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W poniedziałek 30 listopada od rana montowano na rynku choinkę.                                                                                         Fot. W. Suchta

SESJA 
RADY MIASTA

AKCA ZIMOWA
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USTROŃSKI

(cd. na str. 2)

Kolekcjonowanie militariów, grupy rekonstrukcyjne to 
ostatnich latach bardzo popularne hobby. Skąd się to bierze?
U mnie było tak, że kolekcję odziedziczyłem po tacie, który 
zajmował się zbieraniem mundurów jeszcze nim stało się to tak 
modne. Ta kolekcja ma już 35 lat, a ja ją przejąłem i staram się 
ożywiać poprzez takie wystawy jak w Muzeum Ustrońskim. Chcę, 
by ta kolekcja żyła. Zbiór jest tak duży, że nie warto trzymać go 
tylko dla siebie.
Może warto pokazywać wystawę młodzieży?
Mieliśmy w Muzeum Ustrońskim lekcje historii, były gimnazja 
i duże zainteresowanie. Jestem dość młody, dobrze pamiętam 
lekcje w szkole i uważam, że taka żywa historia, namacalna, 
zostaje w pamięci. Suchy tekst w dzisiejszych czasach nie trafia 
do młodego człowieka, jest dla niego nudny.
Na wystawie prezentuje pan mundury z określonej epoki. Czy 
to tylko takie zainteresowania?
Tak. To czas zimnej wojny i raczej wschód, głównie ZSRR.
I ma pan mundur np. funkcjonariusza NKWD?

RADZIECKIE  MUNDURY
Rozmowa z kolekcjonerem Michałem Przybyłem

48/2015/1/R
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wodem nazwa wsi Cisownica, 
przysiółków Cisowa w Brennej  
i Cisowe w Koniakowie. Obecnie 
tych drzew jest znacznie mniej. 

W Brennej dalej będzie obowią-
zywała opłata za posiadanie psa. 
Stawka nie zmienia się: 35 zł od 
zwierzaka.

W ostatnią niedzielę listopada  
w salach Gminnego Ośrodka 
Kultury, odbyła się ostatnia run-
da Grand Prix Gminy Goleszów 
2015 w szachach. Był to zarazem 
20. Turniej Mokate Open. Za 
szachownicami zasiadła ponad 
setka miłośników „królewskiej 
gry”. Specjalny puchar ufundo-
wał Adam Mokrysz.          (nik)

w kategorii chórów dziecięcych 
podczas XVIII Łódzkiego Festi-
walu Chóralnego „Cantio Lo-
dziensis”. Wystąpiło 25 chórów 
i zespołów wokalnych.

Zastępca burmistrza Cieszyna 
Bogdan Ścibut pożegnał się ra-
tuszem, bo przyjął ofertę pracy 
w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej. Został „ściągnięty” przez 
ministra Antoniego Macierewi-
cza. Nie wiadomo, jakie zajmie 
stanowisko.  

Dwie kolejne kamery włączono 
do systemu miejskiego monito-
ringu w Cieszynie. Nowe punkty 
zainstalowano na kamienicy na 
Górnym Rynku oraz na budyn-

Na skwerze koło ronda przy 
ulicy Stalmacha w Skoczowie, 
stanął pomnik profesora Józefa 
Pietera (1904-1989), pocho-
dzącego z Ochab psychologa, 
pedagoga, filozofa i naukowca. 
Inicjatorem była fundacja, której 
profesor patronuje. Uroczyste 
odsłonięcie pomnika nastąpi  
w grudniu. 

Chór ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum „Canzonetta”  
w  Strumieniu, zajął II miejsce 

ku hal targowych obok ronda. 
Kamer obrotowych w systemie 
jest teraz 10. 

Zakończono remont nawierzchni 
ulicy Podwale (droga powiato-
wa) w Strumieniu. Koszt wy-
niósł ponad 380 tys. zł, z czego 
strumieńska gmina wyłożyła 
ponad 65 tys. zł.

Ciekawostka zza Olzy. W Cze-
skim Cieszynie ustawiono po-
jemniki do separacji zużytych 
olejów i tłuszczy jadalnych. Ta-
kich punktów o pojemności 120 
litrów jest pięć. 

Przed wiekami cieszyński region 
słynął z dużej liczby cisów. Do-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Takiego niestety nie mam, ale mam umundurowanie generała 
KGB, mam też czapki kilku marszałków Związku Radzieckiego. 
W sumie jest to około 150 mundurów, a brakuje nam munduru 
amerykańskiego i czapki z Chin.
Zbiera pan tylko mundury wojskowe, czy także formacji 
zmilitaryzowanych jak np. straże pożarne?
Ograniczam się do mundurów formacji militarnych i paramilitar-
nych, czyli kolej, straż pożarna jest poza moim zainteresowaniem. 
Natomiast zainteresowany jestem umundurowaniem milicji, 
obrony cywilnej czy naszego ZOMO, ale mam też mundur służby 
pocztowej.
Zbiory ograniczają się do określonych krajów?
Nie. Zbieramy mundury z obu stron żelaznej kurtyny. 
Z jakich lat?
Praktycznie od 1945 do 1989 r., ale też nowsze, bo np. w lutym 
tego roku dostaliśmy mundur szefa Sztabu Generalnego gen. 
Mieczysława Gocuła. Można więc powiedzieć, że są to mundury 
z lat 1945-2015. W czasie trwania tej wystawy uszyliśmy dwa 
mundury za pieniądze otrzymane od samorządu.
Czyli w zbiorach są też mundury odtwarzane?
Autentyki są cenne, ale to nie znaczy, że kopie pozyskuje się 
za darmo. Uszycie na nowo, to koszt około tysiąca złotych,  
a mówimy tylko o marynarce i spodniach. To nie jest tani sport.
Czy poza mundurami macie inne eksponaty?
Około 150 mundurów, 500 nakryć głowy, tysiące odznaczeń, 
plakietek, pagonów, ale również sprzęt wojskowy.
Także broń?
Tu są większe komplikacje, bo do tego potrzebne jest własne 
muzeum, niezbędne pozwolenia, więc nie chcemy igrać z ogniem. 
Dlatego nasze zbiory to umundurowanie i wyposażenie.
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale widuję czasami 
podobne zbiory i zazwyczaj dotyczą pierwszej lub drugiej 
wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, rzadziej 
wcześniejszych okresów, o zimnej wojnie nie wspominając. 

Może dlatego, że sporo osób żyło w czasach, których dotyczą 
moje zbiory i nie jest to aż tak atrakcyjne. Natomiast dla tak 
młodego człowieka jak ja, jest to ciekawa historia. Może w tym 
okresie nie chciałbym żyć, ale historią można się zainteresować.
Zimną wojnę też można podzielić na okresy, od stalinizmu 
po pierestrojkę. Który cieszy się pana szczególnym zainte-
resowaniem?
Ciekawe są lata 60. XX w. z racji zagrożenia nuklearnego. Nie 
ukrywam zainteresowania czasami, gdy żył Stalin. To czasy spi-
sków, denuncjacji, terroru i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, 
jak potworny to był okres. Rządzili ludzie bez jakichkolwiek 
zahamowań i jest to straszne. Uważam jednak, że można się tym 
interesować.
Gromadząc zbiory po armiach komunistycznych nie spotyka 
się pan z zarzutem, że jest to kultywowanie tych tradycji?
Na razie nie nie ma podobnych zarzutów i myślę, że takich głosów 
będzie jak najmniej. Jednak zajmując się takim okresem trzeba 
mieć świadomość, że podobne opinie mogą się pojawić. Ktoś 
to może odbierać jako popieranie stalinizmu, komunizmu, bo 
przecież wiadomo co oni wtedy wyrabiali. Oczywiście nie popie-
ram tego, było to straszne i okrutne. Z drugiej strony to ciekawe 
mundury. ZSRR był tak ogromnym krajem, że różnice umundu-
rowania były znaczne, a do tego skomplikowane. Przykładowo 
na zdjęciu widać, że jest to marszałek Związku Sowieckiego, 
a czapkę ma jak szeregowiec. Takie niezrozumiałe poplątanie. 
Staram się dociekać czym to było spowodowane. Decydujące 
były różne względy.
W latach 70. niedaleko sowieckiej bazy widziałem żołnierza 
dumnej Armii Czerwonej. W mundurze polowym wyglądał 
jak łachmaniarz. Czy takie eksponaty też zbieracie?
Tak. Zresztą u nich mundury polowe szeregowca i pułkownika 
były podobne, różniąc się tylko stopniem na pagonie. Można 
powiedzieć, bardziej przypominały szmaty.
Znacie się jako zbieracze mundurów z tego okresu?
Przyznam szczerze, że z tego okresu nie znam zbyt wielu zbie-
raczy. Czasem bywa tak, że ktoś ma szersze zbiory, brakuje mu 
miejsca i czegoś chce się pozbyć. My natomiast dysponujemy 
pomieszczeniami, gdzie możemy to składować, więc rozwijamy 
zbiory. Razem z Mirosławem Gaurą, organizatorem wielkich 
imprez militarnych, w planach mamy otwarcie muzeum i stowa-
rzyszenia „Barwa i Broń - Wczoraj i Dziś”. Dobrze, by ta kolekcja 
znalazła swoje stałe miejsce.
Współpracuje pan z Wojskiem Polskim?
Tata służył w Wojskach Ochrony Pogranicza, potem w Straży 
Granicznej, więc to lokalne środowisko jest mi znane i są przy-
chylni, pomagają na ile mogą. Otrzymałem ciekawe pamiątki, 
np. od płk. Budnego aż kilka pudeł, w tym plakietkę pierwszego 
oficjalnego agenta FBI w Polsce. Ale też jak pan zauważył na 
początku, dziś to modny temat, więc wojskowi otrzymują wiele 
listów z prośbami i trzeba wykazać, że nie jest się pierwszym 
lepszym, że mamy kolekcję zbieraną przez lata, że chcemy to 
kultywować, robić wernisaże, przeprowadzać lekcje historii, że 
robimy to z serca, a nie dlatego, że taka moda.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław SuchtaM. Przybył.                                                                     Fot. W. Suchta
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

23 XI 2015 r.
Kontrola przestrzegania regu-
laminu targowiska przez osoby 
handlujące.
23 XI 2015 r.
Kontrola prawidłowości parkowa-
nia wokół targowiska, szczególnie 
na skrzyżowaniu ul. Ks. Kojzara 
z ul. A. Brody. Już prawie się 
nie zdarza, żeby w tym rejonie 
parkowali mieszkańcy Ustronia, 
ale osoby spoza naszego miasta 
w dalszym ciągu potrafi ą swoim 
samochodem zablokować lub 
znacznie utrudnić ruch. Na pytanie 
strażników, czy nie widzą biało-
-czerwonej taśmy, którą zawieszo-
no, żeby podkreślić newralgiczne 
miejsce, choć i tak wiadomo, że 
na skrzyżowaniu parkować nie 
można, odpowiadają, że myśleli, 
że to zabezpieczenie przed wpad-
nięciem do przydrożnego rowu. 
24 XI 2015 r.
Mandatem w wys. 100 zł uka-
rano kierowcę z Pogórza, który 
zaparkował na osiedlu Centrum 
w miejscu, gdzie obowiązuje 
zakaz ruchu. 

24 XI 2015 r.
Zgłoszenie od mieszkanki Ustro-
nia o zaginięciu wyżła długowło-
sego. W przypadku, gdy pies zgubi 
się lub ucieknie z posesji, warto 
od razu zgłosić sprawę do straży. 
Funkcjonariusze będą wiedzieli, 
co zrobić, gdy zauważą czworo-
noga podczas patrolu lub gdy ktoś 
zgłosi, że zauważył błąkającego 
się psa. Gdy trzeba wezwać pra-
cowników schroniska, właściciel 
obciążony zostaje kosztami opieki 
nad psem.
25 XI 2015 r.
Kontrole porządkowe pod kątem 
gospodarki ściekami na prywat-
nych posesjach przy ul. Górnej 
w Lipowcu.
26 XI 2015 r.
Na prośbę policji strażnicy poszu-
kiwali ponad 90-letniej turystki 
– obywatelki Czech, która przy-
jechała do Ustronia z koleżanką. 
Ostatecznie okazało się, że wróciła 
do domu, gdy panie się rozdzieliły, 
ale nikogo o tym nie poinformo-
wała. 
26 XI 2015 r.
Kontrole porządkowe na pose-
sjach przy ul. Wybickiego.
26 XI 2015 r.
Przegląd pustostanów i miejsc, 
gdzie mogą przebywać bezdomni.
27 XI 2015 r.
Ciąg dalszy kontroli oświetle-
nia na terenie miasta. Strażnicy 
spisują latarnie, które nie świecą 
i przekazują informację odpowie-
dzialnym służbom.               (mn) 

48/2015/3/R

48/2015/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zofi a Maryanek lat 90  ul. Lipowska
Anna Górnik  lat 84  ul. Akacjowa 
Helena Kowala  lat 86  ul. Bładnicka
Wincenty Staniek lat 86  ul. Bernadka
Józef Legierski  lat 90  
Wilhelm Hussar lat 76  ul. Furmańska
Jan Ryś   lat 101 os. Manhatan

STRAŻ 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
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00

*  *  *

 Drogiej Koleżance
 Iwonie Ryś

wyrazy serdecznego współczucia z powodu 
śmierci 

Ojca
śp.  Jana Rysia

składają 
koleżanki i koledzy

z Ustrońskiego Klubu Ekologicznego

48/2015/1/N
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
                                                 ks. Jan Twardowski
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, 

że dnia 26 listopada w dalekiej Australii zmarł 

śp. Otton  Windholz-Winecki
Honorowy Obywatel Ustronia, 

ostatni z ustrońskiej  rodziny żydowskiej. 
Zgodnie z wolą  Zmarłego jego prochy spoczną na 

Cmentarzu Komunalnym w grobie  
Rodziców Józefa i Selmy Windholz.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy serdeczne 
wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Miasta 
Artur Kluz

Burmistrz Miasta Ustroń
 Ireneusz Szarzec

48/2015/3/N

 Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

śp. Ottona Wineckiego-Windholza
długoletniego członka 

Towarzystwa Miłośników Ustronia,
współautora „Pamiętnika Ustrońskiego”.

Rodzinie
składamy 

wyrazy najgłębszego współczucia

Zarząd TMU

JARMARK  ŚWIĄTECZNY
Przez cały grudzień na ustrońskim rynku odbywać się będzie 

Jarmark Bożonarodzeniowy. Sprzedaż towarów świątecznych 
potrwa od 2 do 24 grudnia. Szczególnie zapowiadają się dni 19 
i 20 grudnia. Kolędy i pastorałki śpiewać będą w sobotę: godz. 
16.00 - Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”, godz. 16.30 - 
Teatr Loch Camelot, godz. 17.30 - Siostry Wajs, w niedzielę: godz. 
16.00 - Zespół Regionalny „Sądeczanie”, godz. 17.00 -  Zespół 
Gama 2, godz. 17.30 - Kapela „Tekla Klebetnica”.
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Kolizje to nie tylko uszkodzone samo-
chody, ale też infrastruktura drogowa. 26 
listopada samochód uderzył w latarnię na 
skrzyżowaniu ul. Grażyńskiego i Gości-
radowiec. Po tym, jak odjechała straż po-
żarna i odholowano pojazd, uszkodzenie 
latarni miejskiej zgłoszono strażnikom 
miejskim, a ci poinformowali o sprawie 
odpowiednie służby. Funkcjonariusze 
udali się na miejsce, żeby sprawdzić, czy 
latarnia nie zagraża przechodniom, i czy 
nie trzeba jej zabezpieczyć. 

Dzień później uszkodzone zostały ba-
rierki na ul. Cieszyńskiej. Ostre zakręty na 
Gojach są dla niektórych kierowców nie 
do pokonania.                                                 (mn) 

KOLIZJA  Z  DZIKIEM

AUTEM 
W LATARNIĘ

We wtorek 17 listopada, po godzi-
nie 15, z klubowego parkingu wyruszył 
autokar pełen kibiców wystrojonych  
w barwy narodowe. Młodzi zawodnicy 
Kuźni Ustroń wraz z trenerami i opiekunami 
wyjechali do Wrocławia na mecz towarzy-
ski pomiędzy reprezentacją Polski i Czech. 
Na trybunach zasiadło ponad 40 tys. fanów  
w tym nasza 50-osobowa grupa. Przepiękny 
stadion wybudowany na Mistrzostwa Euro-
py, które odbyły się w naszym kraju w 2012 
roku, świetna atmosfera, doping wypełnio-
nych po brzegi trybun, „meksykańska fala” 
wywołały pozytywny dreszczyk emocji. 
Dodatkowo piękna gra naszej reprezenta-
cji przyniosła zwycięstwo 3:1. Wyjazd na 
długo zapadnie nam w pamięci a w nowym 
roku planujemy już kolejny!

KIBICOWALI

20 listopada na skrzyżowaniu ul. Ka-
towickiej z Cichą znaleziono martwego 
dzika. Zwierzę zostało potrącone przez 
samochód. Musiał być to sporych rozmia-
rów samochód, bo zderzenia z tak dużą 
zwierzyną częściej kończą się poważnym 
uszkodzeniem pojazdu. 

O dziku poinformowani zostali strażnicy 
miejscy, którzy po przybyciu na miejsce 
wezwali przedstawiciela Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. W dalszym ciągu 
obowiązują specjalne przepisy związane 
z chorobą świń na Białorusi, której kilka 
przypadków odnotowano w Polsce, i dlate-

go każdego martwego dzika musi obejrzeć 
weterynarz. Po zbadaniu zostało zabrane 
do utylizacji przez odpowiednie służby. 

Po kolizjach ze zwierzyną leśną kierow-
cy najczęściej nie wzywają policji, jednak, 
gdy chcemy ubiegać się o odszkodowa-
nie warto zadzwonić i zgłosić zdarzenie. 
Mając ubezpieczenie AC otrzymamy od-
szkodowanie po dopełnieniu wszystkich 
formalności. Z samym OC będzie trudno. 
Jednak, gdy zarządca drogi nie ustawił na 
niej znaku A-18b: „Uwaga dzikie zwie-
rzęta” możemy dochodzić swoich praw. 
                                                              (mn)

48/2015/4/R
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Zdaniem 
Burmistrza

O inwestycjach miejskich mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*  *  *
Na ostatniej sesji Rady Miasta jednym 

z punktów obrad była informacja o rea-
lizacji zadań inwestycyjnych i remonto-
wych ujętych w budżecie na 2015 r. 

Inwestycje w naszym mieście można 
podzielić na parę grup. Po pierwsze są to 
duże przedsięwzięcia realizowane dłużej 
niż rok, często z udziałem finansowania 
zewnętrznego. Tu można zaliczyć inwe-
stycje kanalizacyjne, a także oświatowe  
i sportowe. Największe zadania związane 
z kanalizacją obecnie dotyczą ul. Bernad-
ka w Lipowcu, a także przygotowania 
prac związanych z budową kolektora 
sanitarnego od ul. Folwarcznej w Herma-
nicach, aż po obwodnicę w Nierodzimiu. 

Wśród inwestycji oświatowych naj-
większą jest termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Nierodzimiu, ale tak-
że kontynuowana termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Lipowcu. Warto 
przypomnieć, że te dwa zadania zamyka-
ją cykl termomodernizacji szkół. Jedno-
cześnie trwają prace związane z poprawą 
stanu naszych przedszkoli. W tym roku 
została rozpoczęta największa nasza 
inwestycja, czyli przebudowa stadionu 
Kuźni. Tu można jeszcze powiedzieć  
o przebudowie ul. Partyzantów, ul. Spo-
kojnej, o zakończeniu budowy chodnika 
na ul. Cieszyńskiej. 

Wykonywane są także mniej kosz-
towne, ale ważne zadania. Dotyczy to 
uzupełniania sieci kanalizacyjnej, wodo-
ciągowej, oświetlenia. Nie zapominamy 
o kanalizacji deszczowej tam, gdzie 
spotykamy się z pewnymi problemami 
w czasie intensywnych opadów. W tym 
roku realizujemy inwestycje w Niero-
dzimiu, ale także budowę kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, 
Kasprowicza i Dworcowej. Polepszono 
bezpieczeństwo placów zabaw, stworzo-
no ścieżki rekreacyjne, np. w Jaszowcu.

Te przedsięwzięcia tworzą obszerna 
listę zadań, a w tym roku zostało zrobione 
wiele. Jak zawsze w takich przypadkach 
borykamy się z różnego rodzaju prob-
lemami. Jednym z największych jest 
terminowość i rzetelność wykonawców. 
Niestety z przykrością muszę stwierdzić, 
że w tym obszarze nastąpiło pogorszenie. 
Część wykonawców nie jest w stanie 
porządnie wywiązać się ze swoich zobo-
wiązań, co stwarza dodatkowe kompli-
kacje, a wśród mieszkańców wywołuje 
negatywne oceny tych przedsięwzięć. 

Jak już powiedziałem obecny rok był 
intensywny i bogaty w różnego rodza-
ju zadania inwestycyjne i remontowe.  
W trakcie tego roku zostało dodatkowo 
wprowadzone na te wydatki 4 mln zł, 
co spowodowało, że zakres działalności  
w tym obszarze był obfity. Notował: (ws)

Od 2007 r. 30 listopada przy wejściu 
do dolnej stacji Kolei Linowej „Czanto-
ria” władze miasta, kombatanci i mło-
dzież szkolna składają wiązanki kwiatów 
w hołdzie partyzantom z oddziału AK 
„Czantoria”. W nierównej walce z nie-
mieckim okupantem 30 listopada 1944 r. 
na Czantorii poległo sześciu partyzantów. 
W tym roku 30 listopada wiązanki kwia-

W HOŁDZIE PARTYZANTOM

48/2015/5/R

tów złożyli: burmistrz Ireneusz Szarzec, 
Franciszek Korcz i Władysław Heczko jako 
przedstawiciele kombatantów, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Polanie z dyrektor-
ką Jolantą Kocyan, uczniowie Gimnazjum 
nr 2 z dyrektorką Joanną Iskrzycką-Ma-
rianek. Uroczystość prowadził Zdzisław 
Brachaczek.

                Tekst i foto: Wojsław Suchta

Tradycyjnie odbyła sie zabawa podożynkowa. Dziękowano organizatorom, twórcom scenek 
rodzajowych i gazdom Marcie i Karolowi Małyszom (na zdjęciu z prezesem Stowarzyszenia 
Ustrońskie Dożynki Janem Szwarcem.                                                               Fot. P. Nowak
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26 listopada odbyła się XII sesja Rady 
Miasta obecnej kadencji. Obrady prowa-
dził przewodniczący RM Artur Kluz.

INWESTYCJE
Radnym przedstawiono informacje  

o realizacji zadań inwestycyjnych i remon-
towych ujętych w budżecie miasta na 2015 
r. Wyszczególniono 18 zadań na drogach 
gminnych, 3 zadania na drogach powiato-
wych, 16 zadań dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej, 8 zadań związanych 
z oświetleniem, 6 zadań związanych  
z obiektami kubaturowymi. 

Największe wykonane inwestycje to 
(kosztujące ponad 200.000 zł):

stadion KS Kuźnia – 2.750.000 zł (war-
tość zadania nie przekroczy tej kwoty),

Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.088.285 zł,
rozbudowa ul. Długiej – 1.683.392 zł,
kanalizacja ul. Bernadka – 1.041.039 zł,
przebudowa ul. Traugutta – 503.483 zł,  
budowa ul. Spokojnej – 498.758 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 469.699 zł, 
budowa chodnika na ul. Cieszyńskiej – 

415.034 zł,
kanalizacja deszczowa ul. Dworcowej 

– 376.164 zł, 
przebudowa obiektu mostowego na ul. 

Spokojnej – 359.017 zł,
kanalizacja deszczowa ulic Gałczyń-

skiego, Kasprowicza i Staffa – 335.256 zł,  
przebudowa ul. Beskidzkiej – 310.600 

zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 279.449 zł, 
kanalizacja ul. Wczasowa – 241.970 zł, 
remont ulic Dąbrowskiego i Bema – 

231.691 zł,
kładka na Wiśle (przyłącze kablowe, 

zasilanie, system sterowania, reflektory) 
– 223.564 zł, 

zakupy inwestycyjne i inwestycje  
w oczyszczalni ścieków – 203.416 zł,

KONSULTACJE
Burmistrz Ireneusz Szarzec poinformo-

wał o wynikach konsultacji społecznych 
dotyczących niektórych projektów uchwał. 
W sprawie projektu uchwały o przyję-
ciu Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych nie wpłynęła żadna opinia, 
podobnie w sprawie uchwały o wspieraniu 
finansowym rozwoju sportu. Co do uchwa-
ły dotyczącej metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłat wpłynęły dwie opinie. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Za-
wodzie wyraził opinię, że proponowany 
wzrost o 10% jest nie do przyjęcia. Stano-
wisko to poparła przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Ustroń Górny. Już podczas sesji, 
po informacji burmistrza, stanowisko za-
rządów osiedli Zawodzie i Ustroń Górny 
poparł przewodniczący Zarządu Osiedla 
Nierodzim.

AKTYWIZACJA
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do 

projektu pozakonkursowego „Aktywny 
powiat cieszyński – program aktywiza-
cji społeczno-zawodowej. Program jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa śląskiego w latach 2014-

2020. Uchwała jest niezbędna, by pod-
pisać odpowiednia umowę pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim a Powiatem 
Cieszyńskim reprezentowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Cieszynie. Ustroń jest partnerem PCPR. 
Projekt dotyczy osób niepełnosprawnych, 
korzystających z pomocy społecznej oraz 
bezrobotnych wytypowanych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy.

OPŁATY  I  PODATEK
Wzrasta opłata za gospodarowanie od-

padami komunalnymi. Podjęto uchwałę 
o stawce dotyczącej nieruchomości za-
mieszkałych w wysokości 11 zł od miesz-
kańca, jeżeli odpady są segregowane, 
natomiast 16 zł od mieszkańca gdy nie są 
segregowane. W uzasadnieniu uchwały 
czytamy:

Zmiana stawek opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi związana 
jest ze wzrostem ilości odbieranych od 
mieszkańców odpadów komunalnych, 
zwłaszcza remontowo-budowlanych  
i zielonych, a co za tym idzie wzrostem 
kosztów, które miasto ponosiło za reali-
zacje tego zadania. Koszt odbioru 1 Mg 
(tony) odpadów w 2013 r. wynosił 177,12 
zł, w 2014 roku 293,00 zł, w 2015 roku 
313,20 zł, w 2016 roku 356,40 zł. Koszt 
odbioru 1 tony odpadów wzrósł na rok 
2016 o 100% w porównaniu do roku 2013. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, który 
obejmuje koszty:

odbierania, transportu, zbierania, od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych;

tworzenia i utrzymania punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunal-
nych;

obsługi administracyjnej tego systemu;
edukacji ekologicznej w zakresie pra-

widłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
system gospodarki odpadami komu-
nalnymi ma być systemem samofinan-
sującym się. (…) Należy także zwrócić 
uwagę, że kalkulując stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w 2012 r. przyjęto, że liczba mieszkańców 
Miasta Ustroń wynosiła 15.500 osób 
(na podstawie danych meldunkowych), 
podczas gdy obecnie na podstawie zło-
żonych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowania odpadami komunalnymi  
(w których mieszkańcy wskazują liczbę 
osób zamieszkujących w danej nierucho-
mości) liczba ta wynosi ok. 13.500 osób. 
Stąd koszty systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi „rozkładają” 
się m.in. na mniejsza liczbę mieszkańców.

Radni podjęli uchwałę o zatwierdze-
niu taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w Ustroniu. W 2016 r. opłata ta 
wynosić będzie wraz z podatkiem VAT 
5,63 zł. W stosunku do obecnego roku jest 
to wzrost o 4,41%. Przykładowo podano, 

że przy średnim zużyciu 3m3 wody na 1 
mieszkańca na miesiąc, podwyżka dla 
czteroosobowej rodziny wyniesie 2,88 zł 
na miesiąc.

Na poziomie tegorocznym utrzymano 
podatek od środków transportowych.

WSPIERANIE  SPORTU
Radni przyjęli uchwałę o określeniu 

warunków i trybu wspierania finansowego 
rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń. 
Dotacja miejska może być przeznaczona 
m.in. na programy szkolenia sportowego, 
zakup lub modernizację sprzętu, strojów, 
koszty zawodów i uczestnictwa w nich, 
utrzymanie obiektów sportowych, wy-
nagrodzenie kadry szkoleniowej, przy 
czym z przyznanej dotacji wynagrodzenie 
miesięczne nie może przekraczać 700 zł.

Nie można natomiast z dotacji miasta 
finansować wydatków m.in. na transfery 
zawodników, kary i mandaty nałożone 
na klub, regulować zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów, wy-
nagrodzeń dla zawodników, stypendiów 
i nagród. Dotacja może być przyznawana 
przez Burmistrza na wniosek klubu złożo-
ny do 20 września roku poprzedzającego. 
W tym roku wnioski można składać do 
30 dni od daty wejścia uchwały w życie. 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne  
z przyznaniem dotacji.

PROGRAMY  I  STRATEGIA
Podjęto uchwały o przyjęciu:
Gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Gminnego Programu Wspierania Rodzi-
ny na lata 2016-2018.

Przyjęto również Strategię Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych Gminy 
Ustroń na lata 2016-2020. Została opra-
cowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ustroniu i Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
„Delta Partner” w Cieszynie. Obecny 
na sesji przedstawiciel „Delty Partner” 
Roman Gruszczyk przedstawił główne 
założenia mówiąc na wstępie:

- Do tej misji należy poprawa jakości 
życia mieszkańców przez zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego, dążenie do 
integracji społecznej oraz tworzenie rów-
nych szans rozwoju społecznego wszyst-
kim mieszkańcom. Zwracam uwagę na 
integrację społeczną, obecnie promowaną 
i wspieraną przez środki finansowe UE. 

Na zakończenie swego wystąpienia 
Roman Gruszczyk powiedział:

- W tej strategii określamy wartości, co 
chcemy, by się wydarzyło. To jest misja 
i wizja. Następnie w takim modelu jest 
polityka, czyli podejmowane decyzje. 
Dziś podejmujemy decyzję, czy będziemy 
się starać realizować zadania zapisane  
w strategii. Chcieliśmy też zwrócić uwagę 
na to, by angażować organizacje pozarzą-
dowe, ale także młodzież, mieszkańców 
na rzecz wspólnych projektów na rzecz 
osób starszych, nie mówiąc o całym sek-
torze „srebrnej gospodarki”, czyli tego, 
co jest przeznaczone dla osób starszych, 
jak zabezpieczyć im usługi opiekuńcze, 
medyczne. To wyzwanie do rozpatrzenia 
w najbliższej perspektywie planowania 
polityki społecznej.        Wojsław Suchta

STRATEGIA  SPOŁECZNA
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Radek Sobczyk podczas dekoracji po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Polski  w dzie-
sięcioboju w Łodzi.                       

Celem naszego wyjazdu był koncert 
w Kościele Polskiej Misji Katolickiej  w 
Austrii. W repertuarze Estrady Ludowej 

„Czantoria” znalazły się utwory sakralne 
takie jak: „Modlitwa o pokój”, „Modli-
twa w kościółku”, „Nabucco” czy wy-

3 i 4 października 2015 roku Estrada Ludowa „Czantoria” pod dyrekcją dr Danuty 
Zoń-Ciuk przebywała, na zaproszenie ks. Rektora Krzysztofa Kasperka z Polskiej 
Misji Katolickiej oraz polonii austriackiej, w stolicy Austrii – Wiedniu.

CZANTORIA  W  AUSTRII

konany przez naszą uzdolnioną solistkę 
Marię Kiecoń utwór „Ave Maria” Bacha. 
Koncert został przyjęty bardzo ciepło  
i nagrodzony gromkimi brawami. Trzeba 
zaznaczyć, że atmosfera barokowego koś-
cioła, z niespotykaną architekturą wnętrza 
na bazie koła oraz wysokiej klasy organy, 
na których z pietyzmem, wręcz czułością 
grała nasza pianistka - organistka Joanna 
Chraścina, wybitnie sprzyjała wykonaw-
com i słuchającym.

Po tak udanym występie przyszedł 
czas na część nieoficjalną – zwiedzanie 
Wiednia. Furorę zrobiły stroje cieszyńskie, 
które po części wywodzą się z tradycji  
i stylistyki wiedeńskiej, a które zaprezen-
towaliśmy w pełnej krasie na podwórzu 
Letniego Pałacu Habsburgów – Schön-
brunn. „Sesja zdjęciowa” w wykonaniu 
turystów z wszystkich stron świata tylko 
potwierdziła to o czym wiemy od zawsze 
– nasze stroje są piękne i wyjątkowe! 
Dalsze zwiedzanie, to popis wiedzy na-
szej sopranistki, a zarazem naszego pilota  
i przewodnika – Magdaleny Herzyk. 

 W trakcie pobytu byliśmy również 
świadkami wyjątkowego wydarzenia.                
W ogrodach Hofburgu, przy 120 tysięcz-
nej widowni, odbył się koncert dla uchodź-
ców, transmitowany przez austriacką TV. 

 Reasumując, dwudniowy pobyt w sto-
licy Austrii był dla EL „Czantoria” bardzo 
udany, jeśli chodzi o doznania artystyczne 
jak i poznawcze. Do Ustronia powróci-
liśmy pełni pozytywnych doświadczeń  
i wrażeń.                      SMKL „Czantoria”

Sezon 2015 w sekcji lekkiej atletyki 
dobiegł końca – i przyszedł też czas pod-
sumowań. 

Do sukcesów należały przede wszystkim 
2 medale z Mistrzostw Polski zdobyte 
przez utalentowanego i pracowitego wie-
loboistę - Radosława Sobczyka. Złoty 

PODSUMOWANIE SEZONU 2015 
MKS USTROŃ

medal został zdobyty na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi i okra-
szony rekordem Śląska w dziesięcioboju 
oraz uzyskaniem I klasy sportowej przez 
zawodnika. Srebrny krążek Radek wywal-
czył w halowych wielobojach w Spale. 

Kolejne sukcesy zawodników to 5 kwa-

lifikacji do Mistrzostw Polski, 10 medali 
z Mistrzostw Śląska (w tym 4 złote – Ra-
dosław Sobczyk, Agnieszka Płonka, Maja 
Chamot, Julia Musiał) oraz 3 medale rangi 
międzywojewódzkiej.

Zawodnicy uzyskali również świetne 
wyniki w swych rocznikach w Polsce:  
W juniorach młodszych Radosław Sob-
czyk – 2 miejsce, Agnieszka Płonka – 4 
wynik. W młodszych kategoriach nasze 
zawodniczki znajdują się na samym szczy-
cie – Julia Musiał i Maja Chamot – pierw-
sze miejsca w Polsce a Kinga Górny – 3 m. 
Są to bardzo dobre prognostyki na przy-
szły sezon gdyż dziewczęta przechodzą 
do grupy młodziczek i tam będą walczyć 
o najwyższe lokaty w kraju. Zawodniczka 
Jagoda Cholewa wygrała bieg górski na 
górze Żar i z sukcesami reprezentuje klub 
w tej dziedzinie sportu. 

Klub zorganizował dwa obozy szko-
leniowe w Centralnym Ośrodku Przy-
gotowań Olimpijskich w Spale. Wielkie 
podziękowania należą się trenerom, którzy 
współpracowali z sekcją lekkiej atletyki   
a są to: Magdalena Kubala, Marek Kono-
woł, Jarosław Sobczyk oraz Janusz Kruk. 

Pomoc sponsorów i osób które wspie-
rały sekcję, była bezcenna i pozwoliła 
zrealizować zamierzone plany, a byli to: 
Władysław Łukosz, Jerzy Koper, Michał 
Habdas „Nami”, Jacek Hyrnik, Anna  
i Wojciech Chamot, Dorota Chamot „Algi 
Chamot”, Andrzej Żuk, Joanna i Jarosław 
Cholewa, Janusz Rokicki, Firma „Opti-
mal”, „Hotel Gołębiewski”, Kryta Pły-
walnia „Delfin”.                            (MK)
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PROMOCJA 
KTÓREJ 

NIE BYŁO

Prowadząca spotkanie w Muzeum 
Ustrońskim wystąpiła w stroju ludowym, 
zachęcając do takiej właśnie elegancji 
wszystkich mieszkańców miasta. I rów-
nież adekwatnej do stroju elokwencji, 
czyli gwary. Proszę mi wierzyć, że bardzo 
się Danuta Koenig starała nie zaśmie-
cać mowy ojców literacką polszczyzną.  
Z pomocą zebranych, którzy podsuwali 
właściwe słowa i zwroty, udawało się 
to znakomicie. Zdecydowana większość 
słuchaczy nie miała problemu ze zrozumie-
niem przekazu, a był on jasny i oczywisty 
– Kalendarz Ustroński to wydawnictwo 
ciekawe, zajmujące, intrygujące, atrak-
cyjne, niebanalne, potrzebne, przydatne, 
znaczące. Jan Krop mówił 10 lat temu, że 
Wisła, choć starsza, nie doczekała się swo-
jego kalendarza, Krzysztof Krysta podkre-
ślał w zeszłym roku, że w naszym powiecie 
oprócz Ustrońskiego, ukazuje się tylko 
Skoczowski, Goleszowski i Cieszyński 
Kalendarz. A czemu narodził się w Ustro-
niu? Bo taki pomysł miała Danuta Koenig, 
Lidia Szkaradnik i Kazimierz Heczko. To 
oni tworzą trzon zespołu redakcyjnego od 
18 lat, a wspierają ich ustrońscy przed-
siębiorcy, którzy są jedynymi sponsorami 
wydawnictwa. W pewnym stopniu są nimi 
też nieocenieni autorzy artykułów, gdyż 
piszą je za darmo, otrzymując w zamian 
autorskie egzemplarze Kalendarza. Prze-
de wszystkim zaś ich opowieści stanowią 
o wartości książki, która znalazła stałe 
miejsce w wielu ustrońskich domach. Są 
to historie rodzinne, przygody przyjaciół, 
relacje z podróży, porady, ciekawostki 
ze świata przyrody, z dziejów miasta.  
D. Koenig bardzo serdecznie dziękowała 
autorom (są wymienieni pod artykułem) 
oraz sponsorom, a są nimi: Akademia 
„Esprit”, Bank Spółdzielczy w Ustroniu, 
Dwór „Skibówki”, Firma Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowa „Mokate”, Firma  
J. P. Pilch, Galeria „Na Gojach” A. K. Hecz-
ko s.c., Karczma Góralska „Nad Wisłą”, 
Kolej Linowa „Czantoria” Sp. z o.o., „Ko-

Autorzy i czytelnicy kalendarza.                                                                      Fot. M. Niemiec

Danuta Koenig z czułością wzięła 
do ręki pierwszy rocznik Kalendarza 
Ustrońskiego z 1999 roku i stwierdziła, 
że o tego oseska trzeba było szczegól-
nie dbać. Przez następne lata również 
zapewniano Kalendarzowi bezpieczny 
start. Ale na tym koniec, skończył 18 
lat i musi sam sobie dawać radę. Zatem 
promocji Kalendrza Ustrońskiego 2016 
nie będzie. Ale promocja była jak się 
patrzy - znakomici goście, mieszkańcy, 
autorzy, sponsorzy i Estrada Ludowa 
„Czantoria”.  

D. Koenig ogłosiła dorosłość kalendarza.                                                      Fot. M. Niemiec

Gratulacje i nagroda dla „Czantorii”.                                                               Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 13)
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I. PODSTAWA PRAWNA  

Podstawą prawną zimowego utrzymania dróg są przepisy: 
- art. 3 ust. 2 pkt 3 i art. 5 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 

1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 
r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, 
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i 
placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 r.)

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 

Urząd Miasta Ustroń finansuje akcję zimowego utrzymania 
dróg powiatowych i miejskich na terenie Ustroń. Do nadzorowa-
nia akcji zimowej w Urzędzie Miasta powołano Miejski Zespół 
Koordynacyjny ( MZK ) w składzie:

 
Funkcja  Imię i Nazwisko  Telefon
Przewodniczący MZK Ireneusz Staniek  606 321 191
Z-ca Przewodniczącego 
MZK   Andrzej Siemiński 696 499 889
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Jarosław Urbanowicz 608 614 681
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Radosław Muchyński 794 284 881

Zadania Miejskiego Zespołu Kordynacyjnego

1. Kontrola przebiegu akcji zimowej.
2. Bezpośrednie nadzorowanie akcji w przypadku wystąpienia 

klęski żywiołowej.
Odśnieżanie obszaru całego miasta, w którego skład wchodzą 

dzielnice o charakterze ulic nizinnym, tj.: Nierodzim, Lipo-
wiec, Hermanice, Goje, Zawodzie Dolne, Zawodzie Górne  
i dzielnice w których znajdują się drogi typowo górskie takie jak: 
Brzegi, Polana, Dobka, Jaszowiec, Poniwiec oraz odśnieżanie 
chodników i dróg do budynków ADM zostało podzielone na III 
sektory (szczegóły w załączniku nr 1 do operatu).

Odśnieżaniem sektora I i II zajmuje się firma Usługi Trans-
portowe Kraj i Zagranica Arnold Szczepański z siedzibą w 
43-450 Ustroń ul. Jabłoniowa 6, tel. 693-061-831, a sektora III 
firma Pawilon Handlowo-Usługowy Izabela Szarzec z siedzibą 
w  43-450 Ustroń ul. Orłowa 1, tel. 33 854-38-71, 504-094-230.

Koordynację akcji zimowej prowadzi Urząd Miasta Ustroń 
tel. 33 8579319, 33 8579320.

Do zadań koordynatora należy m.in.:
1. Koordynowanie przebiegu akcji zimowej z ramienia  
 Zamawiającego poprzez sprawdzanie Wykonawcy co  
 do bieżącego i skutecznego utrzymania dróg wg kolejności 
 zimowego utrzymania.
2. Prowadzenie kontroli przebiegu akcji zimowej w terenie.
3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu akcji zimowej.
4. Rejestrowanie komunikatów prognoz pogody oraz lokal- 
 nych warunków atmosferycznych (temperatura, opady).
5. Sprawdzanie cotygodniowych faktur i rozliczenie z Wyko- 
 nawcą akcji zimowej.
6. Rejestrowanie poleceń, skarg i interwencji.

Dyżury w bazie pełnione będą całodobowo w czasie trwania 
umowy od 28.09.2012 r. do 30.04.2013 r. pod następującymi 
telefonami: 

Sektor I i II: 33 854-78-70, 693-061-831; 
Sektor III: 504-094-230 i 504-958-025

Na bazie Wykonawcy znajdować się będzie materiał do li-
kwidacji gołoledzi i śliskości zimowej oraz w stałej gotowości 

koparko-ładowarka lub ładowarka.

Wykonawca ma obowiązek notowania wszystkich interwencji 
związanych ze stanem dróg i w miarę możliwości je załatwiać. 
Wykonawcę obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustalonych kolejno-
ści i standardów utrzymania dróg, tzn. drogi niższych kolejności 
odśnieżania (II, III) będą odśnieżane dopiero po zakończeniu 
akcji na drogach I kolejności.

III KOLEJNOŚCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA 
 DRÓG 

I kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odpłużanie 
jezdni oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo 
– solnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny licząc od momentu 
wystąpienia zjawiska.

II kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odpłużanie 
jezdni oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piasko-
wo – solnej musi nastąpić w ciągu 2 godzin licząc od momentu 
wystąpienia zjawiska.

III kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odpłużanie 
jezdni oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piasko-
wo – solnej musi nastąpić w ciągu 3 godzin licząc od momentu 
wystąpienia zjawiska.

IV MATERIAŁY USZARSTNIAJĄCE: 

Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na 
drogach jest piasek, sól drogowa, solanka oraz kruszywo naturalne 
lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm. Jedynym 
materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest 
mieszanka piaskowo-solna albo sam piasek. W razie wystąpie-
nia trudności w utrzymaniu płynności i bezpieczeństwa ruchu 
samochodowego za pomocą stosowanego sprzętu i materiałów 
uszarstniających, na ulicach: Skalica, Turystyczna, Wczasowa, 
Stroma, Grażyńskiego, Szpitalna, Lipowa dopuszcza się stosowa-
nie mieszanki piasku i soli po uzgodnieniu z Miejskim Zespołem 
Koordynacyjnym. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane 
na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków. Ulice  
w Dobce tj. Furmańska, Ślepa oraz Polańska (od skrzyżowania 
z ul. Złocieni do ul. Furmańskiej) będą utrzymywane na biało,  
a zwalczanie śliskości za pomocą piasku lub solanki może nastąpić 
tylko za zgodą przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynacyj-
nego. Ulica Równica będzie utrzymywana na czarno.

OPERAT ORGANIZACYJNY UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG 
W SEZONIE 2015 / 2016 W  USTRONIU 



10   Gazeta Ustrońska                                                                                                  3 grudnia 2015 r. 

Utrzymywanie drogi wojewódzkiej

Droga wojewódzka nr 941 Pawłowice - Wisła: ul. Katowicka, 
Katowicka II, Wiślańska od skrzyżowania z drogą 941 - jest 
utrzymywana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
tel. 32 7819211.

Utrzymywanie ulicy Drozdów, zjazd z ulicy Pod Grapą, 
zjazd z ul. Stawowej oraz właczenie z ul. Dominikańskiej do 
ul. Katowickiej

Ulica Drozdów na całej długości, zjazd z ulicy Pod Grapą, 
zjazd z ul. Stawowej przy włączeniu się do ul. Cieszyńskiej oraz 
włączenie z ul. Dominikańskiej do ul. Katowickiej  muszą być 
utrzymywane na czarno, a użycie materiałów uszarstniających 
(mieszanki piasku i soli drogowej) nie wymaga każdorazowej 
zgody przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynującego.

V WYKAZ SPRZĘTU: 

Część (sektor) I 

- Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM,  
 z pługiem ogumionym i posyparką: 3 sztuki,

-  Pojazd typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na 
 drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów:  
 1 sztuka,

-  Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg  
 z pługiem i posyparką: 1 sztuka,

-  Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze 
 do 150 kg : 1 sztuka,

-  Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik  
 z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej  
 10 ton: 1 sztuka,

-  Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu  
 o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 sztuka,

Część (sektor) II 

-  Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM,  
 z pługiem ogumionym i posyparką: 5 sztuk,

- Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na  
 drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : 1 sztuka,

-  Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg  
 z pługiem i posyparką:  1 sztuka

-  Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze 
 do 150 kg: 2 sztuki,

-  Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przy- 
 czepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton:  
 1 sztuka,

- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu  
 o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 sztuka,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPERATU 
ORGANIZACYJNEGO ZIMOWEGO 
UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 

2015 / 2016 W USTRONIU 
Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości 

poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg 
i chodników oraz innych terenów wskazanych przez 

Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta 
Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa 
dla sektora nr I.

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 1:

-  I kolejność odśnieżania - ulice: Bładnicka, Dominikańska, 
 Fabryczna, Lipowska, Skoczowska, Stellera, Szeroka, Wiejska.

-  II kolejność odśnieżania - ulice: Agrestowa, Bernadka,  
 Chałupnicza, Choinkowa, Cicha, Długa, Działkowa, Folwar- 
 czna, Goleszowska, Górecka, Graniczna, Harbutowicka,  
 Jasna, Jaśminowa, Kreta, Krzywaniec, Kwiatowa, Kuźni- 
 cza – część, Leśna, Malinowa, Miła, Orzechowa, Osiedlowa,  
 Owocowa, Porzeczkowa, Potokowa, Przetnica, Różana,  
 Sosnowa, Szkolna, Sztwiertni, Wałowa, Wąska, Wesoła, 
 Wiśniowa, Wspólna, Zabytkowa, Zagajnik, Źródlana – część.

- III kolejność odśnieżania - ulice: Brzoskwiniowa, Beskidzka, 
 Boczna, Czarny Las, Czereśniowa, Dobra Gospodarska, 
 Górna, Jabłoniowa, Kamienic, Kręta, Krótka, Lipowski Groń, 
 Laskowa Łączna, Mokra, Nad Bładnicą, Nowociny, Podgór- 
 ska, Spokojna, Urocza, Wiklinowa, Wodna, Żwirowa.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla 
sektora nr I.

2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych 
terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr I

-  Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, Osiedlo- 
 wej, Porzeczkowej, Lipowskiej, Szerokiej, Szkolnej, Domi- 
 nikańskiej, chodnik (przedłużenie ul. Wiklinowej).

- Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło parkingu 
 w Nierodzimiu – 2 sztuki, most na Wiśle ul. Lipowska, most  
 na Wiśle ul. Kuźnicza.

Część (sektor) III 

-  Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM,  
 z pługiem ogumionym i posyparką: 3 sztuki,

-  Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM,  
 z pługiem ogumionym i posyparką: 1 sztuka,

-  Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny  
 równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu  
 z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 sztuka,

-  Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na  
 drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów: 1 sztuka,

-  Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 700 kg  
 z pługiem i posyparką:  1 sztuka,

-  Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze 
 do 150 kg: 1 sztuka,

-  Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przycze- 
 pą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton:  
 1 sztuka,

- Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu  
 o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 sztuka,

Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania 
dróg przystosowane do założenia nadajników GPS.

                                                            
          Ustroń listopad 2015 r.

*  *  *
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- Przejścia dla pieszych na ulicach: Skoczowskiej (3 szt.), 
 Lipowskiej (1 szt.), Dominikańska (5szt.),

-  Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych 
 dróg wskazanych w pkt. 1 

Część (sektor) II – odśnieżanie i zwalczanie śliskości 
poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg 

i chodników oraz innych terenów wskazanych przez 
Zamawiającego na terenie następujących dzielnic 

Miasta Ustroń: Centrum oraz Poniwiec

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa 
dla sektora nr II

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 2:

-  I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja (droga powiatowa 
 nr 2659S), A. Brody, Akacjowa, Cieszyńska, Daszyńskiego,  
 Fabryczna, Grażyńskiego, Jelenica, Konopnickiej, Ks. Kojza- 
 ra, Mickiewicza, Partyzantów, Pod Skarpą, Rynek, Sanato- 
 ryjna, Skalica – część, Szpitalna, Targowisko, Zdrojowa.

- II kolejność odśnieżania - ulice: Armii Krajowej, Bażantów,  
 Bema, Błaszczyka, Cholewy, Dąbrowskiego, Droga  
 dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 2, Drozdów, Dworco- 
 wa, Gałczyńskiego, Grabowa, Hutnicza,  Kościelna, Kuź- 
 nicza - część, Lecznicza, Lipowa, Lipowczana, Myśliwska,  
 Nadrzeczna, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Piękna,  
 Polna, Sikorskiego, Słoneczna, Solidarności, Sportowa,  
 Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, Tartaczna,  
 Traugutta, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wybickiego,  
 Źródlana.

- III kolejność odśnieżania - ulice: 9 Listopada, Asnyka,  
 Belwederska, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa,  
 Głogowa, Gościradowiec, Grażyny, Jesionowa, Kalinowa, 
 Kasprowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kluczyków, Kocha- 
 nowskiego, Komunalna, Krzywa, Kuźnicza - część, Limbo- 
 wa, Liściasta, Miedziana, Obrzeżna, Okólna, Olchowa,  
 Pasieczna, Radosna, Reja, Siewna, Skłodowskiej, Skowron- 
 ków, Słowików, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Topolowa,  
 Tuwima, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wantuły, Wiązowa, 
 Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Złota

Utrzymywanie ulicy Drozdów.
Ulica Drozdów na całej długości musi być utrzymywana na 

czarno, a użycie materiałów uszarstniających (mieszanki piasku i 
soli drogowej) nie wymaga każdorazowej zgody przedstawiciela 
Miejskiego Zespołu Koordynującego.

2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz  
innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze  
nr II

-  Chodniki przy ulicach:  Rynek, Brody, Słonecznej, Mickiewi- 
 cza, Spacerowej, Jelenica, Szpitalnej, Cieszyńskiej,  
 Konopnickiej, ul. 3 Maja, ul. Parkowej, Hutniczej, Grażyń- 
 skiego, Partyzantów, Sanatoryjnej, Daszyńskiego, 9 Listopa- 
 da, Dworcowej, Aleja Legionów, Myśliwskiej, Gałczyńskie- 
 go, Strażackiej, Wantuły, Kojzara, Pod Skarpą, chodnik  
 wzdłuż drogi dojazdowej do SP-2, chodnik przed Szkołą  
 Dentystyczną.

- Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło CPN,  
 mosty ul. Sanatoryjna (6 szt.),  most na Wiśle ul. Grażyńskie- 
 go, kładka drewniana w ciągu ul. Spacerowej (3 szt.).

- Przejścia dla pieszych na ulicach: Daszyńskiego (6 szt.), 
 3 Maja (11 szt.), Partyzantów (3 szt.), Sanatoryjna (6 szt.), 
 Szpitalna (2 szt.), Cieszyńska (5 szt.), Grażyńskiego (2 szt.), 
 Słoneczna (3 szt.), A. Brody (4 szt.), Pod Skarpą (3 szt.), rondo 
 przy ul. Cieszyńskiej (4 szt.), rondo przy rynku (4 szt.), rondo 
 przy Prażakówce (4 szt.), droga dojazdowa do SP-2 (2 szt.) 
 oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłu- 
 żeniem chodników dla pieszych.

-  Schody przy ulicach: Konopnickiej-Wantuły,  Cieszyńskiej – 
 zjazd i schody do alejki przed blokami, 3 Maja – schody na 
 staw kajakowy, ul. Daszyńskiego – schody w kierunku  
 „Strumyka”.

- Place postojowe TAXI przy ulicach 3 Maja, A. Brody  
 i Grażyńskiego oraz plac Targowiska Miejskiego.

- Parking przy TESCO (dawna SAVIA), parking na terenie 
 ośrodka zdrowia, parking przy ulicach: A. Brody, Grażyń- 
 skiego, Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, 
 Mickiewicza.

- Drogi, place i chodniki na terenie budynków ADM:  
 ul. Partyzantów (3 bloki), ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdziel 
 cza, ul. Daszyńskiego (pod Dębem), ul. Cieszyńska (3 bloki).

-  Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych  
 dróg wskazanych w pkt. 1

Część (sektor) III – odśnieżanie i zwalczanie śliskości 
poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg 

i chodników oraz innych terenów wskazanych przez 
Zamawiającego na terenie następujących dzielnic 

Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka.
Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa 

dla sektora nr III

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 3:
-  I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja – część, ul. Furmańska, 

 Polańska, Wczasowa, Skalica, Stroma, Ślepa, Turystyczna,
-  II kolejność odśnieżania - ulice: Chabrów, Jodłowa, Równica, 

 Świerkowa, Wiślańska, Złocieni, Żarnowiec,
-  III kolejność odśnieżania - ulice: Baranowa, Beskidek,  

 Jaworowa, Jastrzębia, Papiernia, Pod Grapą, boczna  
 od Wczasowej, boczna od Równicy. 

Ulice Furmańska, Ślepa oraz Polańska (od skrzyżowania z ul. 
Złocieni do ul. Furmańskiej) będą utrzymywane na biało, a zwal-
czanie śliskości za pomocą piasku lub solanki może nastąpić tylko 
za zgodą przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego. 
Ulica Równica będzie utrzymywana na czarno.

2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz in-
nych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr III

-  Chodniki przy ulicach:  Polańska, Wczasowa i Turystyczna.
-  Chodniki na mostach i kładkach: kładka wisząca na Wiśle,  

 most na Wiśle  ul. Wczasowa,  most ul. Turystyczna, wiadukt  
 w ciągu ul. Skalica oraz schody na wiadukt

-  Przejścia dla pieszych na ulicach: Polańskiej (2 szt.) i Wcza- 
 sowej (10 szt.).

-  Schody przy ulicy Papiernia (staw) Polana wejście i zejście 
 wraz ze zjazdem

-  Drogi, place i chodniki na terenie budynków ADM: ul.  
 Chabrów i Papiernia.

-  Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych 
      dróg wskazanych w pkt. 1
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sta” Spółka Jawna, Kwiaciarnia „Stokrot-
ka”, Laboratorium Analityczne Med-Lab 
„Suchanek”, Lasy Państwowe Nadleśni-
ctwo Ustroń, Piekarnia i Cukiernia „Bet-
hlehem”, Piotr Szuba, Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o., Restauracja „Ba-
-Hus”, Restauracja „Wrzos”, Superpolisa 
Ustroń, Śląskie Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełno-
sprawności w Ustroniu, Wytwórnia Natu-
ralnych Wód Mineralnych „Ustronianka”, 
Zakład Pogrzebowy – Leszek Kubień. 

Podczas promocji – niepromocji Kalen-
darza wystąpiła Estrada Ludowa „Czanto-
ria”, ale nie tylko sama. Gościom Muzeum 
rozdano teksty popularnych piosenek 
regionalnych i wspólne śpiewy wypadły 
bardzo dobrze. Była to znakomita okazja 
do wręczenia zespołowi nagrody burmi-
strza za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Gratulacje na ręce 
Haliny Fober, prezes Stowarzyszenia EL 
„Czantoria” i dyrygentki Danuty Zoń- 
Ciuk składał burmistrz Ireneusz Szarzec  
i przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz. 
Nie przekazano czeku, ale H. Fober jako 
doświadczony bankowiec sprawdzi na 
pewno, czy przelew doszedł. Będzie to 
6.000 zł za zdobycie I miejsca w XXI 
Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. 
Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” oraz 
I miejsca w I edycji Europejskiego Kon-
kursu „Rozśpiewany Śląsk”. 

Po wysłuchaniu recitalu „Czantorii” 
miło było porozmawiać z sąsiadami i zna-
jomymi przy kawie i ciasteczkach ufun-
dowanych przez „Bethlehem”. Sympa-
tyczne spotkanie w Muzeum było dobrym 
wstępem do zabaw andrzejkowych lub 
spokojnego wieczoru z lekturą Kalendarza 
Ustrońskiego 2016.      Monika Niemiec

KALENDARZ USTROŃSKI 
2016 

ARTYKUŁY

Monika Niemiec „Sąsiedzi”, Maria No-
wak „Ćwierć wieku minęło...”, Andrzej 
Piechocki „Kajto”, Lidia Szkaradnik 
„Z zapisków ustrońskich kronikarzy”, 
Alicja Michałek „Wieczór wspomnień 
o Marianie Żyromskim”, Monika Nie-
miec „Grał na całe Hermanice”, Lidia 
Szkaradnik „Początki targowiska w 
Ustroniu”, Zygmunt Białas „Ustroń-
ski kurort w niektórych publikacjach do 
1939 roku”, Wanda Mider „Nasz chle-
biczek powszedni”, Mikołaj Haratyk 
„Ustrońskie dzwony”, Irena Maliborska 
„Jan Cholewa (1920-1966)”, Magdalena 
Lupinek „Stała niezmienna”, Michał 
Kamiński „Wspomnienia ustroniaka z 
wyboru”, Aleksander Ławrecki „O moim 
Ojcu trudno mi pisać...”, Andrzej Linert 
„Bohater z Lipowca – Alojzy Krzysztof 
Gleic (1897-1950)”, Barbara Langham-
mer „Wzmocnieni duchowo Seniorzy w 
Parafii św. Klemensa”, Michał Pilch „Wy-
soka frekwencja na spotkaniach emery-
tów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Ustroniu”, Irena Maliborska „Unika-
towy zawód Fryderyka Firli”, Elżbieta 
Sikora „Listy Zofii Kossak-Szczuckiej-
-Szatkowskiej do Jana Nowaka”, Alicja 
Michałek „Legendarny hutnik powraca do 
Ustronia. Ciekawe wątki z dziejów Szmel-
cowni, Walcowni i Hamerni, część IV”, 
Wanda Mider „Postanowienie”, „Mało 
ustrónioczka”, Henryk Słaby „Podróż 
jako atrybut turystyki. Refleksje na temat 
eseju „Podróż” Profesora Jana Szczepań-
skiego”, Zbigniew Niemiec „Na sypaniu”, 
Lidia Szkaradnik „Od Muzeum Hutni-
ctwa i Kuźnictwa do Muzeum Ustrońskie-
go – początki instytucji i jej teraźniejszość  
z okazji 30-lecia działalności”, Karol 
Brudny, Stanisław Malina „Współczesny 
stan zagospodarowania byłej Kuźni Ustroń, 
przemysłowego serca Ustronia”, Michał 
Pilch „Australia i powrót do domu…”, 
„Historyczny sukces Ustroniaka. Kajetan 
Kajetanowicz Mistrzem Europy”, Izabela 
Krassek-Kopyciok „20 lat z Równicą”, 
Danuta Koenig „Bezinteresowna pomoc”, 
Irena Maliborska „Wspomnienie w 120. 

rocznicę urodzin. Paweł Steller – artysta, 
który kochał malować pyszne śląskie 
twarze”, Izabela Burczak „Budzić wraż-
liwość”, Andrzej Piechocki „Partnerskie 
rocznice”, Izabela Grzywacz „Naturalne 
metody wzmacniania organizmu substan-
cjami roślinnymi”, Karolina Suchanek-
-Solowska „Z tradycją dobrej praktyki 
laboratoryjnej w nowoczesność. 30 lat 
Laboratorium Analitycznego MED-LAB 
SUCHANEK (1985-2015)”, Jerzy Alojzy 
Sikora „Dbajmy o dynamiczny osobisty 
wizerunek”, Alfons Pilorz „Ta gryfno frel-
ka na ceście kole kościoła dała galanowi 
pusy”, Władysław Majętny „Wyndzyni 
babucia”, Jan Sztefek „Niewykorzysty-
wany sukces Ustroniaków”, „Budulec 
świadomości i nośnik wartości” – ubiegło-
roczna promocja Kalendarza, Aleksander 
Dorda „Te cudowne… żaby i ropuchy!”, 
Lidia Szkaradnik, Władysław Szalbot 
„Przemyślenia doświadczonego ogrodni-
ka”, Malarstwo członków Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy”, Julianna Nagy 
Zsigmondné „Przysmak z Hajdúnánás”, 
30 lat Sanatorium i Szpitala Uzdrowisko-
wego „Równica”, „Sztuka życia”, „Zbój-
nicka Chata – 20 lat działalności”, Ustroń  
w obiektywie fotografików ST „Brzimy”, 
„Ćwierć wieku z MOKATE”. 

(cd. ze str. 8)

PROMOCJA 
KTÓREJ 

NIE BYŁO

„Dziękujemy Wam za pierwsze wpłaty!!! Cieszymy się 
ogromnie i mamy dla Was specjalną niespodziankę – nasz 
nowy, świeżutki teledysk!!! Mamy nadzieję, że Wam się 
spodoba!” – piszą członkowie zespołu Tekla Klebetnica na 
portalu Polak Potrafi. 

Jeszcze do 12 grudnia do godz. 21 mamy czas na zebranie 
pieniędzy na płytę. Potrzeba 15.000 zł, a do momentu zamykania 
numeru Gazety fani wsparli ten projekt sumą 6.247. Za każdą 
wpłatę Tekla oferuje ciekawe nagrody, oczywiście im wyższa 
kwota, tym więcej atrakcji. 

Warto odwiedzić profil zespołu na Polak Potrafi, bo znajdziemy 
tam dużo pięknych utworów, a przede wszystkim warto wpłacać 
pieniądze, bo dzięki temu staniemy się mecenasami wybitnej 
muzyki i wspaniałych młodych artystów. Płyta ma się ukazać  
w grudniu i może być znakomitym prezentem świątecznym. (mn) 

WYDAJMY PŁYTĘ TEKLI
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26 listopada do Urzędu Miasta dotarła z Australii wiadomość 
o śmierci Ottona Windholza-Wineckiego. Jego żona Krystyna 
napisała:

Kochani, z wielkim żalem zawiadamiam, że dziś, 26 listopada  
o 6.15, po długiej i ciężkiej chorobie Otek opuścił nas na zawsze. 
Był moim ukochanym mężem i przyjacielem, kochającym i ko-

chanym ojcem, dziadkiem i pradziadkiem, miłośnikiem Ustronia 
dumnym z tego, że był jego Honorowym Obywatelem. Znaliście go 
dobrze, więc wiele nie muszę pisać, sami wiecie jaki to był prawy 
i szlachetny człowiek, który tak bardzo ukochał swój Ustroń, że 
zażyczył sobie, aby jego prochy zostały przywiezione do Polski 
i pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu, razem ze 
szczątkami jego rodziców, Józefa i Selmy Winholz. Wolę tą oczywi-
ście spełnimy.                                                 Bardzo smutna Krysia

Z wielkim smutkiem żegnamy śp. Ottona Wineckiego-Win-
dholza – Honorowego Obywatela Ustronia, długoletniego członka 
Towarzystwa Miłośników Ustronia i współautora „Pamiętnika 
Ustrońskiego”, który odszedł w dniu 26 listopada 2015 r. w Mel-
bourne, w dalekiej Australii.

Otto Winecki-Windholz urodził się 29 marca 1923 r. w Ustroniu 
jako syn Selmy z domu Ring i Józefa Windholzów. Uczęszczał 
do miejscowej Szkoły Powszechnej nr 2 oraz Państwowego Ko-
edukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Cieszynie. Pod koniec 
października 1939 r. został wywieziony do tworzącego się obozu 
koncentracyjnego w Nisku, skąd udało mu się zbiec i dostać do 
Lwowa. Tam został schwytany przez NKWD i wywieziony do 
obozu pracy na Syberię. Z końcem 1943 r. zgłosił się do tworzącej 
się w ZSRR armii kościuszkowskiej, z którą przeszedł cały jej 
szlak bojowy, zakończony w Berlinie w maju 1945 r. Po zdaniu 
matury rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w 
Sopocie, a w maju 1949 r. podjął pracę w Ministerstwie Handlu 
Zagranicznego. W wyniku wydarzeń politycznych 1967-1968, 
pozbawiony pracy, został zmuszony do opuszczenia kraju i osiedlił 
się wraz z rodziną w Melbourne w Australii. Był długoletnim 
(od 1994 r.) członkiem Towarzystwa Miłośników Ustronia oraz 
współautorem „Pamiętnika Ustrońskiego”, w którym (w latach 
1999-2015) publikował artykuły wspomnieniowe. Do końca 
pozostawał w stałym, nieprzerwanym kontakcie ze swą ziemią 
ojczystą, którą do 2010 r. co kilka lat odwiedzał. 29 maja 2008 r. 
Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Ustronia.

                        Bożena Kubień

OTTO WINDHOLZ
1923–2015

Muzeum Marii Skalickiej 
zaprasza na wystawę, którą  
kurator Marek Lyszczyna tak 
opisuje: „Rok 2015 to między 
innymi rok dwóch ważnych 
rocznic: 120-lecia urodzin 
wybitnego śląskiego artysty 
Pawła Stellera oraz 70-le-
cia Tragedii Górnośląskiej.  
W obchody obu rocznic 
wpisuje się wystawa Paweł 
Steller - artysta deportowany, 
przygotowana we współpracy  
z katowickim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Ekspozycja odsłania 
dramatyczny epizod w życiu 
Pawła Stellera - deportację 
do obozu pracy w Keme-
rowie na Syberii w marcu 
1945 roku. Artysta podzielił 

wówczas los rzeszy Górnoślązaków, których nadzieje na spo-
kojne, powojenne życie zamieniły się w cierpienie z powodu 
okrutnej niewoli tysiące kilometrów od ojczyzny. Dla Pawła 
Stellera zsyłka zakończyła się szczęśliwym powrotem po bli-
sko dwóch latach. Wielu innych jednak nie wróciło. Wystawa 
prezentuje szkice i rysunki artysty wykonane w czasie zesła-
nia, przybliża życie codzienne w obozie pracy oraz ukazuje 
kontekst wydarzeń, przez które Steller został uwięziony. Na 
wystawie przedstawiona została również szersza panorama 
losów Sybiraków, zesłanych nie tylko w 1945 roku. Ekspo-

zycja ukazuje także postać japońskiej cesarzowej, Sadako 
Kujo, która uratowała wiele dzieci syberyjskich zesłańców.  
W podzięce za ten czyn Paweł Steller wykonał prezentowany na 
wystawie dyplom. Echo tamtych wydarzeń można odnaleźć rów-
nież w sztuce współczesnych artystów, takich jak Ireneusz Wal-
czak czy Grzegorz Chudy. Ich prace także uświetniły niniejszą 
wystawę. Syberyjskie epizody w życiorysach zesłańców przez 
wiele lat pozostawały tematem tabu. Wystawa Paweł Steller - 
artysta deportowany przywraca pamięć o tych wydarzeniach, 
które wpisały się trwale w tragiczną historię Górnego Śląska.”

Organizatorem wystawy jest Muzeum Marii Skalickiej, można  
ją oglądać do 20 grudnia 2015 r. od wtorku do niedzieli w godz. 
11-16. Na miejscu możliwość zakupu publikacji pn. „Paweł 
Steller – artysta deportowany”. Eksponaty pochodzą ze zbiorów 
Działu Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic.  (IR)

PAWEŁ STELLER 
ARTYSTA DEPORTOWANY

„Dwór Skibówki” na Równicy w Ustroniu 
przyjmie do pracy w kuchni i w bufecie 
na stałe lub dorywczo. 
                                                    tel. 602-218-918

48/2015/7/R

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
• BIURO KREDYTOWE Banku Credit Agricole
• AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
• AGENCJA POCZTOWA
• BROKER LEASINGOWY
• BILETY AUTOKAROWE I LOTNICZE

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602

48/2015/6/R

Przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenia komunikacyjne 
i majątkowe bez dodatkowych opłat i prowizji.

*  *  *
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) nad umywalką, 4) leśny duszek,  
6) pojazd konny, 8) w rodzinie rekinów, 9) na nogach, 
10) imię żeńskie, 11) sąsiadka katody, 12) dźwię-
kochłonne za Manhatanem, 13) mieszanina syropu  
i lekarstwa, 14) sąsiad Iranu, 15) ośrodek przygoto-
wań olimpijskich, 16) syn Dedala, 17) szach perski,  
18) czeskie „tak”, 19) żona Zygmunta Starego,  
20) roślina pastewna.
PIONOWO: 1) miasto nad Mozelą, 2) zajęcie scenicz-
ne, 3) do kręcenia filmów z lotu ptaka, 4) przebieralnia 
artystów, 5) przydrożny hotel, 6) plan wykładów,  
7) zawodniczka między słupkami, 11) po ranie ciętej 
(wspak), 13) rodzaj porozumienia, 14) imię carów.

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu 
liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na 
hasło oczekujemy do 11 grudnia.

  Rozwiązanie Krzyżówki 46

NA PRZYMROZKI PORA
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Wanda Brudna  

z Ustronia, ul. Bema. Zapraszamy do redakcji. 

Małgorzata Raducha – „Gra w butelkę”
Biografia Ireneusza Iredyńskiego. Nieco zapomnianego  drama-

turga, poety, autora kryminałów, słuchowisk  ale też i bajek dla 
dzieci.  Na jego życie składały się bolesne zdarzenia i skandale, 
ciągi alkoholowe i przebłyski geniuszu, manipulowanie uczuciami 
bliskich mu osób i poszukiwanie prawdziwej miłości.

Anna McPartlin – „Ostatnie dni Królika”
Czterdziestoletnia Mia Hayes, zwana w rodzinie „Królikiem”, 

trafia do hospicjum – jej kilkuletnia walka z rakiem dobiega 
końca. Bliscy do końca nie chcą pogodzić się z nieuchronnością 
losu…. Mimo, że powieść dotyczy  poważnych tematów,  to wcale 
nie jest przygnębiająca. Emanuje  ciepłem, humorem i nadzieją. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza 
seniorów na „Kurs komputerowy dla bardzo początkujących”.  
Bezpłatne zajęcia obejmujące podstawy obsługi komputera oraz 
wyszukiwania informacji w Internecie będą odbywały się w Czy-
telni MBP. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje: 
tel. 33 854 23 40.

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły zaprasza na kolej-
ne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się w 
środę 9 grudnia o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOTEKA  POLECA:

48/2015/8/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

Do końca grudnia najwyższe rabaty, zaliczka już od 5%, wszystkie gwarancje
W Ustroniu TYLKO w Biurze Kropka kupisz wszystkie oferty!

Voucher wakacyjny pod choinkę - zaskocz najbliższych

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

Roztomili Ludeczkowie!
No widzioł to świat, co to łoto niedowno ci łoszkliwi chacharzi 

porobili! Telownych ludzi pozabijali, a kiela jeszcze po szpitolach 
leży! Strzylali do ludzi jak do dzikich kaczek. Ci ludzie jim nic 
złego nie zrobili. Łóni też przi tym poginyli. Ale w jejich wierze je 
tak, że po śmierci tacy, co zginóm, jidóm do raju, a tam szumne 
dziełuchy jich łobsłógujóm, skoczóm kole nich i nie wiadómo co 
jeszcze z nimi robióm. Tóż kiery chłop by tego nie chcioł?

Ci, co to łukómbinowali, jeszcze straszóm, że to ni ma kóńca. 
Nó, muszymy sie zabezpieczyć, ale ni mogymy galatami trzynś 
ze strachu.

Nie wiym, czy to dzisio, czy dopiero w sobote, Adam Małysz 
mo łurodziny. Wszyccy pamiyntajóm, jak my sie radowali z jego 
skoków na nartach. Tóż mu winszujym, coby mu tak samo dobrze 
szło w tych wyścigach samochodowych. Chociaż nie wiym, czy 
jeszcze w nich biere udział, bo jakosi o tym nie słychować. Dyć 
ón snoci mo rod gibki auta, tóż niech pokoże, co poradzi. Nima 
możne, coby musioł sie kansi w łogónie tych wyścigów cióngnóć.

Nó, a jutro je Barbary. Tóż wszyckim Basióm, Basinkóm i Bar-
bórkom winszujym, co jyny nejlepszego. Móm jednóm kamratke 
Basie, ale óna za daleko miyszko, tóż w „Ustróńskij" mojigo 
winszu nie przeczyto. Muszym ji jakosi inaczyj powinszować. 
Kiesi, za kómuny, Barbórka to było wielkucne świynto. Bo w tyn 
dziyń też majóm swoji świynto górnicy, a wtynczos górniczy fach 
był we wielkij zocy. Górnicy dostowali „barbórkowe", takóm 
szpecyjalnóm prymije. Ci zasłóżyni górnicy dostawali łordery  
i co jyny jeszcze. Teraz już tak tego świynta sie nie świyntuje, bo 
wóngli już ni ma taki ważne, bo czym jinszym też jidzie polić, 
coby było ciepło w chałupie, a nima z tego tela dymu, tóż mómy 
czyściejszy luft. I o to sie rozchodzi, bo jak luft je czysty, to ludzie 
tak nie chorujóm na pluca. By jyny ludzie nie kurzili cygaretli, 
to by też byli zdrowsi.

W niedziele bydzie Mikołoja, już dziecka sie ni mogóm doczkać, 
co jim też Mikołoj prziniesie. Gorzij, jak tata ni mo roboty i ni 
mo za co kupić podarków, coby dać Mikołojowi do miecha. Po 
tym Mikołoj jidzie z tym miechym do dziecek.

Mómy już nowy rzónd Jak sie to prawi, wyszło szydło z miecha. 
Bo przeca ta paniczka, co rzóndym kiyruje, mo Szydło na nazwi-
sko. Chocioż z tym kiyrowanim to może być rozmajite. Może tak 
naprowde kiyrowoł bydzie tyn polityk, co mo rod kocury. Bydymy 
widzieć, jako to bydzie. Ona mo na miano Beatka, co znaczy bło-
gosławióno. Tóż niech ji Najwyższy błogosławi, coby to zrobiła 
wszycko, co nałobiecywała. To tak jakby Mikołoj prziszeł i miech 
prezyntów wysuł. Jyny, że to na razie je jyny łobiecane i to trzeja 
dziepro zrobić. A już jinszy polityk prawił, że nie dajóm rady. Tóż 
bydymy widzieć, czy sie jim to łudo.  

*  *  *

Mie sie w tym rzóndzie nie podobo taki jedyn Antóń, bo ón 
nikiedy tak cosi zabałuszy, że aż łuszy puchnóm. Jeszcze mu dali 
kiyrować ministerstwym obróny! Trzeja wierzić, że mu nic gupigo 
do głowy nie piźnie.

 Wyboczcie, że w tym drzistaniu je mało do śmiychu, ale taki 
mómy czasy, że nie bardzo je sie czymu śmioć. Ale trzeja wierzić, 
że jutro bydzie lepij.                                                         Hanka

*  *  *
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Melodią z filmu „Most na rzece Kwai” rozpoczęła swój koncert 
w Prażakówce Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechow-
skiej. Koncert odbył się w poniedziałek 16 listopada, a grano dla 
mieszkańców i ustrońskiej młodzieży. Dyrygował Andrzej Komo-
rowski. Repertuar znany i rytmiczny, więc młoda publika bawiła 
się znakomicie, zwłaszcza podczas „Macareny”. Na zakończenie 
dziękowano za zaproszenie do Ustronia, bo wraz z orkiestrą byli  
w naszym mieście wójt gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec oraz 
przewodnicząca rady powiatu dąbrowskiego Barbara Pobiegło.
- Szczególnie serdecznie dziękuję naczelnik Danucie Koenig, która 
przyczyniła się do tego, że tutaj jesteśmy - mówił wójt.

Orkiestra bawiła w Ustroniu od soboty 14 listopada, dając 
wcześniej dwa koncerty w kościele pw. św. Klemensa, uświet-
niając też swą grą niedzielną sumę odpustową. 

Wraz z orkiestrą do Ustronia przyjechał Eugeniusz Trzepacz, 
długoletni nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Ustroniu, obecnie mieszkaniec Woli Mędrzechowskiej, 
oraz radny gminy Mędrzechów.
- Jak się mieszkało w Ustroniu 28 lat, to nie sposób wy-
prowadzić się z tego miasta na zawsze – nie można spako-
wać walizki i wyjechać. Pozostawiłem tu wielu przyjaciół, 
no i kawałek swojego życia - często tu wracam. W wiosce, 
gdzie teraz mieszkam, funkcjonuje orkiestra dęta. Od 26 lat  
gra w opinii fachowców na przyzwoitym poziomie. Tak liczny 
zespół, pomimo że występuje najczęściej za darmo nie ma wielu 
okazji do pokazania się. Orkiestrze dość ciężko znaleźć miejsca 
do występów, trudno o zaproszenia, bo to ponad 50 osób, wiąże 
się to dużymi z kosztami. Przyjęcie takiej grupy jest skompliko-
wane. Tymczasem okazało się że tu u was możemy się pokazać. 
Ks. proboszcz Antoni Sapota zapewnił nam zakwaterowanie  
i wyżywienie no i kolejne zaproszenie więc chyba nie jest to nasz 
ostatni pobyt w tym mieście.

Wola Mędrzechowska leży w gminie Mędrzechów, w powiecie 
Dąbrowa Tarnowska, czyli, jak to określa E. Trzepacz, północno-
-wschodni róg Małopolski.

- Mieszkamy po południowej czyli tej europejskiej stronie Wisły 
- dodaje. - Wioska liczy ok. 700 mieszkańców, a z nich około 50 gra 
w orkiestrze a około 15 uczy się grać. W ciągu tych 26 lat istnienia 
orkiestry przewinęło się przez nią cała wioska przy czym jedynym 
zawodowcem jest Andrzej Komorowski - dyrygent, absolwent 
konserwatorium, obecnie nauczyciel szkoły muzycznej. Nikt  
z obecnie grających nie chodził do szkoły muzycznej. W składzie 
orkiestry jest nauczycielka, dwóch rolników, dwóch bezrobotnych, 
dwie studentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trzech 
studentów politechniki, dwóch studentów innych uczelni, pozostali 
to gimnazjaliści i licealiści, często mieszkający w internatach.. Gra  
w orkiestrze jest dla tych młodych ludzi wielką pasją i trzeba 
bardzo kochać to, co się robi, aby poza wszystkimi obowiązkami 
wykroić jaszcze czas na próby i występy. W składzie orkiestry 
jest muzykująca rodzina Orszulaków – ojciec Jarosław i jego 
pięciu synów. Gra również czteroosobowe rodzeństwo Koziołów. 
Orkiestrę utrzymuje gmina, finansuje najpilniejsze potrzeby, prze-
de wszystkim pensję dyrygenta. Z programu unijnego udało się 

KONCERTOWALI  I  ZWIEDZALI   
zakupić 15 instrumentów, część grających ma swoje instrumenty, 
pozostałe są od początku istnienia orkiestry, czyli od 26 lat. Na 
ten wyjazd kilka instrumentów musieliśmy wypożyczyć ze szkoły 
muzycznej. Jako ciekawostkę mogę podać że najdroższym posia-
danym przez orkiestrę instrumentem jest eufonium wartości około 
16 000 złotych. Perkusista przywiózł własny instrument podobnej 
wartości, bo perkusja należąca do orkiestry jest kiepskiej jakości. 
Wszystkie instrumenty ledwie mieszczą się w bagażnikach auto-
karu. Orkiestra gra na wszystkich ważnych imprezach w okolicy, 
obsługuje uroczystości kościelne i patriotyczne. Wyjazdów mamy 
niewiele. W ostatnich latach raz wyjechali na Węgry, wcześniej 
grali dla papieża Jana Pawła II, a w tym roku dla prezydenta 
Andrzeja Dudy w czasie jego wizyty na Powiślu Dąbrowskim.

Podczas pobytu w Ustroniu muzycy mieszkali na parafii św. 
Klemensa w pokojach noclegowych, tam też zapewniono wyży-
wienie w sobotę i niedzielę. W poniedziałek obiadem ugościła 
ich Szkoła Podstawowa nr 2. Była też wycieczka - własnym 
autokarem z przewodnikiem panią Grażyną Winiarską z Urzędu 
Miasta. Pogoda nie dopisała, ale zobaczyli Wisłę, czekoladowego 
Adama Małysza, zaporę w Czarnem, skocznię w Malince.
- Pogoda była taka, że zrezygnowaliśmy z Równicy i Czantorii. 
Zostawiamy to sobie na następny raz - mówi E. Trzepacz.

                                              Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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O tym spotkaniu niewiele można na-
pisać, wynik jest zbyt oczywisty. Cieka-
wostką jedynie jest to, że drużyna z Sos-
nowca pierwszą bramką strzeliła po swym 
pierwszym rzucie na bramkę i wyrównała 
na 1:1. Drugą bramkę natomiast zdobyła 
w ostatniej minucie spotkania. 

Wcześniej grano ważne spotkanie na 
wyjeździe i niestety nasza drużyna prze-

TRUDNE  POCZATKI
grała z KS Viret CMC Zawiercie 24:23 
(14:10). 

Zapytany o mecz w Zawierciu trener 
Piotr Bejnar powiedział: - Bardzo boli 
ta porażka, bo ten mecz był do wygra-
nia. Ale na przegraną złożyły się błędy, 
nieskuteczność. W końcówce doszliśmy 
na jedną bramkę, mieliśmy trzy szanse 
na wyrównanie, a tylko poprzez błędy, 

np. zgubione piłki tego meczu nie udało 
się zremisować. Ta porażka bardzo boli 
i komplikuje naszą sytuację, aczkolwiek 
wszystko jest w naszych rękach. Teraz 
nie możemy pozwolić sobie na straty 
punktów, a czekają nas bardzo trudne 
wyjazdy. Mamy słabe rozpoczęcia. W Za-
wierciu mieliśmy sytuacje w pierwszych 
minutach i wystarczyło trafić. Oni trafiali, 
w pierwszej połowie prowadzili nawet 
pięcioma bramkami i wydawało się, że 
jest po meczu. Tymczasem w ostatnich 
dziesięciu minutach dochodzimy prawie 
do remisu i tylko przez własne błędy tego 
meczu co najmniej nie zremisowaliśmy,  
a mogliśmy go wygrać.

MKS Ustroń z Sosnowcem grał w skła-
dzie (w nawiasach strzelone bramki): 
Kamil Kopieczek – Michał Jopek (18), 
Krzysztof Bielesz (5), Marek Cholewa (5), 
Dawid Jenkner (10), Adrian Miśkiewicz 
(6), Arkadiusz Czapek, Szymon Gogółka 
(10), Kacper Matlak (7) , Krzysztof Kotela 
(2).                                 Wojsław Suchta

Kolejną bramkę strzela M. Jopek.                                                                      Fot. W. Suchta

MKS Ustroń – KS Górnik Sosnowiec 63:2 (29:1)

MKS Ustroń – MKS Zryw Chorzów 19:24 (9:13)
W lidze śląskiej gra drużyna MKS  Ustroń 

w kategorii chłopców. W sobotę 27 listo-
pada w sali SP-1 przegrali z Chorzowem. 
Goście wypracowali przewagę w pierw-
szej połowie, nasi w drugiej zbliżyli się 
nawet na dwa punkty,  jednak to końcówka 
Zrywu była lepsza. Wcześniej chłopcy 
MKS  na wyjeździe przegrali z KS Virek 
CMC Zawiercie 18:16, i również na wy-
jeździe wygrali z MUKS Zagłębie ZSO 14 
Sosnowiec 17:18.

Po meczu trener P. Bejnar powiedział: 
- Podkreślam jeszcze raz, że jest to grupa 
dopiero się tworząca, bez normalnego pro-
cesu treningowego. Bazujemy na zajęciach 
szkolnych, spotykamy się całą grupą raz  
w tygodniu. Zgłoszeni zostali do roz-
grywek, by już grali i z meczu na mecz 
grają coraz lepiej. Chorzów był zespołem 
bardzo wymagającym, a uważam, że za-
graliśmy dobre zawody. Prowadziliśmy 
przez 10 minut, nie można nam odmówić 
waleczności. Uważam, że ta przegrana 
ujmy nam nie przynosi. Brakuje nam 
godzin treningu, a właściwie oni jeszcze 
nie trenują, raczej bawią na zajęciach 
szkolnych. Muszą zacząć trenować. Tym-
czasem wygrywają mecze i jest to bar-
dzo perspektywiczna grupa 26 chłopców. 
Mamy kłopot bogactwa. A wiemy też, że 
trzeba prowadzić chłopaków z roku na 

KŁOPOT  BOGACTWA
rok. Teraz po juniorach mamy trzy lata 
odstępu i jest duży kłopot. Dlatego od 
szkoły podstawowej trzeba prowadzić 
poszczególne roczniki, by przynajmniej 
co roku było 10-12 chłopców, wtedy nie 
będzie zagrożenia, że przy splocie różnych 
okoliczności, w danej kategorii nie będzie 
możliwości skompletowania drużyny. 

W spotkaniach  w drużynie MKS grali 
(w nawiasach zdobyte bramki): 

Dawid Oliwka, Jan Cieślar – Jakub Bu-
jok (20), Wojciech Kondziela (7), Dawid 
Miklusiak (2), Aleksander Bejnar (4), 

Patryk Siekierka (1), Piotr Gawlas (1), 
Łukasz Szczęsny, Ignacy Jaworski (3), 
Aleksander Kowalczuk (1), Maciej Try-
buła, Łukasz Machnowski (2), Maksym 
Skrzypiec, Paweł Bukowczan, Kacper 
Leński, Piotr Makula (14), Jakub Dziwisz, 
Jakub Darowski, Nikodem Olszowski.

1 SPR Pogoń 1945 I Zabrze 7 14 203:95
2 UKS 31 Rokitnica Zabrze 7 12 203:101
3 MKS Zryw Chorzów 7 11 185:109
4 KS Viret CMC Zawiercie 8 9 154:149
5 MUKS Zagłębie ZSO-14 Sosnowiec 7 6 142:138
6 MKS Ustroń 7 6 123:147
7 SPR Pogoń 1945 II Zabrze 7 2 80:150
8 UKS MOSM Bytom 6 2 68:163
9 KS Tajfun Harbułtowice 6 0 66:169

1 MKS Olimpia I Piekary Śląskie 11 20 437:240
2 MKS Ustroń 10 15 312:202
3 MUKS Siódemka Mysłowice 11 15 327:238
4 KS Viret CMC Zawiercie 10 12 312:254
5 SPR Pogoń 1945 Zabrze 10 10 280:265
6 MKS Zryw Chorzów 10 9 269:251
7 SPR Grunwald Ruda Śląska 11 7 291:303
8 MKS Olimpia II Piekary Śląskie 10 6 266:296
9 KS Górnik Sosnowiec 11 0 112:558

Chłopcy z MKS w obronie.                                                                                            Fot. W. Suchta
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Czy to już plaga, czy jeszcze przypadek. Faktem jest, że wcześniej 
takie historie prawie się nie zdarzały, a w ciągu ostatniego półrocza 
„wpadli” dwaj pijani kierowcy autobusów. Pierwszy prowadził au-
tobus kursowy z Wisły do Cieszyna w dzień Ustrońskich Dożynek. 
Policjanci zatrzymali go na przystanku w centrum Ustronia. Natomiast  
w niedzielę, 27 listopada skontrolowali kierowcę autobusu z Kołobrze-
gu. Pocieszające jest, że tym razem autokar był pusty. Sądząc jednak 
ze stopnia nietrzeźwości prowadzącego, szczęściem można nazwać 
uderzenie tylko w jeden samochód zaparkowany przy ul. 3 Maja. Był 
to seat ibiza, należący do mieszkańca Zamarsk. Kierowca autobusu 
miał 1,09 mg alkoholu w litrze krwi, co daje ponad 2,1 prom. 

Z rozmowy z Edwardem Konopką, komendantem Wojskowego 
Ośrodka Wypoczynkowego „Beskid” w Hermanicach: Ustroniacy 
uwielbiają grochówkę wojskową z „Beskidu”. Mogą jej spróbować 
podczas niektórych imprez sportowych, środowiskowych. Współpra-
cuje pan z miastem? Gdy ktoś zwraca się do mnie o wsparcie, pomoc 
przy organizacji jakiejś imprezy, to nie odmawiam. Nie chciałbym 
jednak, żeby kuchnię ośrodka kojarzono tylko i wyłącznie z grochów-
ką. (…) Specjalnością w „Beskidzie” jest pstrąg po warszawsku oraz 
szynka wieprzowa z kapustą po krakowsku. Żeby nie było nieporozu-
mień, ani tych potraw, ani tej słynnej wojskowej grochówki nie gotują 
żołnierze, ale kucharki rodem z Hermanic.  

Prezentacji Kalendarza Ustrońskiego podjął się w tym roku Jan 
Krop, znawca języka polskiego, kultury regionu, animator wielu 
przedsięwzięć na Śląsku Cieszyńskim, i rozpoczął słowami: To wielkie 
wydarzenie świadczy o dojrzałości intelektualnej środowiska. Jest 
to owoc i dorobek pokoleń na przestrzeni siedmiu wieków waszego 
ustrońskiego bytu nad Wisłą. To nie jest okolicznościowe schlebianie, 
ale fakt. Wisła na przykład, będąc o 350 lat młodszą miejscowością 
od Ustronia, kalendarza nie ma. Miasto, miejscowość do wyższych 
wartości kulturowych musi dorosnąć. Musi dojrzeć duchowi co naj-
ważniejsze samo świadomościowo. Ten proces rozwoju gospodarczo-
-społecznego, jak i duchowego, Ustroń osiągnął. (...) Tak trzymać  
i tak pisać jak mówił Wyspiański: „Co się komu w duszy gra, co kto 
w swoich widzi snach”.

Po prezentacji Kalendarza Ustrońskiego o wystawie pamiątek  
i podróżach mówił Roman Macura. Miał niewiele czasu i mógł jedynie 
naszkicować obraz Wenezueli oraz Trynidadu i Tobago, który przywiózł 
w swojej głowie i w sercu z ostatniej wyprawy. Wyjechał wraz żoną 
z Polski 11 października i przez 40 dni przebywał w Ameryce Połu-
dniowej. Podkreślał, że bilety lotnicze, nawet za ocean tanieją. I warto 
wybrać się na przykład do Caracas, choć pierwsze wrażenie ze stolicy 
Wenezueli nie jest zbyt przyjazne. (...) Goście Muzeum chcieli od razu 
wiedzieć więcej. Na przykład to, czy w Wenezueli widać mafię. R. Macu-
ra odpowiadał, że podobnie jak u nas, nie widać jej.     Wybrała: (mn) 

4 XII  12.45   Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla ucz- 
          niów II kl.gimnazjów, Pt.: „Swing – najbardziej  
          porywający styl jazzu”, MDK „Prażakówka”
6 XII  12.00   Spotkanie z Mikołajem, Rynek
8 XII  9.15    „Śpiąca Królewna” – spektakl dla wychowanków 
          ustrońskich przedszkoli z okazji Dnia św. Miko- 
          łaja, MDK „Prażakówka”
11 XII  12.00   Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Naj- 
          piękniejszy łańcuch choinkowy”, MDK „Praża- 
          kówka”
12 XII  9.00    Jesienne Targi Staroci, MDK „Prażakówka”

www.ustron.pl

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 
USTROŃ tel. (33)854-53-98.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a 
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk z 
drzwiami przesuwanymi i nie tylko… 
Zamów bezpłatny pomiar. RATY 0%. 
728-340-518,  33-854-22-57. www.
komandor-ustron.pl

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

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cie-
szyńska (pod apteką). (33) 854-33-34.

Usługi stolarskie: zabudowy, meble 
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

Poszukuję osobę z okolic Ustronia do 
pracy na parkingu. Praca w sezonie 
oraz w weekendy. 601-933-603.

Deweloper sprzeda mieszkanie  
w Ustroniu tel. 515-286-714.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w 
Sosonowcu typu M-4. 504-036-513.

Spawanie, klejenie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna 9. 501-444-534.

Sprzedam betoniarkę 150l z silnikiem 
380V. (33) 854-44-57.

Autoholowanie- Pomoc drogowa 
tel.515-409-571.

To już koniec sezonu biegowego.                               Fot. W. Suchta

 3-4.12    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
5-6.12    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-8.12    Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
9-10.12  Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

*  *  *

dziesięć lat temu

*  *  *

V KONKURS NA 
„CIASTECZKO CIESZYŃSKIEJ KRAINY”
Stowarzyszenie LGD "Cieszyńska Kraina" serdecznie zaprasza 

do udziału w konkursie na "Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy". W 
konkursie może wziąć każda osoba/podmiot zamieszkująca lub 
mająca siedzibę na terenie LGD tj. Gminy Brenna, Chybie, Dębo-
wiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, 
Ustroń, Wisłą, Zebrzydowice. Swoje wypieki – 25 sztuk jednego 
rodzaju - można dostarczać codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.30 (Skoczów, ul. Mickiewicza 9). W ostatnim 
dniu konkursu tj.  15.12.2015 do godz. 15.00.  Łączna pula nagród 
to 2.000 zł. Każda osoba/podmiot może zgłosić do konkursu tylko 
jeden rodzaj ciasteczek. (25 szt.) Ciasteczka powinny być złożone 
wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody: 1 miej-
sce – bon zakupowy o wartości 500 zł brutto, 2 miejsce – bon 
zakupowy o wartości 400 zł brutto, 3 miejsce – bon zakupowy 
o wartości 300 zł brutto,  4 miejsce – bon zakupowy o wartości 
150 zł brutto, 5-8  miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł 
brutto, 9 - 13 miejsce – bony zakupowe o wartości 50 zł brutto 

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie oraz pod 
numerem telefonu 33 487 49 42.
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FELIETON

Lekturę Kalendarza Ustrońskiego za-
wsze zaczynam od przejrzenia kalenda-
rium przypadającego na każdy miesiąc 
następnego roku. W czasie studiowania 
tego kalendarium przed moimi oczami 
przesuwają się zdarzenia i osoby, które 
znałem. Jedne daty wyznaczają najistot-
niejsze wydarzenia jakie miały miejsce  
w naszym mieście w niedawnej, ale i dalszej 
jego historii, inne są datami urodzenia lub 
śmierci najbardziej znanych i szanowanych 
obywateli naszego miasta. To interesują-
ce mnie zestawienie dat w kalendarium 
zawdzięczamy panu Michałowi Pilchowi, 
znanemu nam powszechnie działaczowi 
społeczno – kulturalnemu. Podziwiam go za 
jego wiedzę i skrupulatność przy opracowy-
waniu corocznego kalendarium. 

Opracowywane są także, kalendaria 
dla Śląska Cieszyńskiego i dla Polski.  
W nadchodzącym roku będziemy odchodzić 
wiele ważnych rocznic z historii Polski. Naj-
ważniejszą jest 1050 rocznica Chrztu Polski.

Dlatego też, przystępując do przygoto-
wań do obchodów 1050 rocznicy chrztu 
Polski, przypomnieliśmy fakt, że nasi 
pradziadowie, tu na Śląsku Cieszyńskim,  
w 1863 roku obchodzili 1000 lecie przy-
bycia chrześcijaństwa na Śląsk Cieszyński 
z misją św. Cyryla i św. Metodego, wspo-
minali też Piasta z Kruszwicy i chrzest 
Mieszka I. Dowodem na to, że tak było 
są artykuły z tamtego okresu zamieszczo-
ne w Gwiazdce Cieszyńskiej. Z naszych,  

z moją żoną Lusią, pięcioletnich badań 
historycznych wynika, że w latach 865-866 
cyrylo-metodiańska misja chrystianizacyjna 
dotarła do granic ówczesnego Państwa Wiel-
komorawskiego, znajdujących się na pół-
nocnych stokach Beskidów, czyli do miejsca 
w którym znajduje się Ustroń. Dlatego  
w wigilię odpustu patrona naszego kościoła 
św. Klemensa, który był patronem cyrylo 
- metodiańskiej misji chrystianizacyjnej, 
została odsłonięta tablica pamiątkowa przy 
źródełku na tzw. „Soloku”, około 300 – 400 
metrów od biwaku U Jonka. 

W historiografii przyjmuje się, że  
w latach 874-875 roku rozpoczęła ofen-
sywa Wielkich Moraw, pod wodzą księ-
cia Świętopełka na Kraj Wiślan i Śląsk.  
W okresie od 875-885 roku doszło do chry-
stianizacji terenów dzisiejszego Śląska  
i Małopolski.

Inauguracja obchodów 1050- lecia Chrztu 
Polski w kościele katolickim miała miejsce 
w ostatnią niedzielę i obchody te trwać będą 
przez cały rok do listopada roku przyszłe-
go. Mam nadzieję, że i w naszym mieście 
Ustroniu uczcimy tę rocznicę.

Z innych rocznic przypadających na przy-
szły 2016 rok, istotnych dla Ustronia, we-
dług mnie, na pewno będzie 775 rocznica 
najazdu tatarskiego na południe Polski. 
Czas najazdu tatarskiego utkwił w naszej 
pamięci historycznej i przetrwał w legen-
dach. Józef Pilch, w artykule: Z legend  
o Ustroniu, zamieszczonym w: Pamiętniku 
Ustrońskim, nr 4 z 1991 roku, na stronach 
57-58, tak pisał: Skąd pochodzi nazwa 
Czantoria: 

Było to bardzo dawno, kiedy hordy ta-
tarskie najechały ziemie polskie, rabowały, 
paliły miasta, wsie, a ludność zabierały 

do niewoli. Kiedy zagarnęły część Ziemi 
Cieszyńskiej, wódz tych hord obrał sobie 
jedną z najpiękniejszych gór Beskidzia za 
stałą siedzibę i na jej szczycie rozbił swój 
namiot. Miał stąd nie tylko wspaniały wi-
dok na cały Śląsk Cieszyński po obydwu 
stronach Olzy, lecz miał również najodpo-
wiedniejsze miejsce na wycieczki łupieskie 
na bogatą krainę. Władca Tatarów zwał się 
Dżingis-Chan, albo też w języku starosło-
wiańskim Dzingis-Czan. Ten groźny wódz 
kazał zapalić na szczycie tej góry wielki 
ogień, który nie tylko oświecał w porach 
nocnych wielki namiot Dzingis-Chana, ale 
wprowadzał lęk i trwogę wśród ludności 
tubylczej ukrywającej się w górach i lasach 
przed sądnym dniem jaki mogli spowodować 
im ci synowie diabła. Obok namiotu wódz 
postawił wielki posąg przedstawiający smo-
ka jako symbol jego piekielnej mocy. Jakiś 
kronikarz śląski posługujący się wyłącznie 
łaciną zesłowiańszczył to nocne widowisko 
zwane po łacinie „Praetorium” (namiot 
wodza) na Czantorium, co spowodowało, 
że góra otrzymała nazwę Czantoria.

A legendę: Skąd się wzięła nazwa Ustroń, 
tak kończy:

Dzingis-Czan, by pomścić swego brata, 
rozkazał pod Czantorią nad rzeką Wisłą 
spalić kilkaset trzymanych w niewoli star-
ców, kobiet i dzieci, a sam zniechęcony takim 
niepowodzeniem zwinął namiot i opuściła 
nasz kraj. Miejsce gdzie ofiary ludzkie 
spalono, ówcześni kronikarze, używający 
tylko łaciny, nazwali „Ustrina”, to znaczy 
tyle co „spalenisko ciał ludzkich”, z czego 
miała powstać nazwa naszego miasteczka – 
wówczas małej wioski – Ustroń.

 Czy nie warto wrócić do tamtych le-
gend?                          Andrzej Georg 

Rocznice

FELIETON

Handlowe żniwa
 Przed laty żartowałem, że jestem za 

reformą kalendarza. Chciałbym, żeby w ka-
lendarzu były tylko dwa miesiące; listopad 
i grudzień. Powodem takiej proponowanej 
zmiany była sytuacja finansowa parafii, 
która kierowałem. Jest to parafia, która nie 
ma stałych, regularnych dochodów i żyje 
za składek i ofiar swoich członków. A są 
to dochody wpływające nieregularnie i w 
konsekwencji bywają w ciągu roku okresy 
kiedy kasa parafialna jest pusta. Zmienia 
się to przy końcu roku, bo ze starym, tra-
dycyjnym obyczajem wszystkie doroczne 
należności płaci się dopiero po żniwach,  
a dokładnie po październiku. W ten sposób 
w naszej obyczajowości żywa jest tradycja 
społeczności wiejskiej. Przy tym okazy-
wało się, że wszelkie apele o wcześniejsze 
opłacanie składek parafialnych okazywały 
się nieskuteczne i dopiero ostatnie dwa 
miesiące roku zdecydowanie polepszały 
sytuację finansową parafii i można było 
kończyć rok bez długów, a nawet z pewną 
nadwyżką finansową.

Stąd wziął się ten mój zwariowany po-
mysł, aby w kalendarzu zachować tylko dwa 

miesiące; listopad i grudzień. Pomysł ten 
przypomniał mi się kiedy obserwuję zaku-
powe szaleństwo ostatnich miesięcy roku... 
Wiem, że handlowcy marzą o tym, aby tak 
było przez cały rok i aby ich przychody były 
w każdym miesiącu tak wysokie jak w grud-
niu. Pewnie więc byliby też zwolennikami 
mojej „reformy kalendarza”. Dla nich bo-
wiem listopad, a szczególnie grudzień, jest 
czasem ich żniw. Wtedy nadrabiają straty z 
poprzednich miesięcy i robią zapasy gotów-
ki na następne, zwykle chude, miesiące...

 Tak to już jednak jest, że co dla jednych 
jest dobre, dla innych bywa zupełnie inne.  
I tak grudniowe szaleństwo zakupowe 
przynosi radość handlującym, ale ku-
pujący rychło się przekonują o tym, że 
radość z zakupów przemienia się nieraz  
w kłopoty związane z brakiem pieniędzy i za-
ciągniętymi długami na poczynione zakupy.

 Tak to już bowiem jest, że w naszym 
budżecie domowym miesiąc grudzień jest 
zazwyczaj najdroższym miesiącem w roku. 
Dla zachowania świątecznych obyczajów 
trzeba przecież poczynić liczne zakupy.  
A do tego przecież nie tylko trzeba kupić 
choinkę i ozdoby choinkowe, ale też prezen-
ty dla bliskich osób, bo przecież pod choinką 
nie może być pusto. A z każdym rokiem 
świąteczne wydatki są coraz większe. I to 
nawet wtedy kiedy nie ma inflacji.

Z każdym bowiem rokiem chcemy dawać 
swoim bliskim coraz droższe prezenty. Nie 
zawsze na to nas stać. Ale wciąż pojawiają 

się kuszące propozycje różnych banków 
i kas pożyczkowych, gotowych udzielić 
nam pożyczek na ,jak zapewniają, bardzo 
korzystnych warunkach. I zapewniają, że 
nie musimy rezygnować z naszych marzeń 
i pragnień, bo udzielona nam pożyczka po-
zwoli nam ją zrealizować. Problem jednak 
z każdą pożyczką jest taki, że trzeba będzie 
ją zwrócić i to z doliczonymi odsetkami. 
Łatwo jednak o tym zapomnieć

I poszaleć z zakupami za pożyczone 
pieniądze.. A przedświąteczna atmosfera 
bardzo temu sprzyja. Bywa więc tak, że  
w tej atmosferze nawet najrozsądniejsi tracą 
głowę. I zaciągają pożyczkę, nieraz kolejną, 
bo poprzedniej jeszcze nie zdołali spłacić. 
W efekcie większość obywateli naszego 
kraju znaczną część comiesięcznej pensji 
czy emerytury oddają na spłatę długów,  
a wielu jest też takich, którzy nie są w stanie 
spłacać zaciągniętych pożyczek.

A pewnie najwięcej pożyczek zaciąga się 
w szale grudniowych zakupów. Dobrze jest 
to sobie uświadomić i starać się należycie 
ocenić swoje możliwości finansowe. Trzeba 
czasem, niestety, wziąć na wstrzymanie 
i robić świąteczne zakupy z głową, aby nie 
kupować tego, co zbyteczne, zbyt kosztow-
ne i tego, na co nas nie stać. A to po to, aby 
przedświąteczna i świąteczna radość nie 
zamieniła się później w kłopoty i zmartwie-
nia związane ze spłacaniem długów, które 
przekraczają nasze możliwości.

                                                 Jerzy Bór

Tak sobie myślę
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– Najcięższy mecz w pierwszej rundzie,  
z trudnym przeciwnikiem, a ja nie byłem 
jeszcze ograny. W drugim secie broniłem 
piłkę setową i to było największe zagro-
żenie. Potem już szło dobrze – mówi re-
prezentujący Uczniowski Klub Sportowy 

ZWYCIĘSTWA
W PUSZCZYKOWIE

„Beskidy” z Ustronia Łukasz Kozielski, 
zwycięzca Ogólnopolskiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego w tenisie ziemnym 
juniorów rozegrany w połowie listo-
pada w Puszczykowie pod Poznaniem. 
W pierwszej rundzie singla spotkał się  
z Bartłomiejem Andrzejczakiem z KT Le-
gia Warszawa. Pierwszego seta wygrywa 
6:3, drugiego 7:5. W następnych rundach 
gładko pokonuje rywali, również w finale 
wygrywa bez problemów z Maciejem 
Szymankiewiczem reprezentującym AZS 
Poznań 6:3, 6:3. 
– Czułem formę choć dawno nie grałem 
turnieju, ale dlatego ostatnio więcej tre-
nowałem - mówi Ł. Kozielski. - Trochę 
się obawiałem tego turnieju, bo jednak 
nie byłem w rytmie. Wyszło pozytywnie, 
a moimi atutami były serwis i forhend. Te 
uderzenia przynoszą mi najwięcej punk-
tów i na tym opieram swoją agresywną 
grę. Wolę grać z głębi kortu, gorzej czuję 
się na siatce. Nie znaczy to, że nie umiem 
tam grać, tylko z głębi kortu lepiej się 
czuję. W deblu też serwis przynosił dużo 
punktów. 

A w deblu para z UKS „Beskidy” okaza-
ła się najlepsza. Ł. Kozielski grał w parze 
z Jakubem Grzegorczykiem. Wygrywają 
turniej bez straty seta. W półfinale nie 
dają szans parze M. Szymankiewicz – 
Bartosz Łosiak (AZS Poznań), a w finale 
spotykają się z Janem Malmonem z RKT 
Return Radom i Ksawerym Pociejem  
z KT Legia Warszawa i pierwszego seta 
wygrywają pewnie 6:4, w drugiem jest 
bardziej wyrównana rywalizacja, ale nasi 
tenisiści pokonują rywali 7:5.
– Bardzo dobra obsada, a my w turnieju 
deblowym nie straciliśmy seta – mówi 
J. Grzegorczyk. - Grało się dobrze choć 
inna nawierzchnia czyli dywan. Piłka 

siadała, czasem przyspieszała i trzeba było 
uważać. W zasadzie gramy debla tylko na 
turniejach, jak obaj startujemy, ale trenin-
gów nie prowadzimy. Mam wrażenie, że 
gra nam się w parze dobrze, nie ma spięć, 
podbudowujemy się nawzajem.

J. Grzegorczyk w singlu przegrał w pół-
finale z M. Szymankiewiczem, a szkoda, 
bo byłby ustroński finał w Puszczykowie. 

                                   Wojsław Suchta

J. Grzegorczyk.                      Fot. W. Suchta

Ł. Kozielski.                            Fot. W. Suchta
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