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Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej występował 11 listopada w teatrze w Cieszynie. (str. 8)

ROZSTRZELANI
O PORANKU

72 lata temu niemiecki okupant pozbawił życia 34 mieszkańców Ustronia. 9 listopada to dzień upamiętniający tę
wojenną tragedię.

Pod pomnikiem oddającym cześć rozstrzelanym zgromadzili się
przedstawiciele rodzin zamordowanych, przedstawiciele władz
miasta, organizacji kombatanckich oraz lokalnych szkół. Troje
uczniów Gimnazjum nr 1 zadeklamowało wiersze, nawiązujące
do wydarzeń z czasów wojny, a uroczystość poprowadził Leszek
Szczypka, dyrektor tej placówki oświatowej.
– Witam państwa na 72. rocznicy rozstrzelania 34 ustroniaków – rozpoczął Szczypka. – Ta straszliwa zbrodnia była jedną
z wielu metod stosowanych przez okupanta. Były to np. działania
propagandowe połączone z zastraszaniem, represje policyjne czy
stosowanie zbiorowej odpowiedzialności. Jedną z tych metod
były także egzekucje. Nasza miejscowość, jak cały Śląsk, została
wcielona bezpośrednio do III Rzeszy. W związku z tym władze
(cd. na str. 2)
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WDZIĘCZNA PAMIĘĆ
11 listopada obchody Święta Niepodległości w Ustroniu rozpoczęły się nabożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim
ap. Jakuba Starszego. Proboszcz ks. radca Piotr Wowry witał
w progach kościoła po raz pierwszy ks. proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa Wiesława Bajgera i życzył mu
Bożego błogosławieństwa. Witał także dominikanów z proboszczem o. Jackiem Skupieniem, wszystkich przybyłych, władze
samorządowe z burmistrzem Ireneuszem Szarcem i przewodniczącym Rady Miasta Arturem Kluzem, radnych powiatowych
i miejskich, kombatantów, poczty sztandarowe, delegacje szkół.
Na wstępie proboszcz ks. radca Piotr Wowry mówił m.in:
- Dzisiaj obchodzimy 98. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Dzień narodowego święta niepodległości wzywa
wszystkich do poszanowania osiągnięć naszej ojczyzny, do
utrwalania tego, co dobre, do przeciwstawiania się temu, co
niewłaściwe. (...) Chcemy także jednoczyć się w modlitwie
i stawać w obronie prześladowanych braci i sióstr w Indiach
i Sudanie. Chrześcijanie w Sudanie są systematycznie prześladowani przez rząd, praworządność nie istnieje w tym kraju już
(cd. na str. 4)
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 składają kwiaty. Fot. A. Jarczyk
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(cd. ze str. 1)
okupacyjne podjęły szereg działań, mających w przyszłości
przekształcić te tereny w obszar czysto niemiecki.
Aby to przekształcenie się powiodło, wprowadzono naukę
w języku niemieckim. Polscy nauczyciele zostali usunięci i zastąpieni nauczycielami przybyłymi z Niemiec i z Austrii. Szkoła
miała stać się narzędziem szybkiej germanizacji, choć nie tylko
ona. W urzędach i sklepach także trzeba było porozumiewać się
po niemiecku.
– Jesienią 1939 roku władze niemieckie zarządziły obowiązkową
policyjną rejestrację ludności, polegającą na wypełnieniu odpowiedniego formularza z deklaracją przynależności narodowej.
Była to akcja popularnie nazywana palcówką, bo w wydanych
dokumentach rejestracyjnych zamiast zdjęć zamieszczano odcisk
kciuka. Od początku wojny okupanci hitlerowscy dokonywali
aresztowań, wywozili na przymusowe roboty, wywłaszczali ludzi
z domów i gospodarstw – mówił dyrektor Gimnazjum nr 1.
Już w kwietniu 1940 roku aresztowano kilkudziesięciu Polaków.
Wcześniej, w grudniu 1939 roku, wysiedlono wszystkich Żydów
na tzw. Brentnerówkę, a następnie, w 1940 roku, wywieziono ich
do obozów w Mińsku nad Sanem oraz do Myszkowa i Zawiercia.
W 1941 roku okupant przystąpił do przyznawania niemieckiej
listy narodowej, czyli tzw. Volkslisty. Akcja ta była przejawem
rasistowskiej polityki III Rzeszy. Wprowadzona została po to, aby
podzielić ludność na zajętych terenach Polski – zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i na terenach włączonych
w granice administracyjne Rzeszy. Szczególnym naciskom poddawani byli mieszkańcy Śląska, Wielkopolski oraz Kaszub. Na tych
terenach stosowano całą gamę środków przymusu, od nacisków

administracyjnych, czyli np. grożenia eksmisją z mieszkania,
odebrania kartek żywnościowych, przeniesienia do gorszej pracy,
poprzez represje policyjne, a kończąc na wywożeniu członków
rodzin do obozów koncentracyjnych i przesiedleńczych.
– Takie samo działanie władz okupacyjnych miało miejsce
w Ustroniu. Ludność naszej miejscowości stosowała formy
oporu wobec okupanta. Działały organizacje i oddziały partyzanckie. Okupant, walcząc z ruchem partyzanckim, stosował
różne metody. Robiono obławy i zasadzki. Niemcy korzystali
z usług konfidentów. W jednej z takich obław 30 listopada 1943
roku zginęło na Małej Czantorii sześciu partyzantów oddziału
partyzanckiego „Czantoria”. Niemcy dokonywali aresztowań
ludzi podejrzanych o współpracę z partyzantami. 10 lipca 1944
roku w Dobce Niemcy zastrzelili Michała Poloczka, zaś 27 października zastrzelono Annę Korzeniowską, a także jej brata Jana.
– mówił Szczypka. – Najbardziej tragicznym dniem okazał się
9 listopada 1944 roku. Ściągnięte do Ustronia z 8 na 9 listopada
oddziały policji zablokowały ustrońskie doliny w celu uniemożliwienia akcji partyzanckich, a wyznaczeni ludzie rozstrzeliwali
ustroniaków między 4.00 a 6.00 rano według posiadanych list.
Ludzie ginęli w swoich domach, obejściach, na ulicach – w sumie
w 17 miejscach. Ze sporządzonej listy ocalał jedynie Stanisław
Iwaniuk, który przed przyjściem Niemców wyjechał do pracy
do Trzyńca. Z kolei Rudolf Szarzec został specjalnie wezwany
z robót przymusowych.
Kolejną częścią uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą
upamiętniającą rozstrzelanie 34 ustroniaków. W ten sposób cześć
zamordowanym oddali: przedstawiciele rodzin osób rozstrzelanych, przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich,
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej
nr 6, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1. Agnieszka Jarczyk

Maria Pawłowska, uczennica Gimnazjum nr 1, deklamowała wiersz
„Ustrońscy patrioci”.
Fot. A. Jarczyk

Śmieja, a zastępcą Zuzanna Fa- m. in. do Anny Czepczor - wnucz- Pierwszą rolniczą spółdzielnią
ruga.
ki Michała Wawrzacza, słynnego produkcyjną w powiecie cie			
istebniańskiego „Kolumbusa”.
szyńskim założono w 1951 roku
* * *
Zakończono modernizację 				
w Dębowcu. W połowie lat 50.
* * *
Gminnej Biblioteki Publicznej Charakterystyczny długi budy- istniało na naszym terenie 18
w Chybiu. Wnętrze nabrało no- nek, stojący poniżej kościoła spółdzielni, które liczyły prawie
W ramach obchodów Święta wego wyglądu. Za sprawą do- Jezusowego w Cieszynie, to 460 członków i uprawiały areał
Niepodległości na cieszyńskim tacji z Narodowego Programu popularna „Pajta”. Na początku o powierzchni 2,5 tys. hektarynku odbyła się dziesiąta lekcja Rozwoju Czytelnictwa zosta- XX wieku mieściło się w nim rów. Obecnie jest ich niespełna
patriotycznego śpiewania. Wzię- ły zakupione nowe książki. To gimnazjum ewangelickie. Obec- dziesięć.
ło w niej udział kilkaset osób.
również ucieszyło liczne grono nie w budynku są mieszkania
* * *
				
czytelników.
i przedszkole.
Nazwy ulic w Wiśle pochodzą
* * *
Młodzieżowa Rada Gminy za- 				
				
często od nazw tutejszych dziel* * *
* * *
debiutowała w Chybiu. Liczy 15 O emigracji beskidzkich góra- Ponad 20 lat temu oddano do nic (dolin): Jawornik, Głębce,
osób: ośmioro reprezentantów li do Ameryki traktuje jedyna użytku halę sportową w Skoczo- Czarne czy Malinka. Kilka ma
szkół podstawowych, czworo w swoim rodzaju praca magi- wie. Obiekt ma wymiary 30 m x za patronów ludzi zasłużonych
gimnazjalistów i troje uczniów sterska Magdaleny Górskiej. Po- 18,5 m x 8 m. Widownia mieści dla „perły Beskidów”, takich
szkół ponadgimnazjalnych. szukując śladów emigracji „za około 250 osób. Z hali korzystają jak Hoff, Sztwiertnia, Steller,
Przewodniczącym jest Artur wielką wodą”, autorka dotarła sportowcy i mieszkańcy miasta. Ochorowicz, Kuryatto. (nik)
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UWAGA, CZYTELNIA W REMONCIE
Od 16 listopada do 16 grudnia oddział dla dzieci oraz czytelnia
Miejskiej Biblioteki Publicznej będą nieczynne z powodu remontu
(wymiana podłogi).

* * *

O PLURALIZMIE, TOLERANCJI i RÓWNOŚCI
W sobotę, 19 listopada o godz. 16 w Oddziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” odbędzie się kolejny wykład
z cyklu „Porozmawiajmy o sprawach ważnych”. Temat przedstawi dr hab. Marek Rembierz – adiunkt Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie.

* * *

ZMIANA MIEJSCA
SPOTKANIA AUTORSKIEGO Z HANNĄ GREŃ
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
zaprasza na spotkanie autorskie z Hanną Greń. Impreza odbędzie
się 23 listopada (środa) w Sali Sesyjnej UM o godz. 17.00, a nie
jak wcześniej podawaliśmy, w czytelni.
Hanna Greń to pisarka pochodząca z Wisły, obecnie mieszkająca w Bielsku-Białej.

* * *

POWRÓT OWCZARSTWA
Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prelekcję
Iwony Korlackiej pt. „Powrót owczarstwa – aspekty przyrodnicze
i zdrowotne”, która odbędzie się w piątek, 18 listopada o godz.
17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie
w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). Prelegentka jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, pracuje w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim, w którym zajmuje się ochroną przyrody. Interesuje się m.in. zielarstwem, rolnictwem ekologicznym,
odnawialnymi źródłami energii oraz wszelkimi aspektami zdrowego stylu życia. Jest autorką kilku artykułów w Przyrodniku
Ustrońskim.

WAŻNE TELEFONY

STRAŻ MIEJSKA

Numer alarmowy 112

7 XI 2016 r.
Kontrola osób handlujących na
targowisku miejskim pod kątem przestrzegania regulaminu
targowiska.
8 XI 2016 r.
Straż Miejska prowadzi w godzinach porannych stałe patrole
w rejonie placówek szkolnych
w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
10 XI 2016 r.
Interwencja w sprawie błąkającego się psa na stacji paliw przy
ul. Katowickiej. Zwierzę zostało
przewiezione do schroniska.
W krótkim czasie zadzwoniła
właścicielka psa, która go odebrała. Została obciążona kosztami jego transportu do Cieszyna.
12 XI 2016 r.
Zabezpieczenie porządkowe
w trakcie odbywającego się
Biegu Legionów.
12 XI 2016 r.
Kontrola miejsc, w których
mogą przebywać osoby bezdomne. 			
(aj)

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
		

33 857-26-00

Kominiarz

33 854-37-59

		

602-777-897

46/2016/3/R

WEEKEND ZNIZEK
18 - 20 listopada

* * *

PROMOCJA
KALENDARZA USTROŃSKIEGO
Urząd Miasta w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie i Galeria „Na
Gojach” zapraszają na promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na
2017 rok, która odbędzie się w Muzeum Ustrońskim w piątek,
25 listopada 2016 r. o godz. 16.00. Promocji dokona Przemysław
Korcz, w programie artystycznym wystąpią Krystyna Kukla
i Paweł Grzyb.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zbigniew Szczotka		 lat 64		 os. Centrum

46/2016/1/O

Burmistrz Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, zostały wywieszone wykazy z dnia 9 i 14 listopada 2016 r., dotyczące
gminnych nieruchomości przeznaczonych na okres do lat
3 do najmu na cele handlowe oraz na cele usługowe.
46/2016/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

20% cały asortyment
KUPONY W AVANTI, WYSOKIE OBCASY
EXTRA, LOGO

4F - Galeria Venus Ustroń

my

Zaprasdzoasklepu.

KONTROLE PALENISK

W związku z trwającym sezonem grzewczym informujemy,
iż zostaną wzmożone kontrole Straży Miejskiej przydomowych
palenisk. Sprawdzane będzie, czy w paleniskach nie są spalane
odpady niedozwolone, takie jak płyty meblowe, stolarka okienna czy plastikowe butelki. Choć regularne kontrole palenisk są
prowadzone przede wszystkim w sezonie grzewczym, to mieszkańcy mogą przez cały rok zgłaszać sygnały dotyczące spalania
odpadów. Prośby o interwencje można kierować na numer Straży
Miejskiej 338543483.
Wydział Środowiska i Rolnictwa
46/2016/2/R

biuro czynne:
8.00-15.00 sob 9.00-12.00
* *pn-pt
*
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
***
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Kazanie wygłosił ks. Wiesław Bajger.

Fot. W. Suchta

WDZIĘCZNA PAMIĘĆ
od dziesięcioleci, a islamski ekstremizm
rozprzestrzenia się coraz dalej. W Indiach
rządzi hinduistyczno-nacjonalistyczna
Indyjska Partia Ludowa. Prześladowanie
chrześcijan z rąk ekstremistycznych hinduistów znacznie wzrosło, a władza na to nie
reaguje. Także chrześcijanie Iraku i Syrii
potrzebują, abyśmy dodawali im otuchy.
Kazanie wygłosił ks. Wiesław Bajger
mówiąc m.in.:
– Przeżywamy dzisiaj wspaniałą uroczystość – Święto Niepodległości. W tej jakże
uroczystej chwili jak nie zapytać samych
siebie, czy rzeczywiście kochamy ten
wspólny, polski dom, czy kochamy naszą
ojczyznę. Psalmista w psalmie 137 wołał:
„Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech
uschnie moja prawica! Niech język mi
przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę
pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość”. (…)
Miłość ojczyzny to najpierw pamięć o tych
wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęciło
się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło

ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to
całe dziedzictwo, abyśmy mogli budować
jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy pamięć. Marszałek Polski Józef
Piłsudski mówił: „Ten, kto nie szanuje
i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa
do przyszłości”. Dlatego dzisiaj w sposób
szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli
i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade
wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze, oddali swoje życie. „Gdzie twoje
groby Polsko, gdzie ich nie ma” wołał Jan
Paweł II w Warszawie w czasie pierwszej
pielgrzymki. (...) Miłość ojczyzny to nie
tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla
ołtarzy przeszłości. Miłość ojczyzny to
także odpowiedzialność za jej obecny
i przyszły kształt. Wszak jak pisał Cyprian
Kamil Norwid: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Nie możemy się czuć
zwolnieni od tej odpowiedzialności. Każdy
na swoim miejscu, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, ze swoimi możliwościami

W uroczystości pod pomnikiem wzięli udział i kombatanci, i młodzież.
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Fot. W. Suchta

winien troszczyć się o dom, o siłę, szczególnie tę siłę moralną, o sprawiedliwość
w naszym ojczystym domu. Trzeba wolność, którą odzyskaliśmy z takim trudem,
mądrze i odpowiedzialnie zagospodarować, trzeba jej właściwie używać z myślą
o dobru wspólnym. Dlatego zdajemy
sobie sprawę z tego, że wolna ojczyzna
jest dla nas wielkim darem, ale także jest
dla nas, dla każdego z nas bez wyjątku,
także wielkim zadaniem. Sługa Boży ks.
Jerzy Popiełuszko w trudnych czasach
stanu wojennego, gdy gromadził robotników na comiesięcznej mszy za ojczyznę,
mówił: „Nie jesteśmy narodem tylko na
dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość nagromadzoną
przez całe wieki moc”. Dziś przed Polską,
przed nami, w perspektywie zjednoczonej
Europy – jak mówił Jan Paweł II, Europy
ojczyzn – stoją całkiem nowe wyzwania.
Trzeba je podejmować mądrze i odpowiedzialnie. (…) Niech Bóg błogosławi
naszą ojczyznę.
W kościele śpiewem nabożeństwo
uświetnił Chór Ewangelicki pod dyrekcją
Pawła Branca i orkiestra dęta pod dyrekcją
Sylwestra Skrzyszowskiego.
Z kościoła udano się pochodem z orkiestrą pod pomnik Pamięci Narodowej
przy ratuszu. Wartę pod pomnikiem zaciągnęli harcerze i funkcjonariusze Straży
Granicznej. Stanęły poczty sztandarowe
ustrońskich jednostek OSP oraz Szkoły
Podstawowej nr 2. W przemówieniu burmistrz I. Szarzec mówił m.in.:
– Miłość, wierność, życie za ojczyznę
- takie wartości wybrali przed ponad
90 laty nasi przodkowie. (...) Nie zapominamy o tym, tym bardziej teraz,
gdy coraz więcej nas dzieli. Mimo różnorodności poglądów powinniśmy się
szanować i jednoczyć. Pamiętajmy o tych,
którzy z szacunkiem i miłością walczyli
o to, abyśmy mogli dzisiaj być wolni.
Piękne słowa o ojczyźnie wyraził Jan
Paweł II: „Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” Pamiętajmy o miłości do ojczyzny,
o wszystkich, którzy oddali swoje życie i
walczyli za Polskę i naszą małą ojczyznę.
(...) Ponad miesiąc temu obchodziliśmy
50-tą rocznicę śmierci pilota i harcmistrza Jana Cholewy, biorącego udział w
bitwie o Anglię. Natomiast kilka dni temu
wspominaliśmy tragicznie rozstrzelanych
34 mieszkańców Ustronia. Oddajmy im
oraz wszystkim walczącym na frontach o
naszą ojczyznę cześć. Dziękuje wszystkim
przybyłym za obecność i pamięć.
Na zakończenie wiązanki kwiatów pod
pomnikiem złożyły delegacje: samorządu,
duchowieństwa, parlamentu, kombatantów, PiS, PSL, SLD, służb mundurowych, OSP, stowarzyszeń: Wspólnie dla
Ustronia, Instytutu Śląska Cieszyńskiego,
Można Inaczej, zakładów pracy, ustrońskich szkół, ZNP oraz przedstawicielka
organizacji katolickiej z Warszawy. Na
zakończenie odśpiewano Rotę, po czym
koncertowała orkiestra.
(ws)
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Zdaniem
Burmistrza

O handlu targowym mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

***

Podczas kolejnego koncertu Ustrońskiej Jesieni Muzycznej wystąpili tenorzy. Fot. W. Suchta

ŚPIEW PEŁNEJ SALI

W sobotę 12 listopada w Miejskim Domu
Kultury „Prażakówka” odbył się koncert
trzech tenorów pt. „O sole mio”. Dyrektor
„Prażakówki” Barbara Nawrotek-Żmijewska zapowiadała Bartosza Kuczyka,
Mirosława Niewiadomskiego i Kordiana
Kacperskiego jako artystów znanych, ale
także sympatycznych i przystojnych.
Słuchając zapowiedzi pani Barbary,
zapewne zastanawiacie się, o kim mówi.
Sytuacja jest nietypowa, bo użyła sformułowania przystojni... Może oni tak. Ale czy
to jest najważniejsze – mówił B. Kuczyk,
znany ustrońskiej publiczności z poczucia
humoru, często autoironii.
Koncerty z udziałem tenorów z Poznania cieszą się w Ustroniu niesłabnącym
powodzeniem. Na ostatni w „Prażakówce”
wszystkie bilety rozeszły się w przedsprzedaży. Do ostatniego miejsca wypełniła się
sala główna i balkony. A popisy tenorów

solowe i w tercecie nagradzano owacjami.
Koncert w całości składał się z utworów
wyłącznie kompozytorów włoskich i hiszpańskich. Jak zapowiadał B. Kuczyk,
który od lat jest także konferansjerem
koncertów, chodzi o to, by niewiele mówić,
a dużo śpiewać, co nie zawsze się udawało,
gdyż gawędziarzem jest przednim. Bardziej znane utwory wykonywano razem
z publicznością.
– Wielkim zaszczytem jest, gdy państwo
zechcą wykonać utwór razem z nami. Są
artyści, którzy bardzo tego potrzebują
z różnych przyczyn – wokalnych, kondycyjnych, wiekowych, niedowartościowania emocjonalnego itd., itd. – mówił
B. Kuczyk. – Jeden z tych wykonawców
pojawi się za chwilę na scenie, a że nie
będę to ja, pomóżcie mu państwo, bo warto.
Publiczność słuchała i bawiła się wyśmienicie.
Wojsław Suchta

Florian Lis znany jest z wielu różnych przedsięwzięć. Od lat tworzy scenkę rodzajową
w Dożynkach Ustrońskich, natomiast wszyscy kojarzymy go z sadzeniem drzewek. Posadził
ich w naszym mieście setki. Okazało się, że równie dobrze karczuje. Na zdjęciu usuwanie
jabłoni u znajomych.
Fot. dostarczył F. Lis
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Wśród zadań własnych, realizowanych
przez gminy, są sprawy związane z tzw.
handlem targowym i targowiskami.
Przełom lat 80. i 90. to rozkwit podmiotów zajmujących się handlem obnośnym,
obwoźnym, targowym. Z tamtego okresu
pochodzą słynne „szczęki”, stoiska na
składanych łóżkach, wszystko kształtowało
się spontanicznie, ludzie sami wybierali
optymalne miejsca handlowe.
Wraz z powstaniem samorządów nastąpiło stopniowe porządkowanie wszystkich
spraw związanych z prowadzeniem targowisk. Dla niektórych było odkryciem, że
właściwą do tego instytucją jest gmina.
Okazało się, że tylko i wyłącznie gmina
może pobierać opłatę targową, bez względu
na to, czy dzieje się to na terenie prywatnym
czy publicznym. Szczęśliwie w Ustroniu
nie pojawiły się prywatne targowiska, natomiast targowisko miejskie zostało zlokalizowane przy ul. A. Brody, w miejscu,
w którym do dziś funkcjonuje. Początkowo
handlowano na całym terenie przyległym
wraz z ul. ks. Kojzara.
Zlokalizowanie targowiska było decyzją
samorządu, ale handel nadal funkcjonował
spontanicznie, z czasem jednak zaczął
nabierać bardziej zorganizowanego charakteru. Powstawały stałe stragany, miejsca
handlowe, później na placu targowym
zbudowano obiekty stałe, prowadzące działalność przez cały rok. Jednocześnie uporządkowano handel na straganach i ławach.
Parę lat temu targowisko miejskie przeszło gruntowny remont, plac został wybrukowany, odbudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, powstały nowe miejsca do
handlu, a wraz z remontem ul. ks. Kojzara
zlokalizowano przystanki autobusowe,
a przy marketach parkingi. Dziś ten teren
jest uporządkowaną całością, a handel odbywa się w dobrych warunkach.
Powraca temat prowadzenia handlu podobnego do targowiskowego, na terenach
prywatnych. Rada Miasta uchwalając plan
zagospodarowania przestrzennego dla
centrum, wyłączyła ten fragment miasta
z tzw. tymczasowych obiektów handlowych
i usługowych, by uporządkować przestrzeń,
mając też na uwadze te podmioty w stałych
całorocznych punktach handlowych i gastronomicznych. Jednak można zauważyć,
zwłaszcza w sezonie letnim, że na terenach prywatnych pojawiają się handlujący,
a miasto w takim przypadku ma ograniczone
możliwości reagowania.
Mimo różnych opinii co do lokalizacji targowiska miejskiego lub prognoz, że już niedługo przestanie istnieć ten typ działalności,
obserwujemy stałą popularność targowiska
i wielu klientów. Wszystko wskazuje na to,
że ten typ działalności handlowej ma się
dobrze.
.
Notował: (ws)
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W KAŻDĄ STRONĘ
Jedna z partii charakteryzuje się łatwością dostosowywania do okoliczności. To znaczy, nie ma trudności do wchodzenia w koalicję z innymi
ugrupowaniami. Pewnie wiadomo, o jakiej grupie politycznej mowa?
Oczywiście o Polskim Stronnictwie
Ludowym. To partia, która powstała
w 1990 roku z połączenia PSL „Odrodzenie” i wilanowskiego PSL. Trzy lata
później tworzyła rząd koalicyjny z SLD,
następnie z SLD i Unią Pracy, a przez
poprzednie dwie kadencje parlamentu –
z PO. Podczas ostatniej kampanii wyborczej pojawiały się przypuszczenia, że PSL
będzie chciało wejść w koalicję z PiS.
– PSL będzie zdeterminowane do wejścia w koalicję z PiS, co wynika z jednego, prostego względu. Ludowcy będą
chcieli utrzymać w ten sposób pracę dla
swoich działaczy w różnych agencjach
rządowych i spółkach państwowych –
mówił wówczas dr hab. Piotr Wawrzyk,
politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Podobne prognozy podawały inne osoby
zajmujące się badaniem sceny politycznej.
W strukturach partii zdania na ten temat
były podzielone. Wynik wyborów nie
dał możliwości ich zweryfikowania – PiS
wygrało z dużą przewagą, co umożliwiło
sprawowanie samodzielnych rządów. PSL
natomiast prześlizgnęło się do sejmu,
uzyskując zaledwie 5,13% głosów. Był
to najsłabszy wynik tej partii w historii
wyborów parlamentarnych. O mały włos,
a ludowcy podzieliliby los SLD, który
umacnia opozycję poza sejmem (była
o tym mowa w zeszłym numerze gazety).
Na szczeblu centralnym partia ta stanowi
marginalną siłę. A jak wygląda to na terenie
lokalnym? Czy PSL jest aktywne?
– Jeśli chodzi o politykę na szczeblu
lokalnym to współpracujemy z gminami
przede wszystkim w zakresie rolnictwa.
Ponadto, współdziałamy z kołami gospodyń wiejskich i strażami pożarnymi.
Najważniejsze nasze działania to współorganizacja dożynek, święta ludowego
i uczestnictwo w obchodach świąt państwowych. – mówi Alojzy Sikora, który
działa w PSL od 1994. Najpierw był radnym
z ramienia tej partii jako członek niezrzeszony, później zaproponowano mu wstąpienie w jej szeregi. Jego ojciec i dziadek
również byli członkami tej partii. – Jest to
taka ciągłość w mojej rodzinie – dodaje.
Alojzy Sikora jest członkiem Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. – Zajmujemy
się tam wykroczeniami naszych partyjnych
kolegów. Niedawno mieliśmy sprawę
dotyczącą nagrania wypowiedzi pewnego
członka PSL, w którym szkalował naszą
partię. Sprawa trafiła na szczebel centralny,
człowiek ten został wykluczony z PSL.
Jakie konkretne inicjatywy są podejmowane?
– Informujemy rolników o tym, jakie
mają prawa, jeśli chodzi o unijne fundusze
i dopłaty. Obecny rząd chce te dopłaty
odebrać, a jest to działanie niekorzystne,
bo w tej chwili wielu rolników ma pobrane
kredyty, pobudowane gospodarstwa, zakupiony sprzęt. Pozbawienie ich tych dopłat
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spowoduje krach. Jeśli by doszło do tego,
że te dopłaty zostaną odebrane, rolnicy
wyjdą na ulice. Generalnie to ciężki temat,
bo koszty sięgają kilkunastu miliardów
zł. Potrzebny byłby naprawczy program
państwa, bo w innym razie rolnictwo skapituluje – stwierdza Sikora.
W strukturach PSL widać przeważnie
bardzo dojrzałe osoby. Młodzi albo nie
umieją się przebić, albo po prostu brak
ich w szeregach ludowców. Alojzy Sikora
tłumaczy, że ciężko zachęcić młode osoby
do wstąpienia w szeregi PSL.
– Planujemy odmładzanie kadry poprzez
pozyskiwanie nowych członków PSL.
Jeśli chodzi o młodych to jest to różnie
w różnych regionach. Zauważyliśmy, że jeśli są rekomendacje na konkretne stanowiska to tych młodych jest łatwiej pozyskać.
W północnej części Śląska to się udaje.
Niestety, w ostatnich latach PSL zrobiło
weryfikacje kadr i nasze szeregi się skurczyły. Wynika to m.in. z tego, że trzeba było
składać na nowo deklarację członkostwa
w PSL, a nie wszyscy chcieli to robić.
Po co to ponownie składać, jak się jest
w partii od 20 lat – zastanawia się polityk.
– Na szczeblu powiatowym organizacja
zmniejszyła się o 1/3. Jednocześnie, trudno aktualnie tym młodym proponować
coś konkretnego. Poza tym, na tutejszym
terenie jest słaba organizacja. W powiecie
i na szczeblu lokalnym nie mamy we władzach żadnego członka PSL. Ale mamy za
to radnego wojewódzkiego.
Lokalni ludowcy starają się przyciągać ludzi na różne imprezy. Wysuwają
do komisji wyborczych młode osoby.
Zwracają się też do starszych działaczy,
aby włączali swoje rodziny do działania
w partii. To ich tradycja, którą chcą podtrzymywać.
Myślę jednak, że to działanie krótkofalowe. Włączanie do struktur partii bliskich,
którzy może niekoniecznie chcą uczestniczyć w aktywnym życiu politycznym, jest
błędem. To nie rozwiązuje wcale problemu
związanego z brakiem nowych działaczy,
nie mówiąc już o tym, że to nie jest żadna sztuka, aby namówić znajomych czy
rodzinę do zapisania się do partii. Sztuką
jest wybór takich ludzi, którym zależy
na działaniu i polepszeniu sytuacji partii
na scenie politycznej poprzez wdrażanie
szeregu nowych pomysłów. Pytanie, na

czym tak właściwie skupiają się ludowcy?
Działania PSL skupiają się na tym, aby
uchronić rolników przed podwyższeniem
wieku emerytalnego oraz optować za
pozostawieniem gimnazjów w systemie
edukacyjnym. Na tę chwilę te dwa obszary
są głównym tematem rozmów w PSL. Na
stronie internetowej partii można przeczytać, w jaki sposób ludowcy angażują się
w debatę na te tematy.
– Od początku mówiliśmy, że forsowane
przez rząd PiS zmiany to nie jest reforma. To antyreforma. Nie ma w niej tego,
co kluczowe, czyli zmiany jakościowej.
Będziemy się starali o wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Nie można tak szerokiej zmiany przeprowadzać bez dyskusji
z tymi, których ona dotknie – oceniał Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.
W tym samym czasie, kiedy Rada Ministrów przypieczętowała ustawę, ludowcy rozmawiali podczas konferencji „Samorząd przyszłości” o zmianach
w szkole z samorządowcami, nauczycielami i uczniami.
– Spotykamy się w niezmiennie ważnym
momencie dla polskiej oświaty. Wspólnie
rozmawiamy dzisiaj o prawdziwym rozwoju szkoły. W tym samym czasie rząd
sam debatuje nad antyreformą edukacji. To
pokazuje różnicę w podejściu do dyskusji
– mówił na spotkaniu Kosiniak-Kamysz.
W podejmowanych dyskusjach ludowcy
znacznie odbiegają od koncepcji wytyczanych przez partię rządzącą. Trudno
wyobrazić sobie te dwie partie w koalicji,
nad którą zastanawiano się jeszcze przed
wyborami. Chyba że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia. Wszystko
możliwe, zwłaszcza jeśli mowa o naszej
polskiej scenie politycznej.
Niniejszym tekstem kończy się nasz
cykl politycznych artykułów. Nie ukrywam, rozmowa z politykami, a następnie
opisanie ich działań, sprawiły mi satysfakcję – mogłam bliżej zapoznać się z lokalną
polityką, zgłębioną nieco informacjami ze
szczytów władzy. Najbardziej ucieszyło
mnie to, że mimo działania w określonej
partii, jej działacze potrafili krytycznie
spojrzeć na przywództwo, koncepcje,
modele funkcjonowania, jakie pojawiały
się w ich własnym środowisku.
Niemiecki socjolog i teoretyk polityki
Max Weber stwierdził, że o klasie polityka
decydują takie przymioty jak: namiętność,
poczucie odpowiedzialności i wyczucie w
ocenie oraz dystans wobec ludzi i rzeczy.
To trafne ujęcie istoty omawianych ostatnio kwestii. Z tą też myślą chcę wszystkich
czytelników pozostawić.
Agnieszka Jarczyk

KONKURSY
I PRZETARGI
W dniu 14.11.2016 r. został opublikowany
konkurs ofert pn.:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci

publicznych punktów sanitariatów na terenie
Miasta Ustroń” – termin składania ofert – do
dnia 22.11.2016 do godziny 10.00
Więcej na stronie internetowej:
www.ustron.bip.info.pl
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III REGIONALNY KONKURS
WYROBÓW KULINARNYCH
Już od 5 lat w połowie grudnia w sali
widowiskowej MDK „Prażakówka”
w Ustroniu pięknie pachnie,
a wygląda tak, że nie wiadomo na czym skupić wzrok.
A wszystko za sprawą
Regionalnego Konkursu
Wyrobów Kulinarnych na
Święta Bożego Narodzenia, obejmującego swoim
zasięgiem ziemię cieszyńską.
Koła Gospodyń Wiejskich,
ale i osoby prywatne, konkurują w prezentacji smakowitych
potraw świątecznych w 3 kategoriach:
pasztety i wędzonki; potrawy z ryb; ciasta,

ciasteczka i inne słodkości.
Zapraszamy chętnych do wzięcia
udziału w tym sympatycznym
przedsięwzięciu. Zgłoszenia
przyjmujemy do 6 grudnia
w sekretariacie MDK lub
drogą mailową – mdk@
ustron.pl, zaś regulamin
i kartę zgłoszenia można
pobrać ze strony www.
mdk.ustron.pl.
Konkurs odbędzie się
w piątek 16 grudnia. We
wszystkich kategoriach
przewidziane są atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Zapraszamy!
(bnż)

WYCIECZKA RODZINNA
DO WIEDNIA

15 października miała miejsce rodzinna
wyprawa do Wiednia. Dlaczego rodzinna?
Ponieważ uczniom towarzyszyli rodzice,
i jako opiekunowie, i jako uczestnicy wycieczki. Rodzinna podwójnie, ponieważ
spotkały się dwie rodziny szkolne – Szkoły
Podstawowej nr 1 – która była organizatorem wycieczki i Szkoły Podstawowej
nr 2, która skorzystała z zaproszenia.
Przewodnikiem naszej grupy była pani
Magdalena Herzyk, która zna Wiedeń jak
przysłowiową własną kieszeń.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy zwiedzanie
Wiednia od miejsca ważnego dla każdego
Polaka, czyli Kahlembergu, skąd Jan III
Sobieski wyruszył, by uratować miasto
z rąk tureckich. I tu miała miejsce pierwsza lekcja – lekcja patriotyzmu i historii
w małym muzeum znajdującym się przy
kościele św. Józefa. Tę pierwszą lekcję
z dużym zaangażowaniem poprowadziła
pani opiekująca się tym miejscem – Polka
mieszkająca w Wiedniu. Po zobaczeniu
panoramy miasta ze wzgórza udaliśmy
się na dalsze zwiedzanie, rozpoczynając
peregrynację po mieście od Kościoła Wotywnego, następnie przechodząc ulicami
zobaczyliśmy Ratusz, Teatr Dworski,
gmach parlamentu i rozarium, w którym
znajduje się pomnik tak lubianej Sisi. Podążając dalej przez Hofburg dotarliśmy do
miejsca, gdzie spotkaliśmy się ze sztuką
i historią – także związaną z Polską, a mianowicie do Albertiny – galerii założonej
przez Alberta Sasko-Cieszyńskiego – syna
króla Augusta III, gdzie zwiedzaliśmy
wystawę i braliśmy udział w warsztatach
plastycznych. Po wystawie pt. „Od Moneta
– do Picassa” oprowadzała nas niezwykle sympatyczna pani Kamila pracująca
w dziale edukacyjnym galerii. Zwiedzanie wystawy nie polegało na oglądaniu
każdego obrazu, ale nasza przewodniczka
przez wybrane pojedyncze dzieła opo-
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wiadała o najważniejszych kierunkach
w sztuce XIX i XX stulecia. Rozpoczęliśmy
poznawanie wystawy od impresjonizmu
i obrazu C. Moneta i jego nenufar, potem
dorośli i dzieci rozmawiali przy obrazie
ekspresjonisty M. Franca, następny był
surrealizm z obrazami Miro i Magritta,
a na koniec kubizm z Picassem w tle. Pani
Kamila, mówiąc o obrazach, porównywała
je do innych dzieł, korzystała z nowoczesnej techniki (tablet, system słuchawek)
zadawała pytania, zachęcając dzieci do
aktywnego odbioru sztuki przez rozmowę
obrazem. Po zwiedzeniu wystawy dorośli
mieli czas na zobaczenie pozostałych ekspozycji a uczniowie udali się na warsztaty
plastyczne. Okazało się, że w historii Albertiny byliśmy pierwszą grupą z Polski,
która brała udział w warsztatach.
Dzieci w wyznaczonej części galerii
– niedostępnej dla zwiedzających gości,
tworzyły obrazy inspirowane zobaczonymi dziełami. Po tak intensywnie spędzonym czasie w galerii nastąpiła pauza na
obiad, po którym udaliśmy się na dalsze
poznanie miasta. Podążyliśmy, by zobaczyć katedrę św. Szczepana, szukaliśmy polskich śladów w nazwach miejsc
i tabliczek (np. tu przebywał Chopin)
Zakończyliśmy na poznaniu współczesnej
architektury – domu Hundertwassera, który obok Klimta i jego „Pocałunku” stał się
znakiem rozpoznawczym tego niezwykłego miasta. W drodze powrotnej mieliśmy
okazję usłyszeć opowieści batalistyczne
młodego pasjonata historii Janka Nowaka,
który ze szczegółami opowiadał o bitwie
pod Austerlitz.
Wszyscy wrócili pełni wrażeń i z zapasem kawy kupionej w najstarszej kawiarni
Wiednia, założonej przez polaka Jana
Kulczyckiego. Na wiosnę zapraszamy
na kolejną rodzinną wycieczkę. A gdzie?
Proponowany kierunek to Budapeszt.

SENIORZY
Ustroński Klub Seniorów liczy ponad
100 członków. Dokładną liczbę trudno
określić, bo ciągle zapisują się nowi. Na
naszych środowych spotkaniach przy
kawie, herbatce i ciasteczku można sobie porozmawiać. Czytane są artykuły
o sportowcach, sławnych ludziach, wydarzeniach politycznych w kraju i świecie
oraz opowiadane kawały. 21 września
odbyło się grillowanie kiełbasek przy
stawach w Hermanicach. Pogoda tym razem nam nie dopisała, było dość chłodno
i deszczowo, ale przed przeziębieniem
ratowały nas gorące napoje i gorące rytmy
muzyki. Nasi seniorzy często w małych
grupkach wyjeżdżają na krótkie wycieczki
i baseny do Jawornika lub innych miejscowości. 26 października w naszym klubie
obchodziliśmy Dzień Seniora w restauracji
Pod Groniem. O godz. 13 przewodniczący
naszego Koła powitał 88 zgromadzonych
seniorów, w tym cztery panie po dziewięćdziesiątce i dwie blisko dziewięćdziesiątki,
spośród panów był tylko jeden rodzynek,
który początkiem grudnia skończy 90 lat.
Czas nam szybko upływał i na początku
zaśpiewaliśmy sobie „Upływa szybko
życie”, następnie wesołe „Sto lat” i dla
zdrowia oraz lepszego apetytu wypiliśmy
po lampce wina. Po obiedzie była kawa
lub herbata i ciasteczko. Przy stolikach
odbywały się ożywione rozmowy, czytaliśmy wiersze obecnej na spotkaniu Wandy
Mider oraz śpiewaliśmy śląskie piosenki.
13 grudnia będziemy obchodzić Wigilijkę
i zakończenie roku 2016. Wincenty Janus
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Laureaci Cieszynianek: od lewej srebrnych: Ludwik Gluza z Brennej, Maria Pytel z Chybia, Władysława Magiera z Cieszyna, Adam Pastucha
z Dębowica, ks. Tadeusz Papierzyński z Istebnej, honorowej złotej Witold Dzierżawski, Zygmunt Podkówka z Jaworza, ks. Emil Gajdacz
z Goleszowa, Krzysztof Czakon z Hażlacha, Krzysztof Greń ze Skoczowa, Arkadiusz Mleczko ze Strumienia, Henryk Kania z Ustronia,
ks. Waldemar Szajthauer z Wisły, Henryk Kawik z Zebrzydowic, Marta Kawulok - laur przyznany przez Powiat Cieszyński. Fot. W. Suchta

ZA POZYTYWNE WARTOŚCI

Co roku 11 listopada w teatrze im.
Adama Mickiewicza w Cieszynie odbywa się uroczysta sesja rad samorządów
ziemi cieszyńskiej. Uczestniczą w niej
samorządowcy z poszczególnych gmin,
powiatu, województwa, parlamentarzyści
i delegacje zza Olzy PZKO, Kongresu
Polaków, Macierzy Szkolnej. Uroczysta
sesja odbyła się po raz dwudziesty, po raz
19. wręczono Laury Cieszynianki.
Uroczysta sesja 11 listopada zwoływana
jest od 1996 r., początkowo z inicjatywy
Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, a od roku 2009 przez Stowarzyszenie
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej. Laury
przyznawane są od roku 1997 dla osób innowacyjnych, nowatorskich zasłużonych
w szczególny sposób dla społeczności,
wnoszących nowe pozytywne wartości.
Każda gmina powiatu cieszyńskiego dokonuje co rok wybory jednego swego
mieszkańca, podobnie radni powiatowi,
a ponadto przyznawana jest Honorowa
Złota Cieszynianka. W latach 1997-2016
Laurem Srebrnej Cieszynianki wyróżniono 271 osób, natomiast honorową Złotą
Cieszynianką 17 osób.
– Oddajemy hołd ludziom, dla których
niepodległa Polska była dobrem najwyższym, którzy niejednokrotnie poświęcili
ojczyźnie całe swe życie, służąc jej swoją
mądrością walecznością i oddaniem. Już
za chwilę uhonorujemy osoby, które również ogromnie sobie cenią patriotyzm,
szczególnie ten lokalny, służąc swoimi
talentami, przyczyniając do rozsławianiaziemi cieszyńskiej w kraju i poza jego
granicami – mówił na wstępie sesji starosta
cieszyński Janusz Król.
„Ciesz się, Matko Polsko, bogata szlachetnym potomstwem” – odśpiewał chór
Lutnia ze Strumienia. Zaprezentowała
się Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza,
a część artystyczną zakończył Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny
Marcinkowej repertuarem górnośląskim.
W drugiej części wręczano Laury Cieszynianeki, a czynili to przewodniczący rad
gmin i burmistrzowie oraz wójtowie, także
przedstawiciele powiatu i SSZM. Rada
Miasta Ustronia przyznała laur Henrykowi
Kani, a wręczali go przewodniczący RM
Artur Kluz i burmistrz Ireneusz Szarzec.
W imieniu wszystkich wyróżnionych
dziękował były starosta cieszyński, tego-
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roczny laureat honorowej Złotej Cieszynianki Witold Dzierżawski. (ws)

* * *

Kandydaturę Henryka Kani zgłosiła Fundacja św. Antoniego w Ustroniu,
a w uzasadnieniu czytamy:
Henryk Kania urodził się 27 września 1946 r. w Bielsku-Białej. Swoje życie zawodowe związał z przetwórstwem
mięsnym. Jako przedsiębiorca zbudował
i prowadził Zakłady Mięsne w Pszczynie.
Mieszka wraz z rodziną w Ustroniu.
Pomimo licznych obowiązków, związanych z prowadzeniem dużej firmy,
od roku 1990 bardzo zaangażował się
w działalność charytatywną i humanitarną. Był współinicjatorem wielu projektów
pomocowych na terenie Ustronia, ziemi
cieszyńskiej, naszego kraju, a także poza
granicami Polski – głównie na terenach
Białorusi i Ukrainy.
Wspierał finansowo i rzeczowo:
– Pomoc Ojcom Dominikanom Parafii
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Ustroniu Hermanicach przy budowie
kościoła, a także przy organizacji zgrupowań dla młodzieży i studentów.
– Współfinansowanie i pomoc w organizacji transportu darów na Białoruś i Ukrainę
w 1990 r., organizowanych przez Parafię
św. Klemensa w Ustroniu dla ludności

ubogiej na terenach wschodnich.
– Od roku 1996 pomoc Fundacji św.
Antoniego w Ustroniu, a w szczególności
pomoc materialną i rzeczową, potrzebną
do prowadzenia kuchni tej fundacji.
Pomoc Henryka Kani dotyczy także
innych działań statutowych Fundacji, np.
kolonii letnich dla dzieci, paczek świątecznych, wigilijek dla dzieci i osób dorosłych,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
– Organizacja pomocy dla powodzian
z rejonu Opola (1998 r.) i Makowa Podhalańskiego (2001 r.).
– Pomoc dla bezdomnych przy Parafii
Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie.
– Liczne działania na rzecz dzieci i młodzieży z SP nr 2 w Ustroniu.
Emerytura, z której pan Henryk Kania
korzysta, to nie jest czas odpoczynku, ale
okres intensywnych działań pomocowych.
Od 2015 r. jest członkiem Fundacji św. Antoniego i aktywnie uczestniczy w planach
rozszerzenia działalności fundacji na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych.
Zarząd Fundacji św. Antoniego w Ustroniu bardzo ceni długotrwałą i aktywną
działalność charytatywną pana Henryka
Kani i prosi o przyznanie Lauru Ziemi
Cieszyńskiej – Srebrnej Cieszynianki 2016
w uznaniu jego wyjątkowych zasług.

I. Szarzec i A. Kluz wręczają Cieszyniankę H. Kani.

Fot. W. Suchta

17 listopada 2016 r.

CHŁOP

SIĘ ROZWIJA
7 listopada w Czytelni Katolickiej rozpoczęły się XVI Dni Klemensowe.
– Hasło, które w tym roku towarzyszy
naszym spotkaniom, pochodzi z Listu
św. Klemensa do Kościoła w Koryncie:
„Bądźcie miłosierni, abyście dostąpili
miłosierdzia. Jak dajecie, tak i wam zostanie dane” – mówił ks. proboszcz Wiesław
Bajger. – To ważne słowa, zwłaszcza że
obchodzimy Rok Miłosierdzia. (...) Takie
spotkania to dobra zachęta do tego, by
dzieła miłosierdzia kontynuować. Dni
Klemensowe dla naszej parafii są przygotowaniem do uroczystości odpustowej.
Dni Klemensowe rozpoczęły się wernisażem rzeźby i malarstwa Andrzeja
Piechockiego. O wystawionych pracach
mówił przyjaciel artysty Zbigniew Niemiec. Przedstawił inspiracje, główne tematy dzieł.
– Jak widzimy, chłop się nadal rozwija.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za
dziesięć lat – mówił Z. Niemiec. – Nie
wiem czy uwierzycie, ale to jest mój portret na podstawie autoportretu Gaugina
z dedykacją: „Inspirowany tobą portret
Gaugina, by z niego na ciebie przeszła
twórcza wena”. Wystawiony jest też tryptyk mający matkę i ojca. Środkowy element to portret Andrzeja, namalowany
przez Iwonę Dzierżewicz, natomiast części lewa i prawa to już twórczość Andrzeja
i z tego już można wywnioskować, że jest
z zawodu leśnikiem mocno związanym
z lasem. A drewno to surowiec, który
twórcę zainteresował na początku lat 70.

Od lewej: Z. Niemiec, A. Piechocki, fragment tryptyku.

Wiadomo, że A. Piechocki trudni się
również słowem pisanym. Jego wiersze cytowano niejednokrotnie tego wieczoru. Czynił to Andrzej Georg mówiący
o andrzejkach, na których artysta ułożył
wierszyk dla każdego Andrzeja. Natomiast
o zainteresowaniach ekologicznych i wspólnej
pracy w Uzdrowisku mówił Zygmunt Białas.

Fot. W. Suchta

Andrzej Piechocki to człowiek wielu
talentów. Jednego mu wszak brak i dlatego w Czytelni Katolickiej na skrzypcach
grała Marlena Janik. Ale nie wiadomo,
jak to będzie wyglądać za dziesięć lat
i czy na swój wernisaż nie przyjdzie np.
z akordeonem lub mandoliną.
Wojsław Suchta

46/2016/5/R

Tym razem grała M. Janik.

Fot. W. Suchta
46/2016/7/R

46/2016/6/R

INSTALACJA

ANTEN NAZIEMNYCH
I SATELITARNYCH
oraz

sprzętu audio video
wszelkiego typu.

Wykonanie instalacji
radiowo-telewizyjnych w domach
jednorodzinnych.

tel. 500-261-404
17 listopada 2016 r.			
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OPERAT ORGANIZACYJNY UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG
W SEZONIE 2016 / 2017 W USTRONIU
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. Dz. U.
z 2016 r., poz. 250)
- 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. Nr 230, z dnia 24 listopada 2005 r., poz. 1960)

II. ZASADY ORGANIZACYJNE
Urząd Miasta Ustroń finansuje akcję zimowego utrzymania
dróg powiatowych i miejskich na terenie Ustroń. Do nadzorowania akcji zimowej w Urzędzie Miasta powołano Miejski Zespół
Koordynacyjny ( MZK ) w składzie:
Funkcja		
Przewodniczący MZK
Z-ca Przewodniczącego
MZK			
Członek Zespołu
Koordynacyjnego
Członek Zespołu
Koordynacyjnego

Imię i Nazwisko		
Ireneusz Staniek

Telefon
606 321 191

Andrzej Siemiński

696 499 889

Jarosław Urbanowicz

608 614 681

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, Lipowiec, 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 Budowlane Czesław Cichy z siedzibą w 43-436 Górki Wielkie, ul. Pod
Zebrzydkę 23, tel. 889-450 125, 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 8579 320, 33 8579 319.
Do zadań koordynatora należy m.in.:
• Koordynowanie przebiegu akcji zimowej z ramienia Zamawiającego poprzez sprawdzanie Wykonawcy co do bieżącego
i skutecznego utrzymania dróg wg kolejności zimowego utrzymania.
• Prowadzenie kontroli przebiegu akcji zimowej w terenie.
• Prowadzenie dokumentacji przebiegu akcji zimowej.
• Rejestrowanie komunikatów prognoz pogody oraz lokalnych
warunków atmosferycznych (temperatura, opady).
• Sprawdzanie cotygodniowych faktur i rozliczenie z Wykonawcą akcji zimowej.
• Rejestrowanie poleceń, skarg i interwencji.
Dyżury w bazie pełnione będą całodobowo w czasie trwania
umowy od 15.10.2016 r. do 30.04.2017 r. pod następującymi
telefonami:
Sektor I i II: 889-450-125 i 691-771-979; Sektor III: 504-094230 i 504-958-025
Na bazie Wykonawcy znajdować się będzie materiał do likwidacji 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 kolejności 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 piaskowo – 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 piaskowo – solnej musi nastąpić w ciągu 3 godzin licząc od momentu
wystąpienia zjawiska.

IV Materiały uszarstniające:

Jedni odśnieżają, drudzy naśnieżają.
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Fot. W. Suchta

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 wystąpienia 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 stosowanie 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
17 listopada 2016 r.

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) III
Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM,
z pługiem ogumionym i posyparką: 2 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 1 500 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,
Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania
dróg przystosowane do założenia nadajników GPS.
Ustroń listopad 2016 r.

Kontrola stanu odśnieżania.

Fot. W. Suchta

tylko za zgodą przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego. Ulica Równica będzie utrzymywana na czarno.
Utrzymywanie drogi wojewódzkiej
Droga wojewódzka nr 941 Skoczów - Istebna: ul. Katowicka,
Katowicka II, Wiślańska od skrzyżowania z drogą 941 - jest
utrzymywana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
tel. 32 7819 211.
Utrzymywanie ulicy Drozdów, zjazd z ulicy Pod Grapą,
zjazd z ul. Stawowej oraz włączenie 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 1 500 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 1 500 kg
z pługiem i posyparką: 1 sztuka
Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze
do 150 kg: 2 sztuki,
17 listopada 2016 r.			

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPERATU
ORGANIZACYJNEGO
ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG W SEZONIE 2016 / 2017
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.
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, Folwarczna,
Goleszowska, Górecka, Graniczna, Harbutowicka, Jasna,
Jaśminowa, Kreta, Krzywaniec, Kwiatowa, Kuźnicza – 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, Podgórska, Spokojna,
Urocza, Wiklinowa, Wodna, Żwirowa.
Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla
sektora nr I.
Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych terenów
przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr I
Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, Osiedlowej,
Porzeczkowej, Lipowskiej, Szerokiej, Szkolnej, Dominikańskiej,
chodnik (przedłużenie ul. Wiklinowej).
Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło parkingu
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w Nierodzimiu – 2 sztuki, most na Wiśle ul. Lipowska, most na
Wiśle ul. Kuźnicza.
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

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. Kojzara,
Mickiewicza, Partyzantów, Pod Skarpą, Rynek, Sanatoryjna,
Skalica – część, Szpitalna, Targowisko, Zdrojowa.
II kolejność odśnieżania - ulice: Armii Krajowej, Bażantów,
Bema, Błaszczyka, Cholewy, Dąbrowskiego, Droga dojazdowa
do Szkoły Podstawowej nr 2, Drozdów, Dworcowa, Gałczyńskiego, Grabowa, Hutnicza, Kościelna, Kuźnicza - 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, Kochanowskiego, Komunalna, Krzywa, Kuźnicza - część, Limbowa, Liściasta, Miedziana,
Obrzeżna, Okólna, Olchowa, Pasieczna, Radosna, Reja, Siewna,
Skłodowskiej, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Srebrna,
Staffa, Topolowa, Tuwima, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wantuły,
Wiązowa, Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Złota
Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych
terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr II
Chodniki przy ulicach: Rynek, Brody, Słonecznej, Mickiewicza, Spacerowej, Jelenica, Szpitalnej, Cieszyńskiej, Konopnickiej,
ul. 3 Maja, ul. Parkowej, Hutniczej, Grażyńskiego, Partyzantów,
Sanatoryjnej, Daszyńskiego, 9 Listopada, Dworcowej, Aleja
Legionów, Myśliwskiej, Gałczyńskiego, 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. Grażyńskiego,
kładka drewniana w ciągu ul. Spacerowej (3 szt.).
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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 przedłużeniem 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, Grażyńskiego,
Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, Mickiewicza.
Drogi, place i chodniki na terenie budynków ADM: ul. Partyzantów (3 bloki), ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdzielcza, 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

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.
Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych
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 Wczasowej (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

17 listopada 2016 r.

17 listopada 2016 r.			
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INTERPELACJA

w sprawie wdrożenia programu przeciwko
zakażeniom posocznicą

W związku z niewyobrażalną tragedią w postaci śmierci 3letniego przedszkolaka z Ustronia w wyniku zakażenia sepsą
meningokokową. który to przypadek jest drugim w okresie
ostatnich 2 lat w naszym mieście przypadkiem śmierci dziecka
przebywającego w ustrońskich placówkach wychowania przedszkolnego. mając na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom miasta najwyższych standardów ochrony. na jakie miasto
stać. wnioskuję o:
Złożenie wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przeprowadzenie audytu wszytkich miejskich przedszkoli oraz żłobka w kierunku zagrożeń zakażenia posocznicą;
Bezzwłoczne wdrożenie wniosków poaudytowych w życie;
Przygotowanie i wdrożenie w mieście programu szczepień
ochronnych przeciwko meningokokom dla najmłodszych mieszkańców Ustronia i zapewnienie w budżecie miasta na rok 2017
środków na ich realizację.
Nadmieniam. że z pozyskanych przeze mnie informacji najbardziej zagrożone zakażeniem są dzieci w wieku 0-4 lat. a dostępna
szczepionka przeciwko meningokokom grupy C – wywołującym
sepsę – np „Nimenrix”, poważanej na rynku firmy GlaxoSmithKline, kosztuje 156,60 zł brutto.
Na stronie Państwowego Zakładu Higieny dostępne są także
informacje o pięciu innych szczepionkach.
Wierzę, że Radni Rady Miasta pozytywnie zaopiniują i przegłosują ten projekt.
Ufam, że możemy zapobiec powtórzeniu się takich nieszczęść
w przyszłości, a miasto stać na realizację tego projektu.
Z poważaniem,
Grzegorz Krupa

* * *

Odpowiedź

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10.10.2016 r. (data wpływu
13.10.2016 r.) pana Grzegorza Krupy, Radnego Miasta Ustroń dotyczącą wdrożenia programu przeciwko zakażeniom posocznicą
uprzejmie informuję, że w dniu 24.10.2016 r. wystosowano pismo
do powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie
z prośbą o przeprowadzenie audytu przedszkoli oraz żłobków
zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń w kierunku zagrożeń
zakażenia drobnoustrojami, które wywołują ciężkie zakażenia
inwazyjne, m.in. posocznicę.
W odpowiedzi uzyskano informacje, iż prawie wszystkie wskazane jednostki oświatowe zostały już skontrolowane. Zgodnie
z planem pracy na listopad przewidywana jest kontrola Oddziałów
Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3. Podczas przeprowadzonych kontroli w placówkach oświatowo-wychowawczych
poddawane były weryfikacji warunki sanitarno-higieniczne, zwracana była uwaga na przestrzeganie przez osoby odpowiedzialne
przepisów i zachowań, zapewniających bezpieczeństwo dzieci.
Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdził, iż nie jest zasadne
przeprowadzanie kolejnych kontroli jednostek oświatowych tym

B I B L I O T E K A POLECA:
Va l M c D e r m i d –
„Anatomia zbrodni”
Val McDermid to szkocka
autorka powieści kryminalnych. Ale tym razem treść
książki to nie fikcja. Autorka
opowiada o autentycznych
i przełomowych sprawach
z historii kryminalistyki oraz
wprowadza nas w jej arkana.
Wiele uwagi poświęca nowoczesnym metodom prowadzenia śledztwa; badaniu miejsca
zbrodni, autopsji i działaniu
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samym wskazując, iż najlepszą metodą zapobiegania zachorowaniom są szczepienia ochronne.
W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano środki finansowe na opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie
zapobiegania zakażeniom meningokokami – jest to warunek
prowadzenia szczepień finansowanych przez Miasto Ustroń.
Zaopiniowany pozytywnie program polityki zdrowotnej przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych i przyjęty uchwałą Rady
Miasta Ustroń pozwoli na wyłonienie operatora programu. Będzie
on świadczył usługi w zakresie szczepień dzieci mieszkających
na terenie Miasta Ustroń.
Jednocześnie informuję, że w mediach pojawiają się informacje dotyczące wprowadzenia szczepień przeciwko zakażeniom
pneumokokami i meningokokami do kalendarza szczepień.
W takim przypadku Miasto Ustroń nie będzie mogło realizować
przedmiotowych programów.
Burmistrz Miasta Ustroń
Ireneusz Szarzec

* * *

Podczas sesji Rady Miasta 22 października poproszono
o wypowiedź doktora Tomasza Dyrdę, od 10 lat ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, radnego
w latach 2002-2010, który powiedział m.in.:
– Spotykamy się w związku z tragicznym wydarzeniem, jakie
miało miejsce w Ustroniu jakiś czas temu (śmierć 3-letniego
dziecka – przyp. red.). Średnio w powiecie cieszyńskim mamy
3-4 przypadki tego typu rocznie. Wszystkich mieszkańców mamy
ponad 170 tys., z czego 1/5 stanowią osoby do 18. roku życia,
czyli jest ich około 30 tys. Według moich obserwacji, częściej
do nas trafiają dzieci z Ustronia niż z innych miejscowości. Jest
tu jakieś, jak my to nazywamy, ognisko endemiczne sepsy. Po
takich tragicznych zdarzeniach ludzie często mnie pytają, kto jest
winien, co można było zrobić, co można zrobić na przyszłość,
żeby takich zdarzeń nie było. Na tak postawione pytanie jest
prosta odpowiedź. Jeżeli cokolwiek możemy zrobić, to wdrożyć
program szczepień ochronnych.

PIEKŁO W SOBOTĘ
Jeden z najtrudniejszych biegów górskich w Polsce - Beskidzka
160 Na Raty - Piekło Czantorii odbędzie się 19 listopada. Partnerem jesiennej edycji jest Kolej Linowa Czantoria, a projekt
wspierają: Miasto Ustroń, Miasto Wisła i Powiat Cieszyński.
Zawodnicy wystartują na trzech dystansach – ultramaraton – 63
km +5.000 m (start godz. 24.00), maraton – 42 km +3500 m (start
godz. 5.00), półmaraton – 21 km +2.000 m (start godz. 9.00)
i sztafeta na dystansie 3x21 km.
Organizatorzy postanowili w tym roku wesprzeć walkę pani
Kasi z nowotworem: „Kasia ma 26 lat, guza mózgu i ogromny
apetyt na życie, bo ma dla kogo żyć. Każdego dnia siły do walki
dodaje jej 6-letnia Julia i mąż Wojtek. Dlatego też przewidziano
200 koszulek, które będzie można zakupić w piątek, 18 listopada
i sobotę, 19 listopada podczas zawodów. Cały zysk ze sprzedaży
zostanie przeznaczony na walkę pani Kasi z nowotworem.”
medycyny sądowej, toksykologii, entomologii czy informatyce śledczej.

Powieść fantastyczno-przygodowa.

Sławomir Nieściur –
„Wedle zasług”
Książka z postapokaliptycznego uniwersum STALKER.
Przedstawia świat po katastrofie, gdzie zmutowana fauna
i flora zagraża nielicznym, którym udało się przeżyć.
Dwudziestu kontraktowych
łowczych ma za zadanie oczyścić strefę z niebezpiecznych
zwierząt. Ale nie wszystko
przebiega zgodnie z planem…
17 listopada 2016 r.

Po naszymu

Dróciorze

Hań downi, aji jeszcze przed łostatnióm wojnóm, moc było
w łużyciu glinianych gorków – glinioków. Gorki były rozmajte – poncloki, żbónki, misy, wiynksze z dwóma łuszami.
Były czepniki, do kierych gaździnki dowały mlyko, co by sie
zsiadowało na kiszke, a z wiyrchu zbiyrało sie śmietónke.
W nich sie też kisiło kapuste i łogórki. Peklowało sie do
nich aji miynso, dowało sie do nich szmolec ze stopiónych
szpyrek i insze wiecy. Choć ludzie łopaternie sie ś nimi łobchodzili, doś czynsto pynkały, abo sie ganc rozlatowały. (...)
Dróciorz szeł przez dziedzine i wołoł: „Garce drótować,
garce drótować!”. Na plecach mioł drzewiany kastlik,
a wnim rozmajite dróty i inny wercajg. To był jego caluśki
warsztat. Taki chłop poradził ze szkorup słożyć na nowo
gliniok i tak dobrze zdrótować, że kropla wody nie przeciykła. Druciorzami byli Słowiocy, co do nas przez czeskóm
granice chodzili.
Roz taki dróciorz szeł z Nydku przez Czantoryje do
Ustrónio. Na Czantoryji przi schrónisku spotkoł financów
na granicy, downi sie ich nazywało celników. Tóż ci financi
dali sie z dróciorzem do rzeczy. Chcieli z nigo zrobić błozna

W dawnym

USTRONIU
Tym razem prezentujemy fotografię ze
zbiorów Muzeum Ustrońskiego, wykonaną
w 1906 r., przedstawiającą byłych pracowników ustrońskiej walcowni „Hildegarda”, którzy wraz ze swym zakładem zostali
przeniesieni w 1877 r. do huty w Trzyńcu. Fachowcy prezentują tu swoje dzieło,
czyli ciągnik kolejowy przeznaczony do
transportu najcięższych wyrobów. Okazały
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i tak sie go pytajóm, czy byci dróciorzem to ciynżki fach
i jak dłógo trzeja sie za dróciorza łuczyć.
A tyn prawi: „Jak je chłapiec miglanc, pojyntny i pilny, to
za trzi roki sie wyłuczy. A jak je bulaty, to ani za piyńć roków
nie bycie ś niego dróciorz”. No dobre, a co potym robi, jak
sie nie wyłuczy?” – pytajóm sie financi. „Jak sie nie wyłuczy,
to sie chyto za inszóm robote. Mój kamrat, co nie wyłuczył
za dróciorza, je teraz financym”.
Ludwik Lipowczan
„Jak to hańdowni na dziedzinach bywało”
Kalendarz Ustroński 2005

Z naszego na polski

ponclok, pónclok – garnek kamionkowy: Najlepij sie trzimie mlyko w poncloku. Zakisiłach ogórki w poncloku. Tam
w ponloku je kiszka, napij sie.
czepnik, czepniczek – mały kamionkowy garnek z otworkiem nad dnem do oddzielania śmietany od mleka: Małocha
je cielno i nie nadojym wiyncyj jak do czepniczka. Hanka,
Wlyj mlyko do czepnika.
łopaternie, opaternie – ostrożnie: Musisz, stareczko opaternie schodzić po schodach. Opaternie to niyś.
wercajg – 1. wnętrze zegara: Nie grzebej w tym wercajgu,
bo zepsujesz zygor. 2. narzędzia pracy: Jo jyny pozbiyróm
swój wercajg i pudymy.

obiekt ustrońskiej Walcowni „Hildegarda”,
znajdującej się na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa, powstał końcem lat 40. XIX w.
na miejscu zawalonej, drewnianej Młotowni „Krystyny”. Zakładowi nadano nazwę
w 1862 r. na cześć Hildegardy Ludwiki
Bawarskiej, małżonki księcia cieszyńskiego
Albrechta Fryderyka Habsburga. To tutaj
po raz pierwszy w Ustroniu przeprowadzono próby zastosowania węgla kamiennego
i koksu oraz wykorzystano maszynę parową
o mocy 40 KM. Początkiem 1877 r. zapadła
niespodziewana decyzja przeniesienia walcowni wraz z 400 robotnikami do Trzyńca,
co stanowiło wielką tragedię dla ustrońskich rodzin. Zimą przewożono za pomocą
furmanek przez Dzięgielów i Leszną do

Trzyńca potężne maszyny walcownicze
oraz kolosalne koła zamachowe, wstrzymując tym samym wszelki ruch wozowy oraz
umacniając drogi i mostki. Wiosną natomiast
w opuszczonym zakładzie nastąpiło uroczyste, pełne łez i żalu, pożegnanie rodzin
walcowników z mieszkańcami Ustronia,
zakończone pochodem z orkiestrą hutniczą na czele. Gdy zgromadzenie dotarło
do skrzyżowania dróg, kapela przystanęła, przygrywając dalej wkraczającym na
cieszyńską drogę wędrowcom. Do dziś
stoi na terenie naszego miasta zabytek,
ufundowany przez tychże walcowników.
A o czym mowa, można będzie przeczytać
w nowym Pamiętniku Ustrońskim, który
ukaże się już w grudniu. Alicja Michałek
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i hipotez). Tak naprawdę to niebywały sukces mierzony liczebDla wielu wyznawców hinduizmu Karni Mata to mistyczka
nością i rozprzestrzenieniem na całym świecie odniosły dwa
i mędrczyni, wcielenie (inkarnacja) Durgi – niezwyciężonej
gatunki – szczur śniady i szczur wędrowny, spotykane oczywii walecznej bogini, symbolizującej zwycięstwo dobra nad złem
ście również w naszym kraju. Przedstawiciele obu gatunków
i demonami. Wedle legendy Karni Mata żyła w latach 1387(i wszystkich pozostałych, bez względu na to, ile ich wyróżniają
1538, leczyła śmiertelnie chorych i opiekowała się odtrąconymi
i opisują biolodzy) są do siebie nadzwyczaj podobni, czyli wyi najbardziej potrzebującymi. Nadprzyrodzone umiejętności nie
glądają jak… szczury po prostu. Ot, mniejszy lub większy, ostro
pozwoliły jej uchronić od śmierci pasierba (według innych źródeł
lub nieco bardziej tępo zakończony pysk, mniejsze lub większe,
syna lub siostrzeńca). Na jej prośby i błagania o wskrzeszenie
mniej lub bardziej odstające uszy, cztery dość krótkawe nóżki.
zmarłego obojętny pozostał Yama – bóg śmierci. Zrozpaczona
A na końcu ciała długi i w pełni zasługujący na określenie
Karni Mata sama wskrzesiła chłopca, tyle że pod postacią…
„słynny”, szczurzy ogon – u szczura śniadego dłuższy, a u jego
szczura. Od tego dnia jako szczury powracali do życia wszyscy
wędrownego kuzyna krótszy niż cała reszta ciała, a przede wszystpotomkowie Karni Maty, czy też członkowie jej rodziny-klanu.
kim nagi. To znaczy powszechnie
Od blisko sześciu wieków, rokroczmówimy, że szczury mają nagie
nie, tysiące pielgrzymów i równie
ogony, chociaż w istocie są one
liczne rzesze spragnionych wrażeń
pokryte łuskami i rzadkim włoturystów i podróżników, odwiedza
siem. Jednak, jak się zdaje, to właśw niewielkim miasteczku Deshnonie nagość szczurzych ogonów,
ke w Indiach świątynię Karni Mata,
SZCZURY (2)
w porównaniu do szarobrunatzwaną Świątynią Szczurów. Nazwa
nej lub szarobrązowej sierści na
nie wzięła się znikąd – na ogół
reszcie ciała, budzi w nas niejakie
w tym miejscu przebywa od dzieobrzydzenie i poczucie wstrętu do
sięciu do nawet dwudziestu tysięcy
ich „właścicieli”.
tych gryzoni, mając zapewniony
Mimo sporych podobieństw
przez kapłanów i wiernych „wikt
pomiędzy szczurem wędrownym
i opierunek”. Świątynne szczury są
a szczurem śniadym, ten pierwszy
bowiem wedle wierzeń zmarłymi
jest zwierzęciem większym i maludźmi oczekującymi na ponowne
sywniejszym. Chociaż przedstanarodziny. Czy muszę wspomiwiciele obu gatunków dorastają
nać, że są to z pewnością jedne
do około 50 cm długości ciała
z najbardziej szczęśliwych szczu(z ogonami!), to waga przeciętrów na świecie? Zawsze syte,
nego szczura śniadego waha się
zawsze otoczone czułą opieką
w okolicach 200 gramów, z rzadka
kapłanów i szacunkiem odwiedochodząc do gramów 300, ale
dzających świątynię, wiodą życie
u szczura wędrownego dochodzić
jakże dalece odmienne od swych
może nawet do 600, przy czym
pobratymców, zamieszkujących
znane są olbrzymy ważące nawet
różne kanały ściekowe, piwnice
ponad 900 gramów! Hm, może
i tym podobne, a mało przy tym dla
właśnie ogromne, ważące blisko
ludzi przyjemne miejsca.
kilogram szczury są tym, co wpra„Nieświątynne” otoczenie zdewia w nas przerażenie, wywołuje poczucie grozy i każe tępić cały
cydowanej większości szczurów to zapewne jeden z mniejszych
szczurzy pomiot?
problemów tych zwierząt, które należą do ścisłej czołówki
Szczury nie należą do zwierząt długo żyjących – ledwie 3-4 lata
gatunków najmniej lubianych i najbardziej znienawidzonych
i to w niewoli, podczas gdy te wolne i dzikie średnio żyją raptem
przez ludzi. W praktyce ten ogrom negatywnych emocji ma
rok. Z punktu widzenia pojedynczego osobnika to rzeczywiście
przełożenie na intensywne zwalczanie szczurów różnymi metoniewiele, ale natura tak to sprytnie urządziła, że krótki żywot
dami. Jakie są przyczyny tak skrajnie odmiennego traktowania
wynagrodziła ogromnym potencjałem rozrodczym – szczury nie
szczurów: od zwierzęcia szanowanego i wręcz świętego, za
mają żadnego okresu godowego, mogą rozmnażać się cały rok na
którego skrzywdzenie grozi niebagatelnej wysokości kara pieokrągło. Być może to właśnie ta cecha także przysparza szczurom
niężna, do pogardzanego stworzenia wartego mniej niż porcja
wrogów wśród ludzkiego rodu. Policzmy sobie bowiem tylko:
trucizny potrzebna do jego uśmiercenia, bądź jakaś – najlepiej
u szczura wędrownego ciąża trwa zwykle 20-26 dni, a samica rodzi
również skutecznie uśmiercająca – pułapka. A gdzieś pomiędzy
średnio od 6 do 10 (ale czasem i do 14) młodych, mając w ciągu
tymi skrajnościami mieści się przecież mająca całkiem spore
roku zwykle 6 miotów. U szczura śniadego rzecz wygląda bardzo
grono oddanych wielbicieli grupa szczurów zwanych domowymi,
podobnie – ciąża trwa zwykle 21-23 dni, samica rodzi zwykle 7-8
czyli traktowanych jako milusińskie „sierściuchy”, towarzyszące
(bywa, że i 12) młodych, które już po 3-4 tygodniach usamodzielswym opiekunom na co dzień i pełniące rolę żywych przytulaniają się i opuszczają gniazdo. Jako że zaraz po porodzie samice są
nek i bawidek, a także zapewne bardzo liczna, tyle że raczej nie
gotowe do rozrodu, to w zasadzie mogą być permanentnie w ciąży
wiodąca szczęśliwego życia grupa szczurów laboratoryjnych, bez
i wydawać na świat potomstwo co 3-4 tygodnie. Młode szczury
których wielu przedstawicieli świata nauki nie wyobraża sobie
osiągają dojrzałość płciową po upływie nawet 5-7 tygodni od
prowadzenia skutecznych i efektywnych badań i doświadczeń.
narodzin i zaczynają robić to samo, co ich rodzice, czyli rozmnaŚwiątynia Szczurów w indyjskim Deshnoke jawi się jako wyżają się. Nie jestem dobry z matematyki, kto chce może policzyć
jątek w traktowaniu tych zwierząt przez ludzi. Poza świątynnymi
samodzielnie, a ja zdam się na wygrzebane gdzieś wiadomości:
murami nimb zwierzęcia godnego ochrony nie działa (również
jeśli tylko wszystko układa się po myśli szczurów, to jedna ich
w samych Indiach), więc szczury na całym świecie są tępione
para może dochować się w ciągu zaledwie jednego roku nawet 15
i masowo zabijane. I na nic zdają się wysiłki co poniektórych,
tysięcy (!) potomków, czyli swoich własnych dzieci, a także dzieci
pragnących zmienić odwiecznie zły wizerunek szczura, jak choswoich dzieci – wnuków, prawnuków, praprawnuków itd. Ponoć na
ciażby twórców animowanego przeboju filmowego „Ratatuj”,
całym świecie codziennie rodzi się jakieś 3,5 miliona szczurów! Ta
którzy bohaterem uczynili sympatycznego szczurka o imieniu
liczba robi wrażenie, nieprawdaż? W tym kontekście powiedzenie
Remy – smakosza i utalentowanego kucharza. Ciekawe, dlacze„wyścig szczurów” zdaje się nabierać nowych znaczeń!
go tak bardzo tych zwierząt nie lubimy? Gdzie tkwi tajemnica
Może więc to wizja ogromnej masy ruchliwych zwierząt
zaciekłej wrogości pomiędzy ludźmi a szczurami? W wyglądzie
o ostrych zębach i nagich ogonach tak nas przeraża? Zwłaszcza,
tych zwierzaków? W ich zachowaniu? A może po prostu w nieże szczury uwielbiają wręcz przebywać w pobliżu człowieka
zwykłej bliskości i międzygatunkowej zażyłości, w jakiej zdaje
i stołować się u naszego stołu! Ale do tego wątku mojej „szczusię od tysiącleci żyją szczury i ludzie.
rzej” opowieści powrócę na łamach Ustrońskiej za dwa tygodnie.
Do rodzaju szczur zaliczamy co najmniej kilkadziesiąt gaTekst i foto: Aleksander Dorda
tunków (ile dokładnie, pozostaje w sferze naukowych sporów
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SAME SUKCESY
W miniony weekend, 5 listopada, zakończyły się rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej
żaków, młodzików, trampkarzy oraz juniorów starszych Kuźni Ustroń. Drużyna żaków
zakończyła zmagania w kolejnej edycji turnieju o Puchar Prezesa Podokręgu Skoczów
na piątym miejscu na 6 drużyn. Niewiele do
awansu do II ligi śląskiej zabrakło młodzikom, którzy sezon zakończyli na 3 miejscu!
W zmaganiach wiosennych, drużyna młodzików ponownie spróbuje walki o pierwsze
Młodzicy
1 KP Beskid Skoczów		
2 UKS APN Góral Istebna
3 KS Kuźnia Ustroń		
4 RKS Cukrownik Chybie
5 MKS Promyk Golasowice
6 LKS Zryw Bąków		

26		 91:6
23 53:10
20		86:11
12 25:43
4
9:86
1		5:113

miejsce. Znakomicie pierwszą rundę rozegrali nasi trampkarze, którzy na 11 spotkań
wygrali dziesięć i jeden zremisowali! Dzięki
takim wynikom zajmują pierwsze miejsce
w swojej grupie i mają ogromną szansę na
awans do II ligi wojewódzkiej. Juniorzy
starsi pierwszą część zmagań zakończyli na
trzecim miejscu, a ich bilans to siedem zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki. Zmagania
Trampkarze
1 KS Kuźnia Ustroń
31
2 LKS Goleszów
28
3 RKS Cukrownik Chybie
25
4 LKS Pogórze
21
5 KP Trójwieś Istebna
18
6 WSS Wisła
18
7 LKS Olza Pogwizdów
16
8 LKS Beskid Brenna
15
9 LKS Kończyce Małe
11
10 LKS Wisła Strumień
8
11 LKS Strażak Pielgrzymowice 3
12 LKS 99 Pruchna
0

90:7
56:7
59:21
51:25
52:29
21:30
32:38
41:39
29:48
20:45
20:74
7:119

LIDER PO RUNDZIE JESIENNEJ
KS Kuźnia Ustroń – KKS Spójnia Zebrzydowice 6:0 (2:0)
Po pierwszej połowie meczu ligi okręgowej Kuźnia dość szczęśliwie prowadziła 2:0. Futboliści Spójni atakowali i mieli okazje, ale albo piłka odbijała się od słupka, poprzeczki, a raz piłkę
z bramki wybił Konrad Pala. Na 1:0
w 5 min. strzelił z dystansu Tomasz Czyż,
a na 2:0 w 45 min. Arkadiusz Trybulec
po błędzie bramkarza. Gdy więc na początku drugiej połowy czerwoną kartkę,
za kopnięcie rywala bez piłki, otrzymał
Michał Pietraczyk, można było się spodziewać szturmu Spójni. Było odwrotnie.
Kuźnia prawie cały czas utrzymywała piłkę
i co chwilę stwarzała sytuacje bramkowe.
W dziesiątkę grali lepiej niż w pełnym
składzie. W 53 min. po dośrodkowaniu
brata Mieczysława na 3:0 głową strzela
Adrian Sikora, który wszedł na boisko w 46
min. Trzy minuty później ponownie strzela
A. Sikora, bramkarz odbija, a dobitka Marka
Szmali jest już celna. W końcówce dwie
17 listopada 2016 r.			

bramki strzela A. Sikora - w 83 i 85 min.
Grając w dziesiątkę Kuźnia praktycznie nie
opuszczała połowy rywali.
Trener Spójni Dariusz Owczarczyk: Dobiła nas druga bramka do szatni. Przegrywaliśmy 1:0, mieliśmy swoje okazje, słupek,
a ta druga bramka ustawiła mecz. Druga
połowa po prostu się odbyła. Kuźnia to zespól poukładany, zawodnicy doświadczeni, z
wyższych lig i to na pewno miało znaczenie.
Trener Kuźni Mateusz Żebrowski:
- Zachowaliśmy czyste konto, strzeliliśmy kilka bramek i udało się passę zwycięstw podtrzymać do końca rundy. Może
w pierwszej połowie niefrasobliwie pozwoliliśmy przeciwnikowi na pokazanie swych
mocnych stron, kontrataki, a w dwóch sytuacjach dopisało nam szczęście. Cieszy
postawa drużyny od momentu, gdy musieliśmy grać w dziesiątkę. Słowa uznania dla
drużyny, że mimo trudnej sytuacji zdobyła
kolejne bramki i pewnie wygrała.
(ws)

wiosenne zapowiadają się bardzo gorąco.
KS Kuźnia Ustroń pragnie serdecznie podziękować panu Michałowi Bożkowi, prezesowi firmy „Ustronianka”, za wsparcie
młodzieży trenującej w naszym klubie,
umożliwienie wyjazdu na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej i ufundowanie
sprzętu sportowego dla naszych zawodników.
(MŻ)
Juniorzy
1 KP Trójwieś Istebna
2 WSS Wisła
3 KS Kuźnia Ustroń
4 LKS Beskid Brenna
5 RKS Cukrownik Chybie
6 LKS Wisła Strumień
7 LKS Olza Pogwizdów
8 LKS Goleszów
9 LKS Pogórze
10 LKS Strażak Pielgrzymowice
11 LKS Kończyce Małe
12 LKS 99 Pruchna
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KS Kuźnia Ustroń
Wisła
Żywiec
Czechowice
Węg. Górka
Dankowice
Bestwina
Chybie
Drogomyśl
Koszarawa
Wilkowice
Pruchna
Zebrzydowice
Leśna

42
40
32
29
27
26
25
21
18
17
16
12
11
9

31
24
23
21
20
18
14
12
9
9
9
0

58:7
40:9
62:23
29:34
26:13
27:20
30:29
23:39
19:32
28:44
33:52
7:80

54:7		
63:14		
36:15		
25:17		
32:30		
31:30		
29:18		
29:28		
22:28		
16:26		
21:34		
13:30		
18:36		
14:37		

TESTY I WYKŁADY

18 listopada o godz. 17 w hotelu Muflon
odbędzie się seminarium „Sport to zdrowie”. W programie wykłady o planach
treningowych, określaniu ryzyka, leczeniu
kontuzji, bezpieczeństwie, diecie. Będzie
można poddać się testom FMS, o czym
decyduje kolejność zgłoszeń na stronę:
informacja@ustron.pl. Udział w seminarium i testy bezpłatne. Przewidziano też
drobne upominki.
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Gdy jedni zbierają zapasy...

Fot. A. Jarczyk
Poszukuję pani do sprzątania pensjonatu. 601-933-603.

www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY USTROŃ tel. (33)854-53-98.
KOMANDOR-Cieszyn, ul. Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko… Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0%.
728-340-518, 33-854-22-57.
www.komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul. Rynek
3, tel. (33) 444-60-40.

Wynajmę magazyn (szopę) ok.
100m 2 na terenie Ustronia lub
okolic. 660-786-154.
Sprzedam dom szeregowy w centrum Ustronia. Pow.uż.110m2, 5
pokoi, garaż. Działka 223m2. Cena
do uzgodnienia. 608-279-688.

16 XI 12.00
			
18 XI 17.00
			
			
18 XI 18.00
			
			
		
19 XI 		 9.00
19 XI 		
			
19 XI 16.00
			
22 XI 16.30
			
23 XI 17.00
25 XI 16.00
			
25 XI 18.00
			

40-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu,
sala widowiskowa MDK „Prażakówka”
Prelekcja Iwony Korlackiej pt. „Powrót owczarstwa - aspekty przyrodnicze i zdrowotne”, Izba
Historyczno-Przyrodnicza
Ustrońska Jesień Muzyczna: „Rozdroże, czyli
grzeszna przyzwoitość”, Maria Górniok-Matula –
śpiew, Kacper Matula – gitara, opracowanie,
Mateusz Wachowiak – akordeon, MDK „Prażakówka”
42. Rajd Beskidzka Barbórka, Ustroń, ul. Sportowa 7
Beskidzka 160 na Raty - Piekło Czantorii, Kolej
Linowa Czantoria
O pluralizmie, tolerancji i równości, Muzeum
Skalickiej
Popis klasowy Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, MDK „Prażakówka”
Spotkanie autorskie z Hanną Greń, Sala Sesyjna UM
Promocja Kalendarza Ustrońskiego, Muzeum
Ustrońskie
Ustrońska Jesień Muzyczna: „Tyle słońca...” przeboje Anny Jantar, MDK „Prażakówka”

Przeprowadzki + ekipa. Usługi
transportowe. 601-47-81-08.
Sprzedam stemple budowlane,
długość 2,8. 691-134-690.

Drewno kominkowe. (33) 85447-10.

Sprzedam mercedesa klasa A 2006
rok. 668-62-33-33. (33) 854-26-93.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie,
korek, karnisze. "MARKO" ul.
Cieszyńska (pod apteką).

Restauracja "Bahus" w centrum
Ustronia zatrudni kelnerkę lub
kelnera. 692-304-591.

Brukarstwo, ogrodzenia, zlecenia
nietypowe. 534-850-919.

Pokój z aneksem do wynajęcia.
505-201-564.

17-18.11 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1
tel. 856-11-93
19-20.11		 Lawenda				ul. Skoczowska 137 		 tel. 855-10-14
21-22.11		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
23-24.11		 Pod Najadą				ul. 3 Maja 13			 tel. 854-24-59
25-26.11		 Centrum				ul. Daszyńskiego 8 		 tel. 854-57-76
27-28.08		 Na Szlaku				ul. 3 Maja 46 			 tel. 854-14-73
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście.

dziesięć lat temu
Po raz drugi wybieraliśmy burmistrza w wyborach powszechnych i po raz drugi burmistrzem Ustronia został Ireneusz Szarzec.
Wyniki przedstawiają się następująco: Ireneusz Szarzec - 3.828
głosów (72,13%), Stefan Bałdys - 1.205 głosów (22,71%), Jerzy
Blacha - 274 głosy (5,16%).

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Od 29 października do 2 listopada w naszym mieście przebywała grupa 5 francuskich licealistek wraz z dwoma opiekunami.
Céline Delhomme, Melina Mathon, Estelle Vallier, Angélique
Avogadro i Maud Giacopelli tworzą we Francji grupę młodzieżową o nazwie „Wschodzące słońce”, działającą przy ośrodku
socjokulturalnym w Villeneuve de Berg w departamencie Ardeche
w południowej Francji. Licealistki, odczuwając potrzebę zaangażowania się w niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez
los, przez okres dwóch lat gromadziły pieniądze, organizując
loterie, pakując zakupy w supermarketach, sprzedając ciasta
i kwiaty przy okazji targów i wystaw w ich miejscu zamieszkania.
11 listopada w Święto Niepodległości o godz. 10.30 rozpoczęło
się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim ap. Jakuba. Zebranych przywitał gospodarz świątyni ks. dr
Henryk Czembor [...]. Ks. proboszcz Antoni Sapota rozpoczął
kazanie od recytacji wiersza „Ojczyzna” [...]. Po nabożeństwie
uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Ustronia pod Pomnik Pamięci obok ratusza.Tam stanęły poczty sztandarowe Światowego
Związku Żołnierzy AK, Korporacji Kominiarzy, Cechu Rzemiosł
Różnych, PSL, Szpitala Reumatologicznego, NSZZ Solidarność,
OSP Centrum, OSP Polana, OSP Nierodzim, Szkoły Podstawowej
nr 2. Przemówienie wygłosił burmistrz Ireneusz Szarzec.
7 listopada około godziny 10.00 na ul. Skoczowskiej mieszkaniec Pszczyny prowadzący mercedesa zlekceważył znak ostrzegawczy i spowodował kolizję. Ucierpiał polonez, kierowany przez
mieszkańca Ustronia.

...inni zapadają już w zimowy sen.
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Fot. A. Jarczyk

Z 7 na 8 listopada sprawca włamania do automatów z zabawkami w Leśnym Parku Niespodzianek wyciągnął w sumie 1.200 zł.
Wybrała: (aj)
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FELIETON

Tak sobie myślę

Nietrafione
pomysły
Każda nowa władza stara się wprowadzić zmiany w zastanej rzeczywistości.
Chce w ten sposób udowodnić, że jest
lepsza od poprzedniej i dlatego uważa,
że jej pomysły i wprowadzane zmiany są
dobrymi zmianami, bo są zmianami na
lepsze. Przy tym często ulega pokusie,
aby odrzucić to, co wprowadzili poprzednicy i wprowadzić coś innego. Przy tym
oznacza to często powrót do tego, co
było wcześniej. Tak jest też ze zmianami
wprowadzanymi obecnie w naszym kraju,
choćby w reformach wprowadzanych
w oświacie czy w systemie emerytalnym…
A tak już to bywa, że przykład idzie
z góry i równie „dobre” zmiany próbują
też wprowadzić władze niższych szczebli
tam, gdzie nowi ludzie stanowią decydującą większość w tych władzach.
Odnoszę wrażenie, że podobne tendencje można zauważyć w poczynaniach,
a przynajmniej w zgłaszanych pomysłach
zmian, które miałyby być wprowadzone

w naszym mieście. Przyznam, że nie
mam nic przeciwko zmianom w składzie
władz miejskich. Uważam nawet, że takie zmiany są konieczne, aby umożliwić
dojście do głosu nowych ludzi z nowymi
pomysłami i aby usunąć istniejące braki
i niepotrzebne obciążenia i umożliwić
rozwój tych dziedzin, które były dotąd
zaniedbywane.
Tylko jestem też przekonany, że nie
może się to odbywać na zasadzie, że
wszystko czego dokonali poprzednicy,
było złe i trzeba to zmienić. Wszak nowa
rada nie zaczyna od zera, ale poprzez
przejęcie dorobku poprzedników. A ten
dorobek zasługuje na szacunek, uznanie
i kontynuację.
O tym, że takie jest zdanie większości mieszkańców naszego miasta, najwymowniej świadczy fakt, że pomysły
nowych radnych zmierzających do likwidacji istotnych osiągnięć poprzedników, spotykają się ze zdecydowanymi protestami, co znajduje m.in. wyraz
w listach czytelników do Gazety Ustrońskiej. Tak było z pomysłem likwidacji
dożynek, zaprzestania dotowania Gazety Ustrońskiej, a w ostatnim czasie
z pomysłem zamknięcia Domu Spokojnej
Starości. Te pomysły związane są z szukaniem oszczędności w wydatkach miasta
i z zamiarem przeznaczenia uzyskanych
w ten sposób środków na inne cele. Budzą
one uzasadnione obawy, że w przyszłości będziemy mieli podobne pomysły

ODCINKI SPECJALNE W LIPOWCU I NIERODZIMIU

19 listopada odbędzie się 42. Rajd
Cieszyńska Barbórka, ostatnia runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Park serwisowy zlokalizowany na terenie firmy Inżbud w Ustroniu, ul. Sportowa 7 pozwoli na podglądanie mechaników
w akcji oraz chwilę rozmowy z zawod-

nikami. Start w sobotę zaplanowano na
godz. 9:00 na terenie Inżbudu, odcinki specjalne umiejscowiono w Lipowcu (pierwszy start o godz. 9.13, ostatni
o godz. 13.45) oraz w Nierodzimiu
(pierwszy start o godz. 9.46, ostatni
o godz. 14:18).

zmierzające do szukania oszczędności
w dziedzinach, do których miasto w ten
czy inny sposób dopłaca, a dotychczasowe pomysły wskazują, że będzie to
kultura i działalność charytatywna.
Liczę się z tym, że niedługo usłyszymy
o propozycji zmniejszenia czy likwidacji
dotacji na dom kultury, ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci w Nierodzimiu
czy na działalność naszych zespołów
reprezentacyjnych: „Czantorii” i „ Równicy”.
Rozumiem, że nowi radni chcą pozostawić trwały ślad w dziejach Ustronia
poprzez swoje dokonania w tej kadencji
Rady. Tylko niech tego nie czynią przez
niszczenie dorobku poprzednich władz,
ale poprzez utrzymanie tego dorobku
i dodawanie do niego tego nowego,
które uzupełni i zwiększy ten dorobek,
aby miasto nasze nadal pomyślnie się
rozwijało i przyniosło zadowolenie
mieszkańcom miasta i uznanie u innych.
Jerzy Bór
46/2016/8/R

Lato 2017 już w sprzedaży!
Najwyższe rabaty!
Zapraszamy do biura lub na kontakt telefoniczny
i emailowy w celu zapoznania się z ofertą!

Przedłużenie lata do końca października!

- słoneczne plaże czekają

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

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) kobieta z tytułem naukowym,
8) podkradają czereśnie, 9) lekcje na uczelni, 10) wojak,
12) woda na drodze, 14) swój chłop, 15) górniczy kilof, 16) do otwierania drzwi, 19) ostatni pokos siana,
22) rodzaj wzorca, 23) na hali wśród owiec, 24) stolica
Wielkopolski.
PIONOWO: 2) podstawa pomnika, 3) ogród pod
szkłem, 4) miasto św. Franciszka, 5) dokucza latem,
6) pracuje przy obrabiarce, 7) stopień w harcerstwie,
11) pochłaniacz wilgoci, 13) w logice założenie przyjmowane bez dowodu, 17) polska marka kosmetyczna,
18) imię wynalazcy kostki Rubika, 20) klub królewski
z Madrytu, 21) narzuta na pościel.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 25 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 44

LISTOPAD

Nagrodę w wys. 50 zł i książkę od wydawnictwa
Koinonia otrzymuje: Krystyna Sztyper z Ustronia os.
Manhatan. Zapraszamy do redakcji.
17 listopada 2016 r.			
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Mimo chłodu i opadów, uczestnicy byli
w dobrych nastrojach. Dopisali również
kibice, głównie rodziny i znajomi biegaczy, którzy dodatkowo podgrzewali
atmosferę.

* * *

Organizatorem Biegu był Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta Ustroń.
W Biegu Legionów 2016 wystartowało
231 biegaczy (46 kobiet i 185 mężczyzn).
Nie ukończyli biegu: jedna zawodniczka
i jeden zawodnik.
Klasyfikacja generalna:
Kobiety – 1. Barbara Wojtyła – Skoczów
(41.38,65), 2. Barbara Gos – Mysłowice
(42.59,15), 3. Agnieszka Greń – Brenna
(44.09,25);
Mężczyźni – 1. Rafał Formicki – Zawiercie (33.51,54), 2. Marcin Kubica –
Bielsko-Biała (34.22,32), 3. Przemysław
Gibiec – Goleszów (34.46,73).
Ustronianki zajęły miejsca: 29. Magdalena szlauer (54.11,52), 32. Urszula

Start.

Fot. M. Tomica

ZIMNY BIEG LEGIONÓW

12 listopada już po raz 27 odbył się Bieg
Legionów – impreza mająca na celu propagowanie aktywnej formy spędzania czasu
w połączeniu z pamięcią o historii naszej
ojczyzny. Pomimo niesprzyjającej aury
na starcie stawiło się 231 uczestników,
chcących pokonać 10-kilometrową trasę,
która prowadziła al. Legionów wzdłuż
rzeki Wisły do Nierodzimia i z powrotem.
Start nastąpił kilka minut po godzinie 11,
a już po niecałych 34 minutach na mecie
zameldował się pierwszy uczestnik –
Rafał Formicki z Zawiercia. Najszybszą

Finisz.

zawodniczką okazała się Barbara Wojtyła
ze Skoczowa z czasem 41 minut i 38 sekund. Pomimo chłodu i opadów deszczu
ze śniegiem niemal wszyscy biegacze
pokonali trasę, nie ukończyło biegu tylko
dwóch sportowców.
Gdy zawodnicy ogrzali się i posilili,
nastąpiło uroczyste zakończenie Biegu
Legionów i wręczenie nagród dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach oraz w klasie open. Zwycięzców
honorował przewodniczący Rady Miasta
Ustroń Artur Kluz.

Fot. M. Tomica

Kamińska (58.38,17), 38. Agnieszka Domagała (1.04.49,62).
Miejsca ustroniaków: 6. Rafał Błachut (35.29,06), 10. Mieczysław Sikora
(37.41,37), 12. Tomasz Czyż Matuszek
(38.16,69), 26. Paweł Zając (40.30,71),
31. Wiesław Sikora (41.18,57), 37.
Michał Kiecoń (41.40,78), 58. Andrzej Siwczyk (43.10,78), 69. Leszek
Bujok (45.06,94), 79. Rafał Zolich
(46.05,00), 80. Przemek Walczysko
(46.07,28), 83. Rafał Busz (46.14,67),
96. Dominik Gawlas (47.17,21), 100.
Remigiusz Ciupek (47.34,37), 107. Maciej Hombek (48.20,33), 113. Marcin
Sikora (48.50,71), 119. Paweł Kowalik (50.02,91), 133. Marcin Kowalik
(51.41,23), 138. Artur Macura (52.06,09),
143. Piotr Biedrawa (53.45,17), 157.
Marek Stec (55.52,74), 164. Grzegorz
Krupa (58.06,43), 179. Jerzy Pustelnik (1.04.32,27), 183. Tomasz Bury
(1.08.53,95).
Monika Niemiec
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