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PIEKĄ OD 10 LAT 
„Co wy tutaj robicie?” – zapytałam 

dzieci z Przedszkola nr 1 w czwartkowe 
przedpołudnie. „Jak to co? Ciasteczka!” 
Opowiadają, że wykrawają pierniczki, 
mają dużo ładnych foremek, nie kłócą 
się o nie, każdy ma inną ulubioną. Przy 
drugim stole przedszkolaki pracują aż  
z trzema rodzajami ciasta. Z orzechowego 
i kakaowego lepią grzybki, a z białego 
kuleczki, do których wkładają rodzynki. 
Trzeci stół zastawiony jest metalowymi 
foremkami, wylepionymi kruchym cia-
stem. Po upieczeniu babeczki wypełnia 
się masą z białej czekolady i posypuje 
małymi cukiereczkami. „Robimy najtrud-
niejsze ciastka!” – zawołał jeden z małych 
cukierników, a reszta z dumą pokiwała 
głowami, dodając: „Ale świetnie sobie 
radzimy”. Przy czwartym stole znów 
wykrawanie, tym razem spod drobnych 
rączek wychodziły waniliowe kształty, 
które potem były zdobione lukrem i spe-
cjalnymi mazakami cukierniczymi. Przy 
pracy dzieci opowiadały o tym, że pieką 
ciasteczka również w domu, najczęściej 
z mamą, czasem z babcią lub ciocią.  
O swoich choinkach, listach do anioł-
ka, wymarzonych prezentach, śniegu  

Promocja Kalendarza Ustrońskiego po 
raz pierwszy nie odbyła się w Muzeum 
Ustrońskim, a Przyrodnik Ustroński 
pierwszy raz od długiego czasu nie był 
prezentowany w Regionalnym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej „Leśnik”. Ni-
gdy wcześniej wydawnictwa nie miały 
wspólnej premiery, jednak w tym roku 
stworzone i wydrukowane zostały nie-
mal w tym samym czasie. Z obawy 
przed zakazem organizacji spotkań  
i z konieczności wybrania odpowiednio 
przestronnej sali twórcy i czytelnicy 
dwóch wyjątkowych książek spotkali się 
jednego popołudnia w Miejskim Domu 
Kultury. 

  

      

 

• 19 grudnia godz. 15.00
Uroczyste rozświetlenie czwartej 
świecy wieńca adwentowego. 
Koncert EL „Czantoria”. Jasełka 
Stowarzyszenia „Można Inaczej”.  
• 18-19 grudnia Konwój Radia 
ZET

Rynek

Przedszkolaki uwielbiają robienie ciasteczek i są bardzo dumne, gdy na wigilijnym stole  
w ich domu pojawia się porcja własnoręcznie wykonanych łakoci. Przepis na pyszne pierniczki 
według przepisu od pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu na str. 2.     Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 6)

PIERWSZA 
TAKA PROMOCJA

(cd. na str. 2)
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i za pieniądze wielkiego miłoś-
nika cieszyńskiej ziemi, poety 
i pisarza Jerzego Ruckiego, 
którego wojenny los rzucił do 
Szwajcarii. Fundator zmarł 
przed 20 laty. Wśród licznych 
gości tej oryginalnej placówki, 
był m. in. prezydent RP Lech 
Wałęsa.

W Klingenthal o punkty Pucharu 
Świata rywalizowali w miniony 
weekend skoczkowie narciarscy. 
Tym mieliśmy czwórkę repre-
zentantów, w tym trzech – obok 
lidera ekipy Kamila Stocha – 
zawodników WSS Wisła. Po 
ich występie pozostał niedosyt. 
Piotr Żyła był 17. i 14., Paweł 
Wąsek – 30 i niesklasyfikowany 
(niedzielna dyskwalifikacja za 
nieregulaminowy kombinezon), 
a Aleksander Zniszczoł – 37.  
i 42.                                   (nik)   

wykonywania prostych prac 
w przemyśle oraz po 50 pa-
kowaczy i pracowników na 
produkcję. 

Malarstwo na szkle jest trudną 
sztuką. W cieszyńskim regio-
nie zajmowało się nim ledwie 
kilka osób, a dzisiaj to już 
chyba nikt. Najbardziej zna-
na jest twórczość wiślańskich 
twórczyń Marii Gatnar-Guzy  
i Mieczysławy Lisowskiej 
oraz Antoniego Szpyrca z Ja-
błonkowa. Ich obrazki noszą  
w sobie beskidzki styl.

10 grudnia 2019 roku, na tere-
nie Szpitala Śląskiego w Cie-
szynie, uruchomione zostało 
nowoczesne, całodobowe lą-
dowisko dla helikopterów ra-
tunkowych. Jest ono najwyżej 
położnym względem terenu 

lądowiskiem w Polsce. Piloci 
LPR-u dają same pochlebne 
oceny. W okresie dwóch lat 
„żółte karetki” lądowały ponad 
50 razy na dachu Pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego. 
Dzięki lądowisku może działać 
SOR.

Z historią „wsi na Wisłach” 
związana jest postać Bogumiła 
Hoffa. Za sprawą przybysza 
z Warszawy, ta górska biedna 
wioska, zyskała miano popular-
nego letniska. Odkrywca Wisły 
zmarł blisko 130 lat temu. Zo-
stał pochowany na ewangeli-
ckim cmentarzu, na słynnym 
wiślańskim Gróniczku.

Od ponad ćwierćwiecza funk-
cjonuje Muzeum Regionalne 
„Na Grapie” w Jaworzynce. 
Placówkę otwarto z inicjatywy 

to i owo
z 

okolicy
Według danych z Powiato-
wego Urzędu Pracy w Cie-
szynie, stale maleje skala 
osób pozostających bez pracy  
w naszym regionie. Na koniec 
października tzw. stopa bezro-
bocia wyniosła 5,1 proc. Bez 
zatrudnienia pozostawało 3565 
mieszkańców powiatu cieszyń-
skiego. PUP miał 564 oferty 
pracy i miejsc aktywizacji za-
wodowej. Najwięcej złożyły 
agencje pracy tymczasowej, 
poszukując 90 chętnych do 

*  *  *

*  *  *

(cd. ze str. 1)

*  *  *

*  *  *

*   *   *

*  *  *

KOMUNIKATY 
RADY PROGRAMOWEJ UTW 

W związku z rozwijaniem się IV 
fali zachorowań na  koronawirusa 
Covid -19 Rada Programowa Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku podjęła 
uchwałę  nr 5 z dnia 30 listopada 
2021 r. w sprawie częściowego za-
wieszenia zajęć w sekcjach poprzez 
wydłużenie przerwy świątecznej, 

która trwać będzie od 20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 
r. Zajęcia wznowione zostaną z dniem 10 stycznia 2022 r. pod 
warunkiem zmniejszenia się ilości zachorowań. 

W trosce o zdrowie słuchaczy UTW Rada Programowa 
zdecydowała także o przeniesieniu terminu Wieczoru Kolęd 
pt. „Bóg się rodzi pod Czantorią” z udziałem Janusza Śliwki  
i solistów zaplanowanego na 18 grudnia 2021 r. Koncert  odbę-
dzie się 14 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej 
MDK „Prażakówka”. Po koncercie zaplanowane jest zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze członków UTW.

Rada Programowa UTW odwołuje warsztaty wykonywania 
ozdób świątecznych zaplanowane na 13.12.2021 r. 

KOMUNIKAT GROMADY GÓRALI 
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
Z SIEDZIBĄ W USTRONIU

11 grudnia w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej obradowała 
Wielka Gromada –  Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim. 
Czynny udział wziął znakomity gość Profesor Daniel Kadłubiec, 
od lat współpracujący z Gromadą.

Zaszły zmiany i uzupełnienia we władzach Gromady. Na wa-
kującą po Janie Sztefku funkcję Wielkiego Zbójnika wybrano 
Korneliusza Kapołkę.

Na Zbójnika, obok dotychczasowych: Andrzeja Wojcieszka, 
Marka Rembierza i Zbigniewa Niemca, wybrano Piotra Chraści-
nę, znanego owczarza. Na funkcję Wielkiego Pisorza wybrano 
Bogusława Perlegę. Funkcję Strażnika Skarbu w dalszym ciągu 
pełnić będzie Agata Czudek. W skład Wielkiej Rewizorni, zostali 
wybrani: Benedykt Siekierka, Jerzy Rottermund, Czesław Bara-
nowski. Do Gromady przyjęto kilkoro znamienitych mieszkańców 
Ustronia.

Przedmiotem obrad były również plany działania w 2022 r.

PRZEPIS NA PIERNICZKI
I część sucha: ½ kg mąki, 1 ½ łyżeczki sody, 15 dag cukru,  

1 przyprawa do pierników, 1 łyżeczka kakao.Wszystko wymieszać
II część mokra: 10 dag masła,15 dag miodu rozpuścić i ostudzić. 

Dodać dwa rozbełtane jajka, wymieszać i wlać do mąki. Wyrabiać 
aż ciasto będzie błyszczące. Zrobić kulę z ciasta i wstawić na 2 dni 
do lodówki. Wykrawać foremkami, piec 7-8 minut w temperaturze 
175 stopni.

i górkach do zjeżdżania. Dziewczynki chciały dostać lalki, a ich 
kolega zdalnie sterowany helikopter. 

Pieczenie ciasteczek przedszkolaków z paniami wymyśliły dwie 
zakręcone, jak o sobie mówią, siostry: Olga Kisiała – przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Lipowcu i Ewa 
Słowik – nauczycielka Przedszkola nr 1. Od 10 lat przed świętami 
roznoszą się po budynku przy ul. Partyzantów zapachy korzenne  
i wanilii, panie pracujące w przedszkolu biegają z blachami z sali 
do piekarników w kuchni, członkinie KGW męczą kręgosłupy 
na miniaturowych krzesełkach, ale wypieki na twarzach dzieci, 
błyski w oczach i uśmiech przedszkolaków jest bezcenny i re-
kompensuje niewygody.                                   Monika Niemiec

PIEKĄ OD 10 LAT 
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

50/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Małysz   lat 68  ul. Grabowa
Stanisława Zabielska   lat 71   os. Manhatan
Marta Wawrzyk   lat 83  ul. Daszyńskiego
Helena Szostok    lat 90  ul. Kręta

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

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44
telefon alarmowy 994

Przedsiębiorstwo Komunalne  

  33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83  

   604-558-321
Pogotowie Energetyczne  991 
  33 857-26-00

Pogotowie Gazowe          992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta    33 857-93-00
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

KRONIKA MIEJSKA

*   *   *

ŚWIĄTECZNA CHOINKA 
PROSTO Z LASU

W sobotę 11 grudnia ruszyła przedświąteczna sprzedaż 
choinek w Nadleśnictwie Ustroń. W tym roku w sprzedaży 
dostępne są jodły, świerki i sosny czarne. Choinki można kupić  
w punkcie zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Ustroń , 
przy ulicy 3 Maja 108 w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00 
oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.00-14.00.  Sprzedaż 
będzie również prowadzona w Szkółce Woleństwo w Górkach 
Wielkich przy ulicy Nowy Świat 7b wyłącznie w dni robocze  
w godzinach 7.00-14.00.

Aktualny cennik jest dostępny na stronie www.ustron.katowice.
lasy.gov.pl w zakładce Informacje/Sprzedaż drewna, choinek  
i sadzonek.

Dlaczego warto wybrać choinkę z Lasów Państwowych? 
Drzewka pozyskane z lasów pochodzą ze specjalnych upraw 
choinkowych – w Nadleśnictwie Ustroń, z plantacji choinkowej 
w Szkółce Woleństwo, spod linii wysokiego napięcia, gdzie nie 
mogą rosnąć duże drzewa lub z tzw. cięć pielęgnacyjnych, podczas 
których leśnicy wycinają drzewka nieprzydatne w dalszej hodowli 
lasu. Nadleśnictwo  Ustroń posiada certyfikaty FSC i PEFC, które 
potwierdzają prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej. Można 
mieć także pewność, że drzewka zostały świeżo ścięte i dzięki 
temu, przy prawidłowym podlewaniu, postoją dłużej, roztaczając 
wokół niepowtarzalny aromat.

*   *   *

*   *   *

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
zamówione msze święte, za złożone kwiaty 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 
naszego 

drogiego męża i ojca 

śp. Rudolfa Piwko 
wszystkim uczestnikom 

oraz ks. Marianowi Kulikowi za modlitwę 
i ostatnią posługę 

składa 
Rodzina

50/2021/2/N

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

śp. Henryka Słabego
członka 

Towarzystwa Miłośników Ustronia.
Rodzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Zarząd TMU

50/2021/1/N

ZAMKNIĘTE URZĘDY
Informujemy, że w dniach 24 grudnia oraz 7 stycznia Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta w Ustroniu będą 
nieczynne, w związku z tym, że dwa dni ustawowo wolne od 
pracy (25 grudnia i 1 stycznia) przypadają na sobotę. W Wigilię 
zamknięta będzie również redakcja naszej gazety.

Wydanie świąteczne 
Gazety Ustrońskiej ukaże się

22 grudnia (środa)

ŚWIĄTECZNY KONWÓJ RADIA ZET
18-19 grudnia

13.00 - 15.00 (sobota/niedziela) 
Warsztaty plastyczne dla dzieci narzędziami „Kubala”

Sobota 
12.00 - 16.00 
Rozdawanie gałązek świątecznych od Nadlesnictwa Ustroń, eko 
warsztaty
15.00 - Koncert ER „Równica” pod kier. Marzeny Cieślar

Niedziela
15.00 - rozświetlenie 4 świecy adwentowej
  - koncert EL „Czantoria” pod kier. Danuty Zoń-Ciuk
  - jasełka w wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia 
    Można Inaczej

Sobota i niedziela: świąteczne studio Radia ZET
* Karaoke, * Strefa snowboardu, * Strefa blaupunkt - układamy puzzle 
i robimy foto monidła świąteczne, * Strefa Circle K - układamy puzzle  
i robimy świateczne foto przy monidłach, * Strefa Stella Pack - anima-
cje plastyczne z gadżetami, * Bajeczne maskotki Radia ZET, * Zimowe 
niespodzianki KL „Czantoria”, * Świąteczna strefa firmy "Kubala"
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10 grudnia ukończono roboty budowlane 
związane z modernizacją pobocza ul. 
Skoczowskiej w Hermanicach. Miesz-
kańcy zaskoczeni są niestandardowym 
wyglądem chodnika, który nie jest wy-
dzielony krawężnikiem, ale zrównany  
z poziomem jezdni: – Utwardzone zosta-
ło pobocze, które ma zapewnić pieszym 
bezpieczne przemieszczanie się. Był 
również plan pociągnięcia inwestycji 
aż do ul. Lipowskiej, jednak w tym mo-
mencie nie jest to jeszcze uwzględnione 
w budżecie na przyszły rok – wyjaśnia 
Jarosław Urbanowicz z Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miasta Ustroń. Pobocze 
zmodernizowane zostało od ulicy Fol-
warcznej do ulicy Granicznej.      (eko)

Przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Technicznych w Ustroniu na ul. Da-
szyńskiego działa pierwsze w Ustroniu 
aktywne przejście dla pieszych. Czer-
wona strukturalna nawierzchnia pod 
białymi pasami wyróżnia się i jest do-
brze widoczna dla kierowców. Przejście 
dodatkowo doświetlono nowoczesnymi 
wysokimi latarniami, a na metalowym 
pałąku nad jezdnią zainstalowano znak 
informujący o przejściu dla pieszych  
i sygnalizatory, które migają pomarań-
czowym światłem. Uruchamiane są czuj-
nikami ruchu, gdy do przejścia zbliżają 
się piesi.                                               (mn)

8 grudnia ok. godziny 17 w Nierodzimiu, 
na wysokości restauracji McDonald's (ul. 
Katowicka), doszło do kolizji trzech po-
jazdów. 38-letni kierowca samochodu 
dostawczego marki Renault nie zacho-
wał bezpiecznej odległości i najechał na 
Suzuki, za którego kierownicą siedział 
41-letni mężczyzna. Samochody następ-
nie uderzyły w Volvo S80, którym kiero-
wała 36-letnia kobieta. W wyniku tego 
zdarzenia żadna z osób w nim uczest-
niczących nie ucierpiała, postępowanie 
zostało zakończone mandatem. Policja 
niezmiennie apeluje o dostosowanie 
prędkości do warunków panujących na 
drodze, a także – co również bardzo 
istotne – o zachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami.         (eko)

   Fot. M. Niemiec

   Fot. M. Niemiec

   Fot. OSP Ustroń Nierodzim
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Na finał koncertu Karoliny Kidoń i jej przyjaciół wystąpili wszyscy wykonawcy. Fot. L. Szkaradnik

„Czas radości, wesołości nastał świa-
tu temu” – tak zapewne zaśpiewali pa-
stuszkowie, którzy jako pierwsi ujrzeli 
Jezusa i ogłosili światu radosną nowinę.  
W niedzielę 12 grudnia panowała zimowa 
aura, lecz przy zachodzie słońca na rynku 
zgromadziło się sporo osób, a o godzi-
nie 15 prowadzący uroczystość Szymon 
Staniszewski, zachęcił do ofiarności na 
„Szlachetną Paczkę” dla potrzebujących 
z naszego terenu i poprosił o przemówie-
nie ks. Rafała Dendysa z parafii rzym-
skokatolickiej p.w. św. Klemensa, który 
powiedział m.in.: „Dzisiaj jest niedzie-
la radości. Myślę, że ta radość narasta  
w nas coraz bardziej i odczuwamy, że 
zbliża się czas świąteczny. Ta radość wy-
pływa z faktu Bożego Narodzenia”. Po 
wspólnym zmówieniu modlitwy „Ojcze 
nasz” nastąpiło rozpalenie trzeciej świecy 
przez młodych wykonawców występu-
jących potem na scenie pod kierunkiem 
znakomitej ustrońskiej artystki Karoliny 
Kidoń, uznanej przez portal Blues i maga-
zyn „Twój Blues” za jedną z najlepszych 
polskich wokalistek. Nasza śpiewacz-
ka jest inicjatorką wielu artystycznych 
przedsięwzięć, a od lat prowadzi też 
warsztaty dla uzdolnionych muzycznie 
dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie 
biorą później udział w ogólnopolskich 
konkursach. O ile w przedpandemicznych 

TAM SIĘ RODZI NOWY BÓG
czasach występował na rynku chórek ucz-
niów Karoliny śpiewając kolędy, to tym 
razem zaprosiła ona młodych wokalistów 
znanych już z estrady, którzy śpiewali  
w duetach ze swoją  przyjaciółką i men-
torką, a byli to: Marcin „Pufa” Piątek, 
David French, Estera Tomaszko, Szymon 
Seklecki i Patrycja Habdas oraz grająca 
po raz pierwszy na tej scenie Hanna 
Leś, a akompaniował Sebastian Kret na 
gitarze i Bartek Stuchlik na kontrabasie. 
Karolina zapowiadała towarzyszących jej 

wykonawców dowcipnie i ze swadą, jak 
na bywalczynię o wiele większych scen 
przystało. Usłyszeliśmy znane i lubiane 
przez wszystkich kolędy: „Cicha noc”, 
„Lulajże Jezuniu”, „Chwała na wysoko-
ści”, ale też światowe szlagiery poświę-
cone nadchodzącym świętom, a jej wprost 
zjawiskowe wykonanie „Blue Christmas” 
Elvisa Presleya tak zachwyciło słuchaczy, 
że zamarli z wrażenia, a po chwili ktoś 
zapytał: „To naprawdę ona śpiewała?”.

Idąc w mroku pełna radosnych doznań 
zanuciłam: „Tam w Betlejem wieszczą cud, 
to pewno będzie lżej. Tam się rodzi nowy 
Bóg, a Ty mnie w opiece miej”.

                                  Lidia Szkaradnik

50/2021/3/R

Gdy koncertują nasi znani i lubiani artyści, to zawsze można liczyć na publiczność.                                                             Fot. L. Szkaradnik

KONCERT 
ZESPOŁU
RÓWNICA

PRZENIESIONY
Koncert Estrady Regionalnej „Równi-

ca” zostaje przeniesiony z dnia 19 grud-
nia (niedziela) na 18 grudnia (sobota). 
Koncert odbędzie się o godz. 15.00 na 
rynku.
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(cd. na str. 1)
Przywitała ich dyrektor „Prażakówki” 

Urszula Broda-Gawełek i zaprosiła na mini 
koncert Krzysztofa Durlowa – absolwenta 
Akademii Muzycznej w Krakowie, wie-
loletniego dyrektora Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Cieszynie, który znalazł czas 
na występ w Ustroniu, mimo iż jest bardzo 
zapracowanym człowiekiem, dyrygentem 
Orkiestry Jubileuszowej cieszyńskiej szko-
ły muzycznej, prowadzi chóry amatorskie 
w Cieszynie i Skoczowie oraz Orkiestrę 
Kameralną w Jastrzębiu. W jego wykonaniu 
usłyszeliśmy utwór „Nocturne” zespołu 
Secret Garden, pieśń „My way”, spopulary-
zowaną przez Franka Sinatrę, współczesną 
aranżację fragmentu „Lato” z „Czterech pór 
roku” Vivaldiego, porywającego „Czarda-
sza” Montiego.

Swoje wystąpienie prezentujące Ka-
lendarz Ustroński na 2022 rok burmistrz 
Ustronia Przemysław Korcz rozpoczął 
od wykładu Umberto Eco, wygłoszonego 
w 1981 roku z okazji 25-lecia biblioteki 
w Mediolanie, podczas którego pisarz 
zacytował „Bibliotekę Babel” Jorge Lu-
isa Borgesa. Argentyński pisarz opisuje  
w swojej książce wszechświat niczym 
wielką bibliotekę lub może bibliotekę jako 
wielki wszechświat. Umberto Eco nawiązał 
do dzieła argentyńskiego pisarza nadając 
imię Jorge z Burgos niewidomemu biblio-
tekarzowi w książce „Imię róży”. Cytat 
ten brzmiał następująco: „Uważam, że  
w tak czcigodnym miejscu rzeczą stosowną 
będzie, jak podczas uroczystości religijnej, 
zacząć od czytania księgi, mając przy tym 
na celu nie przekazanie informacji, ale 
spełnienie funkcji modlitewnej i osiągnię-
cie stosownej dyspozycji duchowej, a więc 
zaczynajmy…” 

Przemysław Korcz zaczął osobiste, jak 
zaznaczył, refleksje na temat Kalendarza, 
zauważając, że w nim, jak w każdej innej 
książce zawarte są słowa. „To nic innego 
jak zbiór słów, składających się ze znaków, 
ale tak skromnym narzędziem potrafimy 
zapisać niemal wszystko” – mówił. Przy-

wołując Erazma z Rotterdamu (Dwa są 
źródła poznania wcześniejsze to poznanie 
słów, a późniejsze to poznanie rzeczy”) 
i św. Jana („Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga, i Bogiem było Sło-
wo”), udowadniał, że Kalendarz Ustroński 
składa się nie ze słów w ich znaczeniu 
lingwistycznym – lexis, ale ontologicznym 
– logos – idei porządkującej świat i duszę 
ludzką. Burmistrz udowadniał, że słowa 
zawarte w Kalendarzu nie tylko porząd-
kują nasz świat, ale go poszerzają wer-
tykalnie i horyzontalnie. Artykuły w nim 
zawarte rozciągają go w czasie – wstecz  
w okres kenozoiku, do początków przemysłu  
i czasów PRL-u i w przyszłość, kiedy nie bę-
dzie już lodowców. Rozciągają go również  
w przestrzeni. W aktualnym roczniku od-
bywamy podróże wyjątkowo europejskie. 
Oczami ustroniaków oglądamy Chorwację, 
Włochy, Francję, Luksemburg, Szwajcarię 
i nasz piękny kraj, i naszą piękną ziemię 
cieszyńską. W Kalendarzu znajdują się 
też współczesne obrazy, czyli zdjęcia, 
które również opisują świat okiem autora, 
a wiadomo wszak, że zdjęcie warte jest 
tysiąc słów. Są również teksty zapisa-
ne inaczej, czyli poezja, przedstawiająca 
świat przez pryzmat uczuć autorów. Jak 
na przykład wiersz „Rwący potok zdarzeń” 
Przemysława Wojtasika, który zacytował 
prelegent: Przemysław Korcz już drugi raz 
prezentował Kalendarz, debiut miał miej-
sce w 2003 roku w Muzeum Ustrońskim.  
W jego wystąpieniu po 14 latach znalazły 
się nawiązania do ówczesnych przemy-
śleń na chwilę przed wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. Wtedy analizował 
obawy części rodaków, którzy wieszczyli 
wchłonięcie Polski przez Unię. Cytował 
Norwida: „Z karafki napić się można, 
uścisnąwszy ją za szyjkę i przechyliwszy 
ku ustom, ale kto ze źródła pije, musi 
uklęknąć i pochylić czoło.” i udowadniał, 
że to źródło pozwoli zachować tożsamość. 
Potwierdził to 7 grudnia podczas prezenta-
cji Kalendarza Ustrońskiego na rok 2022, 

uznając że Polacy nadal czerpią ze źródła, 
a my, cieszyniacy, ustroniacy, wyjątko-
wo. Na koniec podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tego 
Kalendarza, bo zdaje sobie sprawę, że 
zrobienie czegoś społecznie dla dobra 
wspólnego wymaga czasu, siły i determi-
nacji. Szczególnie dziękował sponsorom, 
podkreślając, że nie są to powierzchowne 
podziękowania, bo w dzisiejszych czasach 
pozyskanie mecenasów dla spraw kultury 
jest bardzo trudne.

Bywalcy promocji Kalendarza i Przyrod-
nika przyznali, że było inaczej. Bardziej 
uroczyście, mniej kameralnie, bardziej 
dostojnie, mniej swojsko, na pewno cie-
kawie. Co najważniejsze, można było 
wyjść z dwiema książkami pod pachą  
i podwójnie cieszyć się na lekturę, bo już 
zdążyło się przebiec wzrokiem po spi-
sie treści, zerknąć na zdjęcia, zlustrować 
nazwiska autorów. Kiedy wychodziło się  
w chłód grudniowego wieczoru, w uszach 
brzmiała ciepła bossa nova „Dziewczyna  
z Ipanemy” Jobima wygrana na skrzypcach 
przez Krzysztofa Durlowa, a serce grzało 
uczucie, że ustroniacy to naprawdę zacny 
naród – takie godne rzeczy pisze, finansuje, 
wydaje.                         Monika Niemiec

O Przyrodniku Ustrońskim za tydzień.

Kalendarz Ustroński 2022

Okładka – akwarela Bogusława Heczki, Kalendarz 
miesięczny z przysłowiami i grafikami Bogusława 
Heczki, Kalendarium Miasta Ustroń, Monika Niemiec 
„O kalendarzu z uczuciem”, Teresa Chwastek 
Lesie nasz, Na skalniaku, Miasto Ustroń Ustroń 
w 2021 roku, Monika Niemiec – Nowy format 
Uzdrowiska Ustroń, Mateusz Bielesz Najstarszy 
reportaż o Ustroniu, Monika Niemiec Już się 
taki urodził. Wspomnienie o Wiktorze Pasternym, 
Wiktor Pasterny Czar sesji – wspomnienia radnego, 
Alicja Michałek Ten wspaniały park maszynowy (na 
250-lecie Ustrońskiego Przemysłu). Ciekawe wątki 
z dziejów Szmelcowni, Walcowni i Hamerni, część 
X, Anna Łęczyńska Kolyba na Małej Czantorii, 
Fryderyk Jan Dral Witómy pieknie wszeckich 
letnikorzi i lufcorzi, kierzi nawszywióm nasze 
góry, Maria Nowak Jaki ten świat mały, Jerzy 
Niemiec (Jura spod Baranowej) Wspomnienia 
o stryjku Franku, Lidia Szkaradnik Rodzinna 
niespodzianka, Elżbieta Dorighi Wyprawy do 
źródeł Wisły, Lidia Szkaradnik Żywióm nas kożdy 
dziyń, Zofia Matuszyńska Wspomnienia z mojego 
dzieciństwa, Zofia Matuszyńska Przewodnicząca 
Koła Rodzin Milicyjnych, Alicja Michałek Turbina  
w dawnej Hucie „Elżbiety” (na 250-lecie Ustrońskiego 
Przemysłu), Grażyna Kubica (Nie)zwyczajne życie 
blacharza Janka Błaszczyka z Ustronia na Śląsku 
Cieszyńskim, jego udział w Milicji Polskiej Śląska 
Cieszyńskiego i Tajnej Organizacji Wojskowej, 
Elżbieta Żak-Kwoczyńska To są emocje, to trzeba 
przeżyć. O znaczkach pocztowych i filatelistyce, 
Kamil Podżorski Czesi nad Ustroniem, Anna  
i Jerzy Marcol Spacery po najbliższej okolicy, 
Agata Malec, Maciej Kita Oczyszczone ścieki 
wpływają do Wisły, Janina Barnaś 40 lat Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Zacisze”, Ustroński Alarm 
Smogowy Kalendarium działań antysmogowych  
w Ustroniu 2017-2021, Przemysław Wojtasik 
Rwący potok zdarzeń, Walka z szarą otchłanią, 
Dominika Laszczyk Z Beskidów na Festiwal Filmowy 
w Cannes, Roman Macura Podróże zagraniczne  
w pandemii – czy się da? Barbara Staniek-Siekierka 
Kraina Wygasłych Wulkanów jest w Polsce! Hanna 
Wasiak Luksemburg – moja podróż, Aleksander 
Dorda O lodowcach i klimatycznej katastrofie, czyli 
„wyprawa” na lodowiec, który zniknął…, Kamil 
Podżorski – Spacer po prehistorycznym Ustroniu 
Kenozoik (cz. 1), Monika Niemiec Tort, czyli nie 
taki diabeł straszny, Dorota Kohut Architektura 
wartości w Nierodzimiu, Elżbieta Sikora Konsekracja 
ks. Marcina Makuli. 

PIERWSZA TAKA PROMOCJA
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W czerwcu „Gazeta Ustrońska” ogłosiła konkurs pt. 
„Recykling – wspólny interes”. Zaprosiliśmy do udziału  
w dwóch kategoriach: plastycznej (plakat propagujący recy-
kling wykonany dowolną techniką na papierze w formacie 
A3); literackiej na temat „Jak segreguję śmieci w domu?”  
(w formie elektronicznej do 6500 znaków).

Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców Ustro-
nia: dzieci, młodzieży i dorosłych, a dla autorów najlepszych 
prac przewidzieliśmy nagrody pieniężne i atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta Ustroń, Przedsię-
biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu i drukarnię „Modena”  
w Cieszynie. 

Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, 
popularyzacja wiedzy o idei powtórnego wykorzystywania od-
padów, zwiększenie efektywności recyklingu w mieście.

Czekaliśmy, czekaliśmy i nic. Ani ekologiczna pasja, ani 
pieniądze nie zachęciły naszych czytelników do podzielenia się 

                                              Ustroń, dnia 16 grudnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana 

Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, 
zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej 

 - dotyczącym części terenów objętych tym planem

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
741 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XVII/247/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 
2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach 
następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, 
Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach 
następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzan-

tów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, 
Akacjowej, Katowickiej - dotyczącym części terenów ob-

jętych tym planem, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporzą-

dzoną do tego projektu, 
w dniach pracy urzędu od 23 grudnia 2021 r. do  24 stycznia 

2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1, 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, z uwzględnieniem wszelkich 
wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń 
sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane będą 
wyłącznie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedze-
niu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 33 8579338 lub 
e-mailowo na adres: agnieszka.siwiec@um.ustron.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce:  
Obwieszczenia i Komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym 
projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. 
o godzinie 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej lub  
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że  
w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość 
osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji. 

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą  

e-mailową na adres: agnieszka.siwiec@um.ustron.pl lub telefonicznie 
pod nr tel. 33 8579338 do dnia 15 grudnia 2021 r.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą 
do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie  
z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń,  
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022 r., 
w formie:

•  papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
•  elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 

 na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez platformę 
 ePUAP,

•  z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmio-
towej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl  
w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje  
o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, 
Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki 
Wisły, Akacjowej, Katowickiej - dotyczącym części terenów objętych 
tym planem, 

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w 
projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na 
środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Ustroń.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miasta Ustronia 
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona 
informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 
i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia).  

                          Burmistrz Miasta Ustroń 
 Przemysław Korcz  

refleksjami, rozwiązaniami, które stosują przy segregacji śmieci. 
Nie ujawnili się też uzdolnieni plastycznie entuzjaści recyklingu. 
Za wyjątkiem dwóch osób, którym pragniemy bardzo, bardzo 
serdecznie podziękować. W dzisiejszym numerze prezentujemy 
interesujący plakat Małgorzaty Nowak z Ustronia (str. 8) oraz 
artykuł Hanny Wasiak, również mieszkanki Ustronia (str. 10). 
Komisja konkursowa przyznała paniom nagrody w wys. po 300 zł. 

Nie poddajemy się i zamierzamy wciągnąć mieszkańców 
Ustronia do ekologicznej zabawy. Jak zauważyli nasi czytelnicy, 
temat ograniczenia ilości śmieci, recyklingu, świadomych zaku-
pów jest wciąż obecny na naszych łamach, przede wszystkim 
dzięki specjalistce w tej dziedzinie Lidii Szkaradnik. Segregacja 
odpadów to nie jest wybór, to konieczność. Wprawdzie w Polsce 
biznes śmieciowy nie jest dobrze rozwinięty, mało firm prowadzi 
produkcję z odpadów, brakuje nowoczesnych technologii, jednak 
żeby coś się ruszyło, najpierw potrzebne są dobrej jakości surowce 
wtórne. Będzie nam łatwiej z nowym konkursem, który ruszy już 
po nowym roku.                                                 Monika Niemiec 

KONKURS TYLKO DWIE NAGRODY

50/2021/2/O
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W stulecie tego wydarzenia 25 listopada 
2002 r. ustanowiono Dzień Pluszowego 
Misia, który obchodzony jest w wielu 
krajach, a zatem na Dworcu Dobrych 
Myśli, stanowiącym największą w Euro-
pie, a być może i na świecie kolekcję tych 
niezwykłych okazów urządzono hucz-
ne urodziny. Jakżeby inaczej? Przecież 
tam mieszka ponad 10 tysięcy misiów!  
W tym magicznym miejscu, które za-
chwyci nie tylko dzieci, jest codziennie 
uroczo, a wyjątkowa aura powoduje, że 
każdy czuje się tam dobrze. Maluchy 
przytulają misie, a nieco starsi ze wzru-

szeniem wspominają swoje dzieciństwo, 
ale urodzinowy dzień był wyjątkowy,  
o co postarał się właściciel tej niezwykłej 
kolekcji i organizator Dworca Dobrych 
Myśli Bruno Zielonka, ubrany zawsze  
w strój, na którym dominują misie. Był oko-
licznościowy tort, muzyka, sporo innych 
łakoci i wiele atrakcji dla młodszych i star-
szych. Przygrywała kapela Kosztowioki  
z Mysłowic, zaczynając swój występ pio-
senką: „Jadą, jadą misie, la la la la, śmieją 
im się pysie…” Muzycy to dobrzy znajomi 
pana Bruna – Misiologa, który wcześniej 
nieraz prezentował na wystawach swoich 

„podopiecznych” na Górnym Śląsku i nie 
tylko, a pochodzi z Chorzowa. Przy okazji 
pierwszej urodzinowej imprezy powie-
dział: „Misie są wszędzie, na całym świe-
cie. Ja je napotykałem w wielu miejscach 
i przywoziłem. Teraz już tyle nie jeżdżę, 
ale one nadal do mnie przybywają. Ostat-
nio ustronianka, która obecnie mieszka  
w Holandii, przywiozła mi swojego misia 
wraz ze spisaną ciekawą historią. Jestem 
nim zachwycony, ale takie odczucia mam 
wobec wszystkich nabytków. Nie tak daw-
no dostałem po zmarłej pani cały orszak 
misiów, a jest ich około tysiąca! W tym 
miejscu można też obserwować niezwy-
kłe historie. Osoby z trudem przekonane 
przez bliskich do obejrzenia wystawy, 
gdyż uważają, że wyrosły już z zabawek 
wychodzą zadowolone, uśmiechnięte 
i chętnie opowiadają o misiach, które 
ciągle są obecne w ich wspomnieniach. 
Misie są wszędzie, bo są wyjątkowe i za 
każdym razem przywodzą dobre myśli. 
Towarzyszą dzieciom zawsze, gdy jest 
taka potrzeba. Zdarza się, że rodzice nie 
mają czasu, ale ten ukochany miś wszyst-
ko wysłucha, wszystko zrozumie, a nawet 
otrze niejedną łzę. Uczmy dzieci kochać 
misie, aby one umiały kochać ludzi”. 

Na uroczystość przybył również bur-
mistrz Przemysław Korcz, zaznaczając: 
„Ja się bardzo cieszę, że ziściła się idea 
pana Bruna Zielonki, który zaszczycił 
nas tym, że swoją kolekcję przeniósł 
do Ustronia i chciał ją tutaj umieścić  
w naszym mieście. Jest to dla nas bardzo 
duże wyróżnienie. To miejsce w ostatnich 
latach nie miało już swojej świetności jak 
dawniej, więc cieszymy się, że włożył tu 
swoje serce i pieniądze, żeby ten dworzec 
wyglądał tak jak wygląda. To jest duże ry-
zyko w dzisiejszych czasach, żeby własne 
środki i oczywiście czas, zaangażowanie 
i pasję włożyć w coś, co może być dla 
innych. Takich ludzi już nie ma. Dzięku-
jemy serdecznie”.

Na pamiątkę z pierwszych misiowych 
urodzin w naszym mieście można było 
zabrać pieczątkę z logo misia, włóczkowe 
pacynki z główką tego kochanego przyja-
ciela, w sam raz by stworzyć domowy tea-
trzyk, a przede wszystkim każdy uczestnik 
ma z pewnością jak najlepsze wrażenia  
i nieodpartą chęć, by to wyjątkowe miej-
sce znów odwiedzić.  Lidia Szkaradnik

TO NIE ZABAWKA, 
TO PRZYJACIEL

Czy wiecie, że pluszowego misia, symbol szczęśliwego dzieciństwa, a zarazem 
pierwszego przyjaciela, który nigdy nas nie zawiódł i był zawsze przy nas, mamy 
dzięki amerykańskiemu prezydentowi Teodorowi Rooseveltowi? Otóż w 1902 
r. uratował on małego niedźwiadka, co zostało w całym kraju spopularyzowane  
i powstały pluszowe misie, które od razu zaczęły cieszyć się wielką popularnością. 

Ogromny tort stanowiący smakowity poczęstunek na uroczystości z okazji Dnia Pluszowe-
go Misia. Organizator Dworca Dobrych Myśli i właściciel największej  w Europie, a może 
i na świecie kolekcji misiów Bruno Zielonka zaprosił na to święto również burmistrza.  
                 Fot. L. Szkaradnik

Kapela Kosztowioki to dobrzy znajomi Pana Misiologa. Fot. L. Szkaradnik Czekamy na kawałek pysznego tortu.                      Fot. L. Szkaradnik
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Andrzej Niedoba – „Herody”
Andrzej Niedoba – pisarz, publicysta, autor repor-
taży i sztuk teatralnych, urodził sią w Nawsiu na 
Zaolziu w 1940 roku. Jego ojciec Adam Niedoba 
w 1950 roku założył Zespół Regionalny „Wisła”. 
Wspólnie napisali pieśń „Szumi Jawor”, która sta-
ła się nieoficjalnym hymnem górali beskidzkich. 
Autor nie doczekał wydania książki, zmarł w 2020 
i został pochowany na cmentarzu „Na Groniczku”  
w Wiśle. Powieść „Herody” to trochę saga ro-
dzinna, a trochę  powieść historyczna z dziejów 
Śląska Cieszyńskiego w okresie II wojny światowej  
i w czasie burzliwych przemian w latach czter-
dziestych minionego wieku.

Andrzej Andrus –
„Antylopa z Podbeskidzia”

Podczas swoich występów autor odwiedził 
wiele zakątków Polski. Z tych wyjazdów 
przywiózł nie tylko wspomnienia, lecz także 
lokalne gazety, które skrzętnie przechowuje 
w czarnym pudełku. Te zbiory posłużyły mu 
jako inspiracja do tworzenia skrzących się 
absurdalnym humorem „Ballad dziadow-
skich”, stylizowanych na pieśni podwórzowe. 
W książce znalazło się wiele tych ballad, 
opatrzonych barwnymi, obszernymi opowieś-
ciami zdradzającymi kulisy ich powstania.

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00
Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00

Otwarta dla użytkowników zostaje też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

W segregowaniu śmieci według najnowszych zaleceń, wy-
tycznych i przepisów nie jestem doskonała. Teoretycznie wiem 
prawie wszystko o kolorach worków i terminach odbioru odpadów  
z naszego kontenera. Wiem, co rzucać w worek żółty, co w worek 
czarny, a co w worek zielony. Ale nadal zastanawiam się czy słoik 
po ogórkach konserwowych odkręcić a pokrywkę rzucać do metali 
i tworzyw sztucznych, gdzie dołożyć tubkę po paście do zębów 
(z zakrętką czy bez?).

 W całym tym śmieciowym galimatiasie zajęłam się recyklin-
giem ubrań, torebek i zabawek. Z rzeczy zakupionych w „ciucho-
landach” w różnych miejscach na świecie wykonuję torebki, misie  
i inne maskotki oraz ubrania, a ostatnio obrazy. Niektóre markowe 
ubrania, narzuty, serwety i pościel w całości można przeznaczyć 
do recyklingu. 

 Przenicować, przerobić, przeszyć, podszyć, załatać, zacerować 
– to zwroty, które słyszałam w rodzinnym domu. Moja babcia – 
Agnieszka Paluchowa – była krawcową najlepszą na wsi. Dla 
rodziny i sąsiadów ciągle coś przerabiała, łatała i cerowała – po 
prostu nadawała rzeczom kolejne życie.

 Takie wymyślanie przeróbek, przymierzanie, fastrygowanie to 
też był spokojny czas na rodzinne opowieści o dawnych zwycza-
jach, ubiorach, strojach, materiałach, o szyciu i cerowaniu, łataniu, 
przerabianiu ubrań po starszym rodzeństwie. Krawiectwo babci to 
także łączenie różnych materiałów – trochę zbyt długich spodni 
taty czy dziadka, fraka pradziadka Antoniego – który ocalał przed 
molami, trochę z falbanek prababci Agaty, sukienki mamy, apaszki 
cioci Zosi. Z tego można było wykonać lalkę „szmaciankę” i stroje 
dla niej, lub uroczego misia w pasiastym kubraczku.

 Babcia Agnieszka krawiectwem najczęściej zajmowała się 
w długie zimowe wieczory przy lampie naftowej lub podczas 
deszczowych jesiennych dni. To od niej nauczyłam się obsługi-
wać maszynę do szycia SINGER i ręcznie podszywać, cerować, 
przenicować i fastrygować.

 Moje umiejętności przeróbek zostały docenione przez organi-
zatorów Art. Naif Festiwal – jedno z najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych z tej dziedziny na świecie, a wykonane przeze mnie 
prace przyjęte na festiwalową wystawę znakomicie wpisują się 
w prowadzoną na Śląsku akcję „nie wyrzucaj – sprzedaj – oddaj 
– napraw”. 

 Pierwsze moje wyroby nie zostały przyjęte ze względów for-
malnych. Były to spódnice obszyte koronkowymi serwetkami, 
dziurawe dżinsowe spodnie udekorowane koronkami odciętymi od 

chusteczek do nosa, dżinsowy żakiet udekorowany motylowymi 
aplikacjami, spodenki i spódniczki dziecięce ozdobione zwie-
rzęcymi i bajkowymi aplikacjami, spódnica i spodnie dżinsowe 
przedłużone misterna koronką. Według zasad tegorocznej edycji 
festiwalu eksponowane mogły być tylko obrazy, a nie ubiory. 
Doradzono mi poprzecinać te ubrania i oprawić w ramki. Szkoda 
mi było niszczyć moje odzieżowe arcydzieła, więc wykonałam 
inne prace. Na szczęście termin składania prac był przedłużony  
z powodu pandemii. Przyjaciele użyczyli mi ramki, deseczki  
i inne akcesoria do oprawy. Udało mi się wykonać cztery prace, 
które zatytułowałam:

1/ Czerwone koronki na czarnej skórze
2/ Białe koronki na czarnej skórze
3/ Koronki na podartym dżinsie
4/ W kółko to samo…
 W piątek 25 czerwca uczestniczyłam w uroczystym otwarciu 

Festiwalu Sztuki Naiwnej w katowickiej Galerii Szyb Wilson. 
Moje nazwisko figuruje w festiwalowym katalogu, natomiast ten 
katalog nie zawiera fotografii moich prac. Podczas uroczystości 
piłam białe i czerwone wino, jadłam pyszne drożdżowe bułeczki, 
pozowałam do zbiorowej fotografii organizatorów festiwalu i ar-
tystów, rozmawiałam z innymi wystawcami. A potem – biegiem 
na przystanek, aby zdążyć na autobus 930 do dworca i ostatni 
pociąg do Ustronia. I dopiero w sobotę, gdy dokładnie przejrzałam 
i przeczytałam pięknie wydany festiwalowy katalog – dotarło do 
mnie, że ten Festiwal to nie tylko wystawa w największej prywat-
nej polskiej galerii, ale ważne wydarzenie w tej dziedzinie w skali 
świata, dziejące się naprawdę, a nie wirtualnie… 

Moje przepisy na maskotki, obrazy i odzież wykonane w ramach 
recyklingu:

1/ Mankiety spodni dziadka Franka, krawat dziadka Izydora, 
flanelowa koszula taty – to długi syczący wąż boa…. 

2/ Marynarka fioletowa od ślubu dziadka Staśka, dżinsowe 
spodnie wujka Przemka – to miś Bonifacy

3/ Kwiecista sukienka z młodości mamy, kawałki welonu cioci 
Basi – to misia Zuzia

4/ Apaszka wujenki Balbiny, chusteczka na głowę babci Irenki 
– to urocza lalka „szmacianka”

5/ Nogawka skórzanych spodni motocyklowych wujka Felka 
oklejona serwetkami – to obraz do salonu… 

6/ Metki odprute z markowej odzieży – to świetna aplikacyjna 
dekoracja dżinsowej spódnicy… 

7/ Obszycie dziecięcych spodenek pościelowymi motywami  
z bajek lub z wyrośniętej sukieneczki czy śpioszków. 

 Takie szycie i przerabianie to świetna zabawa dla całej rodziny 
– zaprojektować, wybrać ubranka, przygotować wzory, formy, 
udoskonalić pomysły, przygotować igły, nożyczki, nici, szydełko, 
druty, kłębki wełny. To także okazja do spotkań, wymiany do-
świadczeń, wzajemnej pomocy, przekazania zbędnych materiałów. 
I doskonała okazja do rozmawiania i … plotkowania.       

                                                                Hanna Wasiak

RECYKLING 
WSPÓLNY INTERES

KONKURS
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W  dawnym 
Ustroniu

Okres poprzedzający Boże Narodzenie to nie tylko 
czas pospiesznych przygotowań, ale również ciepła 
w świetle ubieranej choinki oraz zacieśniania mię-
dzypokoleniowych więzi rodzinnych. Dlatego dziś 
na uroczym zdjęciu, wykonanym w 1952 r.,  podzi-
wiać możemy małą Basię Podżorską, pozującą wraz 
ze swą babcią Elenę Kowalową z domu Gojković. 
Barbara, dziś już dorosła, jest córką znanego ustroń-
skiego kuźnika – Jana „Hakera” Podżorskiego. Nato-
miast babcia Elena urodziła się w 1891 r. w Kruševcu 
w Serbii, gdzie podczas I wojny światowej poznała 
ustrońskiego żołnierza, Józefa Kowalę, przybyłe-
go z Nierodzimia (ur. w 1895 r.). Jak się później 
okazało, Elena pochodziła z rodziny książęcej,  
a jej pierwszy mąż, prawnik, zginął na wojnie. Gdy 
Józef zdecydował się poślubić swą wybrankę, udał 
się do Nierodzimia, aby uzyskać zgodę rodziców, po 
czym powrócił do Serbii, zabrawszy ze sobą worek 
soli, za którą opłacił podróż. Następnie narzeczeni 
popłynęli Dunajem w rejs do Belgradu, gdzie odbyły 
się zaślubiny. W 1931 r. małżonkowie z dziećmi 
wrócili z Serbii, by prowadzić rodzinny tartak, 
jako że ojciec Józefa, Jerzy, podupadł na zdrowiu. 
Ostatecznie przedsiębiorstwo drzewne funkcjono-
wało do 1976 r. W naszym Muzeum znajduje się 
pamiątka po nim – trak (pilarka ramowa pionowa), 
zakupiony przez Jerzego Kowalę w Arcyksiążęcym 
Zakładzie Budowy Maszyn w Ustroniu. Gospodar-
stwo rolno-sadowniczo-ogrodnicze Kowalów wraz 
z tartakiem znajdowało się u zbiegu dzisiejszych ul. 
Katowickiej, Skoczowskiej i Wiejskiej, a obecny 
sklep „Hermes” był dawniej domem mieszkalnym 
tych pracowitych i zamożnych gospodarzy.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

Przy ustrońskim stole

Skarbnica witamin na zimę
Okazuje się, że można być zapalonym hodowcą 

warzyw również przez całą zimę i z korzyścią 
dla zdrowia uprawiać na parapecie kiełki. Co 
prawda tę formę wzmacniania organizmu 
już przedstawialiśmy w naszej gazecie (nr 
3/19), ale warto o tym dobrodziejstwie 
przypominać, bo mam wrażenie, że ta 
forma domowej uprawy nie jest jeszcze 
dostatecznie spopularyzowana. Wszyst-
kie kiełki zawierają mnóstwo witamin  
i minerałów oraz wiele innych substan-
cji odżywczych, które wspierają system 
odpornościowy, wzmacniając zdolność 
organizmu do zwalczania chorób. Tym 
razem pragnę przedstawić moje najnowsze 
odkrycie: kiełki z lucerki, które wyraźnie 
dodają siły i chęci do życia.

Lucerna to od dawna znana i bardzo doceniana 
roślina jako pasza dla bydła, a okazało się, że dla ludzi 
też stanowi remedium na wiele dolegliwości. Stosowana systema-
tycznie oczyszcza drogi moczowe oraz krew i wątrobę, zmniejsza 
zakwaszenie organizmu, reguluje pracę jelit, pomaga utrzymać 

prawidłowy poziom cukru we krwi, wzmacnia serce i układ 
nerwowy, a także działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. 
Jej dobroczynne działanie dostrzec można w przypadku osób  
w podeszłym wieku. Widocznie wzmacnia układ odpornościowy, 
hamuje procesy starzenia się organizmu i ułatwia zasypianie.

Samodzielna uprawa kiełków jest dość prosta, a najlepiej 
wypracować swoją metodę. Nasiona płuczemy w letniej przego-

towanej wodzie i takiej wody używamy też do zraszania 
roślin. Następnie wkładamy je do salaterki lub 

słoja i zalewamy wodą, tak aby kiełki były stale 
wilgotne. Zmieniamy ją dwa razy dziennie, 

starając się nasion nie zasuszyć. Można 
też wyłożyć je na talerzu z wilgotną 
ligniną czy gazą lub w zakupionych  
w sklepach z nasionami kiełkownicach 
i systematycznie nawilżać. Po kilku 
dniach kiełki wyrastają, więc powinno 
się je na bieżąco zjadać, gdy osiągną 
wysokość 2-4 cm. Zawierają one pełen 
zestaw witamin, minerałów i białek 

korzystnych dla zdrowia, które są łatwo 
przyswajalne przez organizm człowieka, 

toteż warto po nie sięgać codziennie,  
a enzymy biorące udział w rozkładaniu tych 

substancji ułatwiają również trawienie pokar-
mów jedzonych z dodatkiem surowych kiełków. 

Nasiona można nabyć przez internet lub w sklepie 
ogrodniczym. Warto zostać miłośnikiem kiełków, bo zdrowie to 
przecież nasze największe bogactwo.  

                                                                     Lidia Szkaradnik
.
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Od wielu już lat Przedszkole nr 1  
w Ustroniu jest pomysłodawcą i organiza-
torem konkursów plastycznych adresowa-
nych do dzieci ze wszystkich ustrońskich 
przedszkoli. I choć zmienia się otaczająca 
nas rzeczywistość, to ten fakt pozostaje nie-
zmiennym. Konkursy plastyczne o tematyce 
przyrodniczej na dobre bowiem wpisały 

się w kalendarz wydarzeń przedszkolnych  
i od lat spośród nadesłanych na konkurs prac 
jury wybiera te najpiękniejsze i najbardziej 
oryginalne. W tym roku tematem konkur-
sowych zmagań byli „Mieszkańcy lasu”. 

Prace, które napłynęły na konkurs, jak 
zawsze cechowała niezwykła dbałość  
o szczegóły, nietuzinkowe podejście do 

tematu, oryginalność i wysokie poczucie 
estetyki. Ustrońskie przedszkolaki znako-
micie poradziły sobie z nowym dla nich 
tematem i zadziwiły jurorów nader zróżni-
cowanymi i kreatywnymi pracami, trafnie 
łącząc ze sobą różne materiały i techniki 
plastyczne, zachwycając pomysłowością. 

Niełatwe zatem zadanie miało powo-
łane przez organizatorów konkursu jury  
w składzie: Magdalena Lupinek – dyrektor 
Muzeum Ustrońskiego oraz Magdalena Po-
lok – pedagog, przyrodnik, przewodnicząca 
Rady Rodziców Przedszkola nr 1. 

Ostatecznie w każdej z kategorii wie-
kowych przyznano 1, 2 i 3 miejsce, jury 
zdecydowało także o przyznaniu dwóch 
wyróżnień. W kategorii dzieci 3-letnich: 
I miejsce – Stasiu Czyż z SP 3 z Oddzia-
łami Przedszkolnymi, II miejsce – Kac-
per Nogowczyk z Przedszkola nr 7, III 
miejsce – Nela Błacha z Przedszkola nr 
6. W kategorii dzieci 4-letnich: I miej-
sce – Danusia Martynek z SP 3 z OP, II 
miejsce – Dawid Słaby z Przedszkola nr 
4, III miejsce – Maksymilian Piernicki 
z Przedszkola nr 5. W kategorii dzieci 
5-letnich: I miejsce – Anna Hussar z SP 
3 z OP, II miejsce – Zuzanna Śliwka  
z Przedszkola nr 7, III miejsce – Michał 
Kędzierski z Przedszkola nr 4. W kategorii 
dzieci 6-letnich: I miejsce – Liliana Kierni-
cka z Przedszkola nr 5, II miejsce – Marta 
Grzesiak z Przedszkola nr 4, III miejsce – 
Łukasz Szeremeta z Przedszkola nr 7. Wy-
różnienia otrzymują: Lea Górniok z ZSP nr 
3 i Zuzanna Marianek z Przedszkola nr 5. 

Korzystając z nadarzającej się okazji 
pragniemy gorąco podziękować naszym 
sponsorom, którzy jak zwykle nie zawiedli: 
Nadleśnictwu Ustroń, Z.P.H. Pilch, Muze-
um Ustrońskiemu.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy 
uznania dla wszystkich młodych artystów!

                                        Organizatorzy

„MIESZKAŃCY LASU” 2021

5 lat: Iga Januszewska P-1, Amelia 
Chwastek P-2, Kamil Kajstura P-4, Sonia 
Jachowska P-4, Zuzanna Szczotka P-7.

6 lat: Alicja Hanus P-1, Samantha Turoń 
P-1, Marlena Polok P-2, Lena Cieślar P-4.

Laureatom konkursu oraz opiekunom, 
którzy czuwali nad wykonaniem prac, 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Po 
odbiór nagród zapraszamy do Biblioteki 
(Oddział dla Dzieci).        Organizatorzy

 „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 

Wantuły w Ustroniu zaprosiła ustrońskie 
przedszkolaki do udziału w konkursie 
plastycznym pod tytułem „Mój przyjaciel 
miś”. Otrzymaliśmy 54 prace z sześciu 
ustrońskich przedszkoli. Jury w składzie: 
Katarzyna Targowska, Kazimierz Heczko 

oraz Bartosz Frydrychowski wytypowało 
następujące prace:

3 lata: Oliwia Pezda P-1, Marlena Go-
mola P-3, Jakub Smoleń P-6, Maciej Żyła 
P-7, Julia Luber P-7.

4 lata: Lena Polok P-6, Jerzy Bałdys  
P-7. 

                                                                                            
Fot. E. Kostka
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Uczniowie klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu  
z nauczycielkami Sylwią Klusek-Szleszyńską i Małgorzatą Malinowską.                 Fot. SP3zOP

To był udany rok dla Galerii „Rynek”, która mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej im. Jana Wantuły. Mimo pandemii właściciel Kazimierz Heczko powiększył wnętrza, 
zaprosił do prezentacji prac wybitnego malarza rodem z Ustronia Leszka Żegalskiego, 
intrygującą malarkę Milenę Brudkowską i cenioną artystkę, szczególnie lubianą w Ustroniu 
– Elżbietę Szołomiak. Pełne kolorów obrazy artystki – podróżniczki można będzie oglądać  
w Galerii „Rynek” jeszcze do końca stycznia. Oczywiście wszystkie prace wystawione  
w Galerii, w tym również członków Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, któremu Kazimierz 
Heczko prezesuje, można kupić, a Elżbieta Szołomiak prezentuje dodatkowo mniejsze akwa-
rele, w przystępniejszych cenach, które mogą stać się miłym prezentem gwiazdkowym. Warto 
włożyć też pod choinkę Kalendarz Ustroński na rok 2022, który można kupić w Galerii Rynek 
i w innych punktach na terenie miasta w cenie 25 zł. (mn)                                Fot. A. Nagy

Od 1 grudnia w Muzeum Ustrońskim 
można oglądać wystawę dzieł Zdzisława 
Beksińskiego. Pamiątkowy bilet wstę-
pu do sali, gdzie wyeksponowano prace, 
kosztuje 20 zł, ulgowy 15 zł. Jak mówi 
dyrektor Muzeum Magdalena Lupinek, 
mimo nietypowej dla ustrońskiej placówki 
organizacji wystawy i odrębnej płatności za 
zwiedzanie, chętnych nie brakuje. - Emo-
cje już troszkę opadły, więc chciałabym 
podziękować przede wszystkim Muzeum 
Historycznemu w Sanoku, z którego pocho-
dzą obrazy, za zaufanie i współpracę, firmie 
Bella – Tomasz Wojnarowski z Sanoka za 
transport, przedsiębiorstwu „Karabela”  
z Tarnobrzega za konwój i ochronę, Nad-

leśnictwu Ustroń za gościnność oraz pań-
stwu Kawulokom z Ustronia za ogromne 
wsparcie logistyczne i psychologiczne. Na 
pytanie, jak nam się żyje z Beksińskim,  
z czystym sumieniem możemy powie-
dzieć, że magicznie. Zapraszamy ser-
decznie!

Wystawę obejrzało już prawie 300 osób, 
w tym uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle  
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  
z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu 
Polanie. Na Hutniczej była też ekipa TVN.  

Prace Zdzisława Beksińskiego pochodzą 
z Muzeum Historycznego w Sanoku, które-
mu artysta przekazał całą spuściznę. (mn)

MAGICZNA WYSTAWA
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, ul.  
Stawowa 27 – szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0%. 
728-340-518, (33) 854-22-57. 
www.komandor.pl

Skup samochodów, stan obojętny. 
515-409-571.

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

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.
 
REHABILITACJA DOMO-
WA, MASAŻ LECZNICZY. 
ZADZWOŃ-PRZYJADĘ! 663-
224-499.

Zielony Sklep zielarsko-me-
dyczny (irydologia, naturotera-
pia, indywidualny dobór ziół). 
Ustroń, Daszyńskiego 16. tel. 33 
854 1962.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów. 
666-989-914.

. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

TRZYDZIESTA ROCZNICA STANU WOJENNEGO
13 grudnia pod Pomnikiem Pamięci przy rynku odbyła się skromna 

uroczystość w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Może 
faktycznie tamte dni nie zapadły w pamięć ustroniaków, niewiele tu 
się działo, ale jednak w zakładach pracy działał Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność” i miał swych członków, 
którzy nie wszyscy uważali wprowadzenie stanu wojennego za tzw. 
mniejsze zło. Dość łatwo wyliczyć osoby, które zdecydowały się 
przyjść 13 grudnia pod pomnik. Były to władze miasta  w osobach 
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego RM Stanisława 
Maliny, naczelniczki Danuty Koenig, był jedyny internowany miesz-
kaniec Ustronia Lesław Werpachowski, działacz ekologiczny jeszcze 
w latach 80. Zygmunt Białas, dyrektorka Gimnazjum nr 2 Iwona 
Werpachowska przybyła z trójką uczniów, był kombatant Ludwik 
Gembarzewski i Andrzej Georg. 

WESOŁE URODZINY
Spotykamy się dzisiaj z okazji 35. rocznicy powstania Klimatycznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Jest to rocznica powstania 
nowego budynku, bo sama placówka powstała w 1787 roku, a więc  
w roku 2012 będziemy obchodzić jej 225-lecie – mówiła witając 
przybyłych dyrektor Sp-2 Ewa Gruszczyk. Sala widowiskowa Miej-
skiego Domu Kultury „Prażakówka” była pełna, zajęto miejsca 
nawet na balkonach. Wspólnie świętowali byli i obecni pracownicy 
szkoły, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, absolwenci i wszyscy, 
którzy czują się z Dwójką związani. Nie zabrakło ważnych gości: 
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta 
Stanisława Maliny, radnych: Krystyny Kukli i Artura Kluza, na-
czelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Danuty Koenig, kierownik Jednostki Organizacyjnej Pla-
cówek Oświatowych Bożeny Dziendziel, radczyni prawnej Teresy 
Banszel, prezes ustrońskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Ewy Lankocz. Przybyli też przedstawiciele Rady Ro-
dziców z obecnym przewodniczącym Marcinem Janikiem oraz 
duchowni: ks. Antoni Sapota i ks. Piotr Wowry. Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 15.12.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
18.12    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
19.12    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

1.12-27.02    Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Muzeum 
	 	 	 	 	 	 		 Ustrońskie	(bilety:	normalny	20	zł,	ulgowy	15	zł)
16.12 godz. 15.00   Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu podopiecz- 
        nych i wychowawców Stowarzyszenia Pomocy  
        Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, aula	Szkoły	
	 	 	 	 	 	 		 Podstawowej	nr	1
18.12 godz. 15.00   Koncert Estrady Regionalnej „Równica”, Rynek
18-19.12     Konwój Radia ZET	szczegóły	str	3
19.12 godz. 15.00   Uroczyste rozświetlenie czwartej świecy wieńca 
        adwentowego, Koncert EL Czantoria oraz ER Rów- 
        nica, Rynek
19.12 godz. 17.00   Beskidzcy Zbóje – kolędy i pastorałki, MDK	Praża- 
	 	 	 	 	 	 		 kówka
26.12 godz. 9-13   Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko	miejskie	
2.01 godz. 19.00   Grupa MoCarta (impreza biletowana), MDK	Praża- 
	 	 	 	 	 	 		 kówka

Na ul. Skoczowskiej wymieniana była nawierzchnia asfaltowa 
na jednym pasie jezdni. Z uwagi na brak wolnych środków na 
oznakowanie poziome dróg przejście dla pieszych w Herma-
nicach przy sklepie Eurospar zostanie wykonane w okresie 
wiosennym.                                            Fot. M. Niemiec

oferujemy również: 
• ryby patroszone  • filetowane  • w dzwonkach 

• ryby wędzone.

GOSPODARSTWO RYBNE 
zaprasza 

w godz. 8.00-16.00 
na świąteczną sprzedaż ryb:

KARP, AMUR, KARAŚ, LIN, SUM, 
PSTRĄG, JESIOTR, SZCZUPAK

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

50/2021/6/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) popularny serial z ławeczką i „Mamrotem”, 
8) element układu wydechowego, 9) zanim tryśnie ropa,  
10) dzielnica Warszawy, 12) szwajcarskie województwo,  
14) duża błotna kałuża, 15) platforma cyfrowa ze „słonecz-
kiem”, 16) przydatny w piwnicy, 19) uczestnictwo, 22) wy-
twarza prąd, 23) podłoga na statku, 24) do pstrykania fotek.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) gorzka lub mleczna,  
4) męskie imię germańskie, 5) straszy w zamku, 6) imię królo-
wej Anglii, 7) produkt z ula, 11) siostra Równicy, 13) popularny 
instrument, 17) piłkarski mistrz Polski, 18) obok pszenicy,  
20) w stogu siana schowana, 21) rosyjskie auto. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 27 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 48

PREZENTY, PREZENCIKI

K R Z Y Ż Ó W K A

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. 
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta 
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
 

KĄCIK SZACHOWY
50/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.    

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 48: Kc1

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bożena Podżorska-Szarzec z Ustronia,  
ul. Nad Bładnicą. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.                        Fot. W. Suchta                   

50/2021/7/R

50/2021/5/R
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Drużyna juniorów dwunastego listopada 
zagrała na wyjeździe z Husarią Lubliniec. 
Pierwsze minuty tego spotkania były 
co prawda wyrównane, jednak od dwu-
dziestej minuty zarysowywała się coraz 
większa przewaga ustrońskich szczypior-
nistów. Ostatecznie podopieczni trenera 
Piotra Bejnara wygrali 36:21 (22:14),  
w czym spory udział miał Krzysztof 
Markuzel – autor dziewięciu bramek. Pięć 
dni później nasi rodzimi piłkarze ręcz-
ni podejmowali SPR Górnik II Zabrze,  
a więc ubiegłorocznych Mistrzów Polski. 
Po pierwszym kwadransie tego cieka-
wego i emocjonującego spotkania tabli-
ca wyników wskazywała remis, jednak  
w kolejnych minutach przewagę osiągnęli 
przyjezdni, którzy finalnie triumfowali 
35:24 (17:13). W ostatnim spotkaniu 
ustrońscy szczypiorniści zagrali w Za-
brzu z pierwszym Górnikiem. Miejscowi 
nie okazali się być gościnni, bowiem 
wygrali 38:25 (23:12). Najlepiej rzucają-
cym zawodnikiem tego meczu był Piotr 
Szturc, który zdobył siedem bramek. Tym 
samym podopieczni trenera Piotra Bejnara 
zakończyli zmagania w rozgrywkach 
wojewódzkich na trzecim miejscu. Teraz 
czekać ich będzie baraż, którego stawką 
będzie awans do 1/16 Mistrzostw Polski.

Juniorzy młodsi listopad zainaugurowa-
li udając się do Piekar Śląskich, gdzie ich 
rywalem była miejscowa Olimpia. Ustroń-
scy adepci szczypiorniaka nie będą miło 
wspominać tego wyjazdu, bowiem prze-
grali 33:18 (18:7). Najlepiej rzucającym 
zawodnikiem tego spotkania był Łukasz 
Gogółka, zdobywca dziewięciu bramek. 
W kolejnym meczu MKS Ustroń podej-
mował Viret Zawiercie. Lepiej ten mecz 
rozpoczęli przyjezdni, którzy szybko 
odjechali na kilkubramkowe prowadzenie.  
W kolejnych minutach meczu zawiercia-
nie nie roztrwonili wypracowanej prze-
wagi, dzięki czemu wygrali 31:20 (17:7). 
Kolejnym rywalem naszych rodzimych 
piłkarzy ręcznych był SPR Górnik I Za-
brze, a więc lider, który do tej pory nie 
stracił jeszcze ani jednego punktu. Ambit-
nie walczący ustronianie nie dali rady za-
trzymać rozpędzonych zabrzan i przegrali 
39:17 (19:8). Listopad został zakończony 
wyjazdowym spotkaniem z Imielinem, 
który w ligowej tabeli plasuje się na ostat-
nim miejscu. Ustrońscy szczypiorniści 
pewnie pokonali swych oponentów 32:8 
(15:1), w czym spory udział miał Łukasz 
Gogółka – zdobywca dziesięciu bramek. 
Trzeciego grudnia do naszego miasta za-
witała drużyna z Rudy Śląskiej. Pierwsze 

INTENSYWNY OKRES JUNIORÓW

Po wygranym spotkaniu z drużyną z Rudy Śląskiej. W górnym rzędzie od lewej: Piotr Browarczyk, Łukasz Gogółka, Wojciech 
Chmura, Kamil Pinkas, Maciej Darowski, Patryk Wolny, Marcin Siekierka, Arkadiusz Czapek. W dolnym rzędzie od lewej: Mi-
kołaj Szarzec, Bartłomiej Klimek, Piotr Puzoń, Maciej Zawada, Grzegorz Łazarz.                                          Fot. MKS Ustroń 

fragmenty tego spotkania były wyrów-
nane, jednak wraz z każdą upływającą 
minutą zarysowywała się coraz większa 
przewaga naszych rodzimych piłkarzy 
ręcznych, co miało swoje przełożenie  
w wyniku. Mecz finalnie zakończył się 
ich wygraną 38:29 (19:14). Spotkaniem 
z Grunwaldem juniorzy młodsi zakoń-
czyli pierwszą rundę, po której plasują się  
w środku ligowej stawki. 

                                  Arkadiusz Czapek

Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne dla młodzieży trenującej w MKS-ie 
Ustroń. Juniorzy zakończyli w ostatnich dniach rozgrywki wojewódzkie i teraz 
szykują się do meczu barażowego o awans do Mistrzostw Polski, natomiast juniorzy 
młodsi są na półmetku sezonu. Jak sobie radzą?

1 SPR Górnik I Zabrze   6 18 232:156
2 SPR Górnik II Zabrze 7 18 257:151
3 MKS Ustroń 8 12 230:240
4 HC Husaria Lubliniec 6 3 142:230
5 MKS Olimpia Piekary Śl. 7 0 178:262

JUNIORZY 

JUNIORZY MŁODSI 

1 SPR Górnik I Zabrze 8 24 356:131
2 KS Viret CMC Zawiercie 9 21 267:223
3 MKS Olimpia Piekary Śląskie 8 18 264:192
4 UKS 31 Rokitnica Zabrze 7 18 191:152
5 SPR Górnik II Zabrze 8 12 251:201
6 MKS Ustroń 9 12 230:254
7 HC Husaria Lubliniec 8 6 174:235
8 SPR Grunwald Ruda Śląska 8 5 190:262
9 MKS Wiry Siódemka Mysłowice 8 4 185:256
10 MKS Imielin 7 0 91:293


