachowo 
zwane muchowatymi, ale także komaro-
wate (to do nich zaliczane są cieszące się 
złą sławą komary), komarnicowate (czyli 
zupełnie nie zainteresowane krwią ludzi 
i innych zwierząt komarnice), a także 
gzowate, bąkowate, bujankowate, pluj-
kowate i wiele innych. Jednym słowem 
każda mucha zalicza się do muchowa-
tych i muchówek, ale bynajmniej nie 
każda muchówka jest muchą – ot, taka 
zagwozdka zoologiczno-lingwistyczna.

Nie sposób zaprzeczyć, że muchówki 
to stworzenia wywierające przeogromny 
wpływ na życie ludzi. Oczywiście, wśród 
muchówek są i takie, których z naszego 
punktu widzenia mogłoby nigdy nie być, 
chociażby dlatego, że stworzenia te prze-
noszą i roznoszą szereg tzw. patogenów, 
czyli chorobotwórczych pierwotniaków, 
bakterii, wirusów itp. To właśnie dla-
tego – a nie ze względu na uporczywe 
zakłócania bzyczeniem ciszy nocnej  
i swędzące rany po ukuciach – na potę-
pienie i tępienie zasługują komary. Ba, 
komary zaliczane do rodzaju Anopheles 
są uważane za najbardziej niebezpieczne 
dla człowieka zwierzę! W komarach żyje 
sobie bowiem pierwotniak z rodzaju 
Plasmodium, wywołujący u człowieka 
malarię. Na tę chorobę zapada rocznie 

nawet 220 milinów osób, a umiera (według niektórych źródeł) 
nawet do 3 milionów ludzi! Kiepskawo na tym tle przedstawiają 
się statystyki muchy tse-tse, która odpowiada za szerzenie wśród 
ludzi śpiączki afrykańskiej – „skromne” 10 tys. ofiar śmiertelnych 
rocznie i tak zapewnia tej muchówce miejsce w pierwszej dzie-
siątce najgroźniejszych zwierząt na Ziemi.

Z drugiej jednak strony np. larwy muchówki noszącej dość 
odrażającą nazwę gnojka wytrwała odżywiają się różnorakimi 
nieczystościami w wodzie, przyczyniając się do jej oczyszczania. 
Natomiast larwy budzącej z racji nazwy rodzajowej złe skojarze-
nia padlinówki cesarskiej zawzięcie obżerają się m.in. martwą  
i gnijącą tkanką (nie tykając zdrowej!), co medycyna wykorzy-
stuje do oczyszczania ran. Co jednak najważniejsze – ogromna 
rzesza gatunków muchówek zapyla kwiaty, a ich znaczenie dla 
człowieka pod tym względem jest równie istotne, o ile nie większe 
niż „rozreklamowanych” pszczół i trzmieli!

Ja jednak proponuję dziś popatrzeć zupełnie „świeżym okiem” 
na przygotowany wybór różnych muchówek (na zdjęciu) i spróbo-
wać dostrzec w nich nie wcielenie zła wszelakiego, ale po prostu 
całkiem ładne stworzenia. Mamy przede wszystkim przedstawicie-
li bzygowatych (cztery stworzenia z czarnymi i żółtawymi paskami 
na odwłoku), ale również metalicznie zielonkawą padlinówkę, 
„puszyście” wręcz owłosioną rączycę rdzawą z perkatym „nos-
kiem” oraz przejrzyście brązowawą kobyliczkę żółtą. Doprawdy, 
śliczne to stworzonka, a muchówki przecież! Może jednak uda mi 
się przekonać choć kilku Czytelników Ustrońskiej do muchówek  
i wspólnie będziemy świętować Światowy Dzień Muchówki, który 
przypada na 19 listopada?     Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Nie po raz pierwszy i z całą pewnością nie po raz ostatni wy-
głoszę na łamach Ustrońskiej tezę na pierwszy rzut okaz kontro-
wersyjną, idącą na przekór powszechnie panującym poglądom: 
muchy to doprawdy piękne stworzenia! Szokujące i sprzeczne 
z naszym osobistym oraz wielopokoleniowym doświadczenie 
stwierdzenie, nieprawdaż? No cóż, muchy rzeczywiście nie cie-
szą się pośród ludzi – najłagodniej rzecz ujmując – dobrą opinią,  
a wręcz przeciwnie, wywołują co najmniej obrzydzenie, wstręt  
i budzą wyłącznie mordercze instynkty.

Najlepiej o obrazie muchy, jaki utrwalił się w naszej kulturze 
świadczy związana z tym stworzeniem symbolika, a wedle Wła-
dysława Kopalińskiego („Słownika 
symboli”) mucha symbolizuje: zarazę, 
plagę, chorobę, irytację, arogancję, 
małostkowość, donosicielstwo, pod-
stęp, kłopot, dokuczliwość, skąpstwo, 
chciwość, żarłoczność, krwiopijstwo, 
bezwstyd, słabość, życie w zmniejsze-
niu, małość, nieczystość, brud, śmierć, 
rozkład, gnicie, diabła, Belzebuba, 
demona… Uff, nadzwyczaj nieprzy-
jemny zestaw skojarzeń, w zasadzie 
same „negatywy”, w kilku zaledwie 
przypadkach można mówić o pew-
nej obojętności skojarzeń. Jest jeszcze 
przecież chuć i rozpusta, które niejako 
z definicji stawiają symbolizujące je 
muchy po niewłaściwej, czyli ciemnej 
„stronie mocy”, aczkolwiek sam mam 
pewne problemy z akceptacją zestawie-
nia mucha = zmysłowość. Doprawdy 
chyba tylko omyłkowo lub z litości 
nieodżałowanej pamięci W. Kopaliński 
do tej litanii „samego złego” dorzucił 
muchę symbolizującą ponoć odwagę  
i duszę, a także prognozę pogody. Tyle 
tylko, że to w zasadzie prawie wyłącznie 
tzw. czarny pijar, a muchy – nie tylko 
według najbardziej zaangażowanych 
emocjonalnie muchologów (czyli dipte-
rologów) – zdecydowanie zasługują na 
naszą większą uwagę, zainteresowanie 
i poniekąd podziw.

Tymczasem tak to już ludzki umysł  
i natura – wsparta tysiącami lat doświad-
czenia – urządziły, że niejako odrucho-
wo, bez zastanawiania się i analizowa-
nia, reagujemy na to, co pojawia się w naszym otoczeniu. Banalny 
przykład: jeśli coś bez nóg pełza „wężowym” ruchem po ziemi, 
to ani chybi musi być wężem, więc czym prędzej (i najlepiej dla 
tegoż stworzenia) powinniśmy wziąć nogi za pas, albo (co raczej 
dla stworzenia ma tragiczne konsekwencje) chwycić jakiś solidny 
drąg bądź kopaczkę i walić ile sił w rękach, aż pełzający i syczący 
(niekoniecznie!) stwór przestanie się ruszać i wyzionie ducha.  
O niezbyt miłych konsekwencjach takich odruchowych ludzkich 
reakcji wiele opowiedzieć by mogły, gdybyż tylko umiały i chciały, 
niewinne i niegroźne dla człowieka zaskrońce, padalce i tabuny 
innych gatunków, które z ludźmi nie chcą mieć nic do czynienia. 

Podobne, czyli odruchowe reakcje wywołują owady. Jeśli  
w nocy coś owadzim sopranem bzyczy nam nad uchem, pojedyn-
czo albo unisono, no to dawaj – albo próbujemy się dokładnie 
zakryć kocem czy kołdrą (starając się przy tym nie udusić), albo 
zaczyna się machanie na oślep rękami, z mizernym raczej skutkiem 
dla owadów, a zwykle kończące się gwałtownym i brutalnym prze-
budzeniem współspaczki(-a), z którą(-ym) można już wspólnie 
kontynuować „polowanie” na komary bądź inne komaropodobne 
krwiopijce. A że przy okazji od pacek, poduszek, kapci czy ście-
rek giną niewinne i zupełnie ludźmi niezaintersowane „komary-
-olbrzymy”, czyli komarnice? Cóż, w każdej wojnie człowieka 
z naturą największymi i najliczniejszymi ofiarami są stworzenia 
zupełnie dla nas nieszkodliwe i obojętne. 

Podobne odruchy – wymachiwanie rękami i czymkolwiek, co 
akurat mamy pod ręką – wywołują w nas barytonowe i basowe 
„bzy bzy bzy” wydawane przez latające owady, w których ubar-
wieniu przeważają czarne i żółte paski. Nic to, że żaden owad nie 

BLIŻEJ 
NATURY

ACH, JAKIE PIĘKNE… MUCHY?
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Zawodnicy Cieszyńskiego Klubu Karate 
Kyokushin zdobyli dziewięć medali na III 
Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokus-
hin, który odbył się w sobotę 15 lutego 
w Będzinie. Pięć złotych, dwa srebrne 
i dwa brązowe krążki dały podopiecznym 
Bogdana Kubicy czwarte miejsce w klasy-
fikacji drużynowej. Jeden ze złotych krąż-
ków dołożył Adam Szydłowski z ustroń-
skiej sekcji CKKK. W kategorii kadetów 
mlodszych do 30 kg wygrał trzy walki (w 
tym finałową) przed czasem przez ippon, 
a jedną przez decyzję sędziów. 

Treningi dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Ustroniu - mała sala gimnastyczna SP-2 
- środy, godz. 17.30.

9 MEDALI

ralne prezentują się następująco. Szkoły 
podstawowe – młodzicy do 2009: 1.m. 
drużyna „Atomowe Szachy” SP 2, 2.m. 
„Waleczne Pionki” SP 6, 3.m. „Sowy” 
SP 1, 4.m. „Lekka Jazda” SP 6. Szkoły 
podstawowe – juniorzy młodsi do 2005: 
1.m. „Białe Orły” SP 2, 2.m. „Kretszach” 

7 RUND
39 

ZAWODNIKÓW
W Miejskim Domu Kultury „Praża-

kówka” 4 lutego o godz. 13.00 rozegra-
ny został XV Międzyszkolny Turniej 
Szachowy o Drużynowe Mistrzostwo 
Ustronia Juniorów. Turniej rozegrano na 
dystansie 7 rund indywidualnie, bez ko-
jarzenia zawodników z tej samej drużyny. 
W turnieju wystartowało łącznie 39 za-
wodników reprezentujących  4 ustrońskie 
szkoły: SP 1, SP 2, SP 6 i Zespół Szkół 
Technicznych. Miejsca 1-3 otrzymały pu-
chary, pamiątkowe medale, dyplomy oraz 
kalendarze ścienne. Zdobywcy 1 miejsc 
w poszczególnych kategoriach dodatko-
wo otrzymali Kalendarze Ustrońskie na 
2020. 

Wszyscy uczestnicy turnieju zosta-
li obdarowani drobnymi gadżetami  
i kalendarzami ściennymi, a wszystkie 
drużyny dyplomami. Turniej przebiegał 
w sportowej i przyjacielskiej atmosferze 
i, jak podkreślił sędzia Karol Linert, jego 
poziom był bardzo wysoki. Wyniki gene-

SP 6, 3.m. „Orły” SP 1, 4.m. „Sokoły” 
SP 1, 5.m. „Wilki” SP 2, 6.m. „Krety” 
SP 6. Szkoły średnie – juniorzy starsi 
do 2002 z Zespołu Szkół Technicznych: 
1.m.„Gimnazjum”, 2.m. „Abiks Team”, 
3.m.„Sabaszka”, 4.m. „Rezerwiści”. 

                                 Karolina Francuz  

Fot. A. GizaFot. A. Giza

22 lutego w Pogwizdowie Żaki Kuźni 
Ustroń wygrały Ligę Mistrzów w ramach 
cyklu halowych turniejów piłki nożnej 
organizowanych przez tamtejszy LKS. 

Piłkarze z rocznika 2011 wygrali wszyst-
kie mecze, pokonując Cukrownik Chybie 
4:1, AMP Tiki-Taka I Żywiec 3:1, KKS 
Spójnię Zebrzydowice 2:0, UKS Liska Mi-
lówkę 1:0, LKS Beskid Gilowice 2:0. Kró-
lem Strzelców turnieju został reprezentant 
Kuźni - Daniel Górniok (5 bramek). Trzech 
naszych piłkarzy znalazło się w składzie 
Drużyny Turnieju, a byli to: Paweł Jaro-
szewicz, Daniel Górniok, Michał Gomola. 
Oprócz już wymienionych zawodników 
w drużynie grali: Szymon Kukuczka, Ja-
kub Madusiok, Adam Bereżański, w fazie 
grupowej: Wojciech Długokęcki, Antoni 
Długokęcki, Igor Cichowski-Golik. 

5 ZWYCIĘSTW
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www.okna-bes ta .p l  ZA -
PRASZAMY – 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.

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.

Salon fryzjerski Ella zaprasza, 
518 958 672, ul. Daszyńskie-
go 56

CO NAS CZEKA

OGŁOSZENIA DROBNE

www.ustron.pl

PANIE W RATUSZU
Większość naczelników w Urzędzie Miasta to kobiety. Panuje 

burmistrz Ireneusz Szarzec, ale pomaga mu wiceburmistrzyni Jo-
lanta Krajewska-Gojny. Sekretarzem miasta jest Ireneusz Staniek, 
ale skarbnikiem Maria Komadowska. Wydziałem Finansowym 
zarządza Aleksandra Łuckoś, Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Danuta Koenig, Wydziałem Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego Alicja Żyła, Wydziałem Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Barbara Jońca. Panowie kierują Wy-
działem Inwestycji i Gospodarki Gruntami – Andrzej Siemiński 
i Wydziałem Mieszkaniowym – Michał Kozłowski. Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego jest Beata Chlebek. Mniej kobiet piastuje 
stanowiska kierownicze w samorządowych jednostkach organiza-
cyjnych. Lidia Szkaradnik jest dyrektorem Muzeum Ustrońskiego, 
Barbara Nawrotek-Żmijewska dyrektorem Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka”, Ilona Niedoba Miejskiego Domu Spokoj-
nej Starości, Beata Krysta Żłobka Miejskiego. Panowie szefują: 
Straży Miejskiej – Jacek Tarnawiecki, Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej – Zdzisław Dziendziel, Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu – Alojzy Sikora, Kolei Linowej „Czantoria” – 
Czesław Matuszyński, Miejskiej Bibliotece Publicznej – Krzysztof 
Krysta. Dyrektorami przedszkoli są same panie: Przedszkola Nr 
1: Władysława Hernik, P-2: Alina Brudny, P-4: Maria Cholewa, 
P-5: Zofia Chrapek, P-6: Bronisława Noszczyk, P-7: Renata 
Błachut, podobnie szkół podstawowych: SP-1: Bogumiła Czyż-
-Tomiczek, SP-2: Ewa Gruszczyk, SP-3: Jolanta Kocyan, SP-5 
Dominika Jucha, SP-6: Izabela Strzałkowska. Iwona Werpachow-
ska jest dyrektorem Gimnazjum Nr 2, a Gimnazjum nr 1 Leszek 
Szczypka. Jedyną szkołą średnią – Zespołem Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Ustroniu zarządza Ewa Matuszyńska.  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 4.03.2010 r.

27.02      Cent. Leków MAX   ul. Daszyńskiego 1     tel. 856-11-93
28.02      Lawenda       ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
29.02      Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
1-2.03    Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
3-4.03    Pod Najadą       ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
5-6.03    Centrum       ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76

DYŻURY APTEK

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

 Dyżur w godzinach 8.00-22.00. 

Kontrola wizerunku.                                                 Fot. M. Niemiec

28.02 10.00 Występ tanecznej grupy z Ukrainy „Kwieciste 
   gwiazdy”, MDK „Prażakówka”
29.02    9.00 Dzień otwarty w SP-2
29.02 17.00 „Przy kołoczu i kawie o ustrońskij sprawie  
   w Lipowcu” – UTW, SP-5
2.03 10.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Człon- 
   ków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, 
   Muzeum Ustrońskie
5.03-8.03 II Warsztaty Zakręcony Patchwork, CSW „Gwarek”,  
   ul. Wczasowa 49
6.03  17.00  Aromaterapia, Miejska Biblioteka Publiczna
6.03 17.00 Światowy Dzień Modlitwy, parafia ewangelicka
6.03 17.00 Spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem, promo- 
   cja książki „Od Cieszyna do Bogumina” – organi- 
   zator UTW, Muzeum Ustrońskie
9.03 19.00 Spotkanie ze sztuką religijną i sakralną – wykład  
   Elżbiety i Andrzeja Georgów, Czytelnia Katolicka
10.03 18.00 Matka, żona, kochanka – spektakl muzyczny, MDK  
   „Prażakówka”(bilet 40 zł)
11.03 11.00 Występy laureatów XV Miejskiego Przeglądu Ama- 
   torskich Zespołów Teatralnych, MDK „Prażakówka”
11.03 18.00 Zebranie zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec, OSP 
   Lipowiec
12.03 18.00 „Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu” 
   – komediodramat, MDK „Prażakówka”(bilet 50 zł)
13.03 18.00 Kobieta idealna – komedia, MDK „Prażakówka” 
   (bilet 60 zł)
14.03 10.00 Zabiegana kobieta – IV bieg z okazji Dnia Kobiet, 
   Jaszowiec, DW Kolejarz

25.02.2020 r. zostały opublikowane konkursy ofert pn.:
1. Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na 
terenie Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 04.03.2020 
do godziny 08:00.
2. Wycinka drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni na terenie 
Miasta Ustroń – termin składania ofert – do dnia 04.03.2020 do 
godziny 08:00.

PRZETARGI
www.ustron.bip.info.pl
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Nie taki dawny Ustroń, 2008 r.                                      Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) do zdobienia paznokci, 8) pojazdy cykli-
stów, 9) ustroński deptak na Wisłą, 10) naręcze kwiatów, 
12) ścinano na nim głowy, 14) wszechświat, 15) imię 
żeńskie, 16) różne przedmioty, 19) dla karierowiczów, 
22) niewielka pozostałość, 23) upleciony z kwiatów,  
24) rodzaj bankowej przedpłaty.
PIONOWO: 2) maszyna do szlifowania lodowiska,  
3) skoczny polski taniec ludowy, 4) zgrzyta w maszynie, 
5) odgłos z chlewika, 6) w jego imieniny „zima idzie do 
morza”, 7) ptak czczony w Egipcie, 11) mroczny teren na 
bagnach, 13) umizgiwał się do panny, 17) przytoczenie 
wypowiedzi, 18) rok po angielsku, 20) blask pożaru,  
21) Irena dla znajomych.   

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 6 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 7

ZABAWA WALENTYNKOWA
   Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Irena  Kochanek 

z Ustronia, ul. Skoczowska. 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.
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inżynierii sanitarnej. Ponadto na potencjalnych uczniów czeka 
również możliwość kształcenia się w Branżowej Szkole I Stopnia 
na kierunku kucharz, fryzjer i w klasie wielozawodowej, a także 
nowość czyli Branżowa Szkoła II Stopnia. Dzisiaj, gdy gimnazjum 
jest już przeszłością, nadszedł czas na pozytywne myślenie o przy-
szłości szkoły i podejmowanie działań, które sprzyjają promowaniu 
nowych kierunków. Wspólne inicjatywy placówek mają na celu 
zachęcenie potencjalnych uczniów do wybrania ZDZ, ponieważ 
jak mówi M. Rybica są to szkoły z długoletnią tradycją, a ich ucz-
niowie osiągają sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. Jedną  
z takich inicjatyw było właśnie spotkanie uczennic w Miejskim 
Domu Spokojnej Starości. 5 dziewcząt z ustrońskiej filii miało oka-
zję obserwować, a nawet pomóc starszym koleżankom, które przy-
jechały z tej okazji z Bielska-Białej i z pełnym profesjonalizmem 
oraz wyczuciem zajęły się mieszkankami. Nad zespołem czuwała 
nauczycielka Małgorzata Walczak-Pastuszka, która doradzała 
dobór fryzur, a także nadzorowała prace i na bieżąco przekazy-
wała praktyczną wiedzę. Mieszkanki MDSS od pierwszych chwil  
z ciekawością zaglądały do świetlicy, a gdy uczennice przygoto-
wały swoje stanowiska w kolejce czekało już kilka pań. Tego dnia 
mogły one poczuć się wyjątkowo, a zaproponowane fryzury oraz 
makijaż dodały im blasku i pewności siebie. Burza loków, elegancki 
kłos czy wymodelowane fale na głowach pensjonariuszek odjęły im 
lat, a muśnięte różem policzki i podkreślone szminką usta rozświet-
liły ich twarze. Niektóre po spojrzeniu w lustro stwierdziły nawet, 
że nie poznają samych siebie. O godzinie 12 wszystkie chętne były 
już wystylizowane, a na przybyłych czekał drobny poczęstunek. 
Dzięki zaangażowaniu i oddaniu uśmiechy zagościły na twarzach 
aspirujących fryzjerek i wizażystek oraz ich opiekunek, a nagrodą 
za odwagę dla pensjonariuszek był piękny wygląd i profesjonalne 
uczesanie. Podobnie uradowana była kierownik Ilona Niedoba oraz 
personel Miejskiego Domu Spokojnej Starości. Radość to właśnie 
słowo, które idealnie opisuje nastrój tego owocnego przedpołudnia, 
a ja po raz kolejny przekonałam się, że czasem bardzo niewiele 
wystarczy, aby sprawić przyjemność drugiej osobie. Wydarzenie 
było wyjątkowym doświadczeniem dla wszystkich jego uczestni-
ków, którzy pomimo różnicy wieku połączyli swoje siły, a efekty 
współpracy przedstawia galeria portretów.                                     

                                                  Tekst i foto:  Karolina Francuz

WYJĄTKOWY SALON URODY
(cd. ze str. 10)
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JUNIORZY MŁODSI 

1 SPR Górnik I Zabrze 10 30 462:219
2 UKS 31 Rokitnica Zabrze 10 21 357:235
3 SPR Górnik II Zabrze 8 21 276:235
4 MKS Ustroń 9 15 276:247
5 KS Viret CMC Zawiercie 9 12 302:305
6 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 10 9 258:395
7 MKS Olimpia Piekary Śląskie 10 6 284:353
8 MKS Siemion ZS-4 Siemianowice 10 0 219:388

W poniedziałek dziesiątego lutego ze-
spół młodzików podejmował zawodników 
Zrywu Chorzów i to właśnie plasujących 
się na drugim miejscu w ligowej tabeli 
przyjezdnych, należało upatrywać w roli 
faworytów tego spotkania. Ustrońscy 
szczypiorniści na tle wyżej notowanych 
rywali zaprezentowali się z dobrej strony, 
jednak nie uchroniło ich to przed porażką 
21:19. Tydzień później podopieczni trenera 
Piotra Bejnara udali się do Zabrza, gdzie 
zmierzyli się z drugą drużyną miejscowej 
Pogoni. Wyjazd ten był dla zawodników 
MKS-u niezwykle udany, ponieważ uda-

ło im się pokonać ostatnich w ligowej 
tabeli zabrzan 32:16. W spotkaniu XIV 
serii gier ustrońscy szczypiorniści po-
dejmowali MOSM Bytom. Bytomianie 
z całą pewnością będą chcieli wymazać 
to spotkanie z pamięci jak najszybciej, 
bowiem przegrali 32:12. W tych trzech 
spotkaniach szczególnie wyróżniał się 
Łukasz Gogółka, który zdobył łącznie 
trzydzieści bramek. Dzięki zwycięstwu 
nad Bytomiem podopieczni trenera Piotra 
Bejnara zakończyli pierwszą część sezonu 
na czwartym miejscu w grupie A. Teraz 
czeka ich rywalizacja z trzecią drużyną 

grupy A (Viret Zawiercie) oraz trzecim  
i czwartym zespołem grupy B (Tajfun 
Harbułtowice i Olimpia Piekary Śląskie),  
a stawką tej rywalizacji będzie piąte miej-
sce w województwie. 

Juniorzy młodsi udali się w walentynki 
do Siemianowic Śląskich, gdzie ich rywa-
lem był plasujący się na ostatnim miejscu 
w ligowej tabeli miejscowy Siemion. Go-
spodarze tego spotkania w aktualnie trwa-
jącym sezonie nie zaznali jeszcze smaku 
zwycięstwa, przez co bitym faworytem tej 
rywalizacji byli ustrońscy szczypiorniści, 
którzy z tej roli wywiązali się wzorowo 
triumfując 33:21. Jednym z głównych ar-
chitektów tego zwycięstwa był Aleksander 
Bejnar, który zanotował piętnaście trafień! 
Tydzień później do Ustronia zawitał zde-
cydowany lider rozgrywek, który w tym 
sezonie kroczy od zwycięstwa do zwycię-
stwa – Górnik Zabrze. Po pierwszej poło-
wie tego spotkania zabrzanie prowadzili 
różnicą pięciu bramek, jednak po zmianie 
stron systematycznie powiększali swoją 
przewagę, dzięki czemu zwyciężyli 31:17.

W sobotę 15 lutego w rozgrywkach 
ligowych zadebiutowali chłopcy młodsi. 
W ich przypadku rywalizacja odbywa się 
w postaci trzech turniejów eliminacyjnych 
oraz jednego finałowego. W pierwszym 
turnieju eliminacyjnym, który rozgrywany 
był w Ustroniu, najmłodsi szczypiorniści 
MKS-u nie wykazali się wielką gościn-
nością, ponieważ odprawili z kwitkiem 
wszystkich przeciwników. Podopieczni 
trenera Piotra Bejnara pokonali KS Bystrą 
(7:7; karne 3:2), Pogoń II Zabrze (18:2), 
Grunwald Rudę Śląską (19:2) oraz Pogoń I 
Zabrze (7:3). Najlepszym rzucającym tego 
dnia był w ustrońskim zespole Szymon 
Bejnar, który w czterech meczach zdobył 
piętnaście bramek.       Arkadiusz Czapek

UDANY DEBIUT CHŁOPCÓW
Chłopcy młodsi.                                                                                             Fot. K. Medwid

Młodziki.                                                                                                            Fot. K. Medwid

1 MUKS Zagłębie ZSO-14 I Sosnowiec 11 33 451:263

2 MKS Zryw Chorzów 11 27 278:252

3 KS Viret CMC Zawiercie 12 23 365:281

4 MKS Ustroń 11 18 262:229

5 SPR Grunwald Ruda Śląska 11 9 274:316

6 UKS MOSM Bytom 11 4 174:341

7 SPR Pogoń 1945 II Zabrze 11 3 212:409

MŁODZIKI 


