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SŁONECZNE

TARASY
Trwają konsultacje
społeczne projektu pn.: „Słoneczne
Tarasy na Czantorii
w Ustroniu”.
Celem przedsięwzięcia
jest udostępnienie niezwykle
atrakcyjnej widokowo trasy
przyrodniczo-edukacyjnej
posadowionej na podporach
„w wierzchołkach drzew”
wraz z wieżą widokową
i windą dla osób niepełnosprawnych oraz małą infrastrukturą edukacyjno – rekreacyjną (elementy do edukacji
ekologicznej, plac zabaw,
plenerowa mini siłownia).
Elementami uzupełniającymi
będą miejsce do grillowania
oraz obiekt edukacyjno-restauracyjny (trzypoziomowy
z częścią do prowadzenia
edukacji, sympozjów, spot-

Podczas pierwszej
sesji Rady Miasta
Ustroń VIII kadencji, radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano
przewodniczącego
i wiceprzewodniczącą Rady Miasta
oraz przewodniczących komisji.
Więcej na str. 2
Operat organizacyjny utrzymania
zimowego dróg w
sezonie 2018/2019.
Str. 9-11
CEO Grupy Mokate
w gronie finalistów
konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2018.
Więcej na str. 13

(cd. na str. 8)

GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW
– TAM IDŹ, TAM DOBRE
SERCA MAJĄ
Społeczność Ustronia zarówno w czasach nam współczesnych, jak również w przeszłości inicjowała wiele cennych
przedsięwzięć. Te, podejmowane przez naszych przodków,
są z wielkim zaangażowaniem kontynuowane przez następne
pokolenia, czego przykładem jest Ustroński Chór Ewangelicki, który zachwyca swą maestrią od 120 lat, zaliczając się do
najdłużej działających na rozśpiewanej ziemi cieszyńskiej.

W niedzielę, 18 listopada nabożeństwo główne w kościele
ap. Jakuba Starszego było poświęcone rocznicy chóru, który
jest chlubą tej parafii. Prowadził je ks. proboszcz Piotr Wowry,
przy udziale ks. Dariusza Lercha. Wśród licznie zgromadzonych
miłośników pieśni znaleźli się m.in. biskup Diecezji Cieszyńskiej
ks. dr Adrian Korczago, ks. Władysław Wantulok przew. Komi(cd. na str. 4)
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16 listopada nastąpił odbiór prac związanych z budową fontanny wraz z elementami małej architektury w Parku Lazarów
w Ustroniu w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony
Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020.
Więcej na str. 6
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Nowa Rada Miasta Ustroń i burmistrz. I rząd: Sławomir Haratyk, Jolanta Hazuka, Przemysław Korcz, II rząd: Artur Kluz, Bożena Piwowar,
Piotr Roman, Damian Ryszawy, III rząd: Jadwiga Krężelok, Paweł
Sztefek, Dariusz Śleziona, Roman Siwiec. IV rząd: Daria Staniek,
Marcin Janik, Wincenty Janus, Aleksander Poniatowski, Mirosław
Szuba.
Fot. M. Niemiec

ŚLUBOWANIE NA TABLECIE

Christiana Jaworskiego, a także: koleżanki i kolegów radnych,
burmistrzów – odchodzącego Ireneusza Szarca i nowo wybranego
– Przemysława Korcza, wiceburmistrz Jolantę Krajewską-Gojny,
skarbnik miasta Aleksandrę Łuckoś, sekretarza miasta Ireneusza
Stańka, naczelników wydziałów Urzędu Miasta Ustroń, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej i radczynię prawną
M. Sikorę, przewodniczących zarządów osiedli, komendanta
Straży Miejskiej Jacka Tarnawieckiego i media. Prowadzący
stwierdził prawomocność obrad – obecni byli wszyscy radni.
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie zaświadczenia
o wyborze na radnego. Każdy podchodził po ten dokument osobno
i odbierał go z rąk M. Sikory. Następnie zaświadczenie o wyborze
na urząd Burmistrza Miasta Ustroń odebrał Przemysław Korcz.
Przyszedł czas na złożenie ślubowania. Wszyscy wstali, a po
odczytaniu roty przez Wincentego Janusa, radni wywoływani
byli w kolejności alfabetycznej i wypowiadali słowo: „Ślubuję”.
Zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg” dodali: Jolanta Hazuka, Marcin
Janik, Bożena Piwowar, Daria Staniek, Paweł Sztefek. Aktualna
rota ślubowania brzmi następująco: Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców.
Żeby przeprowadzić wybory przewodniczących rady, trzeba
było wybrać Komisję Skrutacyjną. Przy obydwóch głosowaniach
tajnych pracowali: Roman Siwiec – przewodniczący, Bożena
Piwowar i Aleksander Poniatowski. Jolanta Hazuka zgłosiła
kandydaturę Marcina Janika na przewodniczącego RM. Innych
(cd. na str. 5)

W poniedziałek, 19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady
Miasta Ustroń VIII kadencji (2018-2023), podczas której nowo
wybrani radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Rady Miasta oraz przewodniczących komisji.

Jeśli ktoś chciał zobaczyć głosowanie w tradycyjnej formie, to
się rozczarował. Na całego ruszył już system głosowania elektronicznego, który testowała na ostatniej swojej sesji rada poprzedniej
kadencji. Wtedy użyto tabletów oraz rąk, tym razem już tylko
elektroniki. Wyjątkiem były dwa pierwsze głosowania, w których
wybierano przewodniczących rady. To głosowanie było tajne i radni
wrzucali wypełnione karty do głosowania do urny.
Zwykłe sesje rad gminnych zwołują ich przewodniczący, jednak
tą pierwszą musiała zwołać przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej w Ustroniu Maria Sikora. Na początku obrady prowadził radny senior – Wincenty Janus, najstarszy z członków Rady
Miasta Ustroń i na wstępie przywitał gości – radną powiatową
poprzedniej i obecnej kadencji Annę Suchanek, radnego powiatowego Stanisława Malinę, prezesa Instytutu Śląska Cieszyńskiego

to i owo
z
okolicy
Podczas uroczystej sesji
w Strumieniu uhonorowano
osoby zaangażowane na rzecz
poszczególnych sołectw. Specjalne dyplomy otrzymało kilkunastu mieszkańców.

* * *

Obowiązuje rozporządzenie
MSWiA w sprawie „przywrócenia tymczasowo kontroli
granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną”.
Wyrywkowych kontroli trze-
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ba spodziewać się w okresie
22 listopada - 16 grudnia na
wszystkich dotychczasowych
przejściach granicznych.

* * *

W Sanktuarium św. Barbary
w Strumieniu koncertował
Chór Mieszany „Lutnia”.
Okazją był jubileusz 100-lecia
istnienia jednej z najstarszych
grup śpiewaczych na Śląsku
Cieszyńskim.

* * *

Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam
mojej Ojczyźnie” odbył się
w Zamku Królewskim w Warszawie. Zaszczytu występu
dostąpił dziewczęcy zespół
wokalny „Perełki z G-3”
z Cieszyna. Jego opiekunem
jest nauczyciel Marian Zaleski.

Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie śmieci, które zostały
wyrzucone przed wejściem do nieczynnego schroniska „Wiecha”
przy ul. Stromej w Jaszowcu. Sprawę przekazano odpowiednim
służbom.
Fot. SM

Turystyczną atrakcję stanowi
drewniany kościół w Kaczycach. Został tu przeniesiony
na początku lat 70. ubiegłego
wieku z Ruptawy. Świątynia
pochodzi jednak z 1620 roku.
Parafia w Kaczycach istnieje
od 1976 roku.

* * *

W Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie funkcjonuje
sala muzealna, która została
urządzona dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli.
Udało się zgromadzić ciekawe
eksponaty używane dawniej
w domach i zakładach pracy.

* * *

Gospodarze gmin w powiecie
cieszyńskim (kadencja 20182023): Brenna – Jerzy Pilch,
Chybie – Janusz Żydek, Cieszyn – Gabriela Staszkiewicz,

Dębowiec – Tomasz Branny,
Goleszów – Sylwia Cieślar,
Hażlach – Grzegorz Sikorski, Istebna – Łucja Michałek,
Skoczów – Mirosław Sitko,
Strumień – Anna Grygierek,
Ustroń – Przemysław Korcz,
Wisła – Tomasz Bujok, Zebrzydowice – Andrzej Kondziołka.

* * *

Puchar Świata w skokach
narciarskich 2018/2019 został zainaugurowany w miniony weekend konkursami
na skoczni w Wiśle Malince.
W rywalizacji drużynowej
najlepsi byli Polacy (Żyła,
Wolny, Kubacki, Stoch), natomiast indywidualnie Stoch
był czwarty, a Żyła szósty. Zawodnikom kibicował prezydent RP Andrzej Duda. (nik)
22 listopada 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

KONCERT PRZY ŚWIECACH

Numer alarmowy 112

23 listopada o godz. 18.00 w MDK „Prażakówka” odbędzie
się ostatni koncert tegorocznej Ustrońskiej Jesieni Muzycznej.
Premierowy program muzyczno-kabaretowy w wykonaniu
zespołu The ThreeX na dwoje skrzypiec - Jacek Stolarczyk,
Krzysztof Kokoszewski i fortepian - Jacek Obstarczyk.

* * *

Z INSTRUKTOREM NA CZANTORIĘ
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej”
zaprasza zainteresowanych mieszkańców na bezpłatną wycieczkę
pieszą z instruktorem na Czantorię w dniu 24 listopada 2018 r.
(sobota). Zbiórka pod Gimnazjum nr 1 w Ustroniu o godz. 8:45.
Wycieczka odbywać się będzie w ramach projektu „Ekoludki”
dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.
Zapisy pod nr 500 231 259.

* * *

SKONTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuje, że
do 24 listopada będzie nieczynna Wypożyczalnia dla Dorosłych
(inwentaryzacja księgozbioru). Przepraszamy za utrudnienia!

* * *

STRAŻ MIEJSKA

PROMOCJA
KALENDARZA USTROŃSKIEGO
Urząd Miasta w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie i Galeria na
Gojach zapraszają na promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na
2019 r. , która odbędzie się w sobotę 1 grudnia o godz. 15.00
w Muzeum Ustrońskim. Promocji dokona Wojsław Suchta.
Z programem artystycznym wystąpi zespół „Kropki 3”.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zofia Ogrodzka 		
Franciszek Kubaczka		
Jan Muszer 			
Anna Żarłok			

lat 88
lat 66
lat 68
lat 93

		
		
		
		

ul. Lipowska
ul. Skoczowska
ul. Wiejska
ul. Brody

46/2018/1/N

Serdeczne podziękowania za wsparcie, wyrazy żalu,
współczucia i liczne kondolencje,
a także złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Jana

Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00
Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

Kluza

krewnym, sąsiadom, przyjaciołom i współpracownikom
składa Rodzina
46/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

12 XI 2018 r.
Kontrola stanu technicznego znaków drogowych na terenie całego
miasta. Zgłoszenie uszkodzeń
odpowiednim służbom.
13 XI 2018 r.
Interwencja na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej i Drozdów, gdzie tablica reklamowa utrudniała włączenie się do ruchu. Przeprowadzono
rozmowę z właścicielem, reklama
została przesunięta.
13 XI 2018 r.
Wezwanie do nietrzeźwego mężczyzny w rejonie stawu kajako-

wego. Mężczyzna był tak pijany,
że trzeba było wezwać karetkę
pogotowia, która zawiozła go do
szpitala.
14 XI 2018 r.
Interwencja w sprawie uszkodzonych barierek przy ul. Wczasowej.
Prawdopodobnie wjechał w nie
samochód, ale kierowca oddalił
się z miejsca zdarzenia. Zgłoszono
potrzebę naprawy odpowiednim
służbom.
14 XI 2018 r.
Zgłoszenie w związku z dymem
unoszącym się nad jednym z domów przy ul. A. Brody. Strażnicy
przeprowadzili kontrolę paleniska
i stwierdzili, że budynek jest
ogrzewany legalnie nabytym opałem – węglem.
15 XI 2018 r.
Podobna interwencja na ul. Tartacznej. W kotłowni – węgiel.
15 XI 2018 r.
Strażnicy otrzymali zgłoszenie,
że jakiś mężczyzna niesie słupek,
wyrwany przy ul. Daszyńskiego.
Mężczyzna został zatrzymany
przed skupem złomu i przekazany
policji.
16 XI 2018 r.
Interweniowano w sprawie śmieci,
które zostały wyrzucone przed
wejściem do nieczynnego schroniska „Wiecha” przy ul. Stromej
w Jaszowcu. Sprawę przekazano
odpowiednim służbom.
16 XI 2018 r.
Mieszkańcy niepokoili się stanem
dziecka żebrzącej przy ul. Brody
kobiety. Strażnicy przyjechali
na miejsce i sprawdzili sytuację.
Dziecko leżało w wózku, było
odpowiednio ubrane, miało buty,
czapkę i było przykryte. Nie
znaleziono powodów do dalszych
czynności.
18 XI 2018 r.
Po zgłoszeniu przez mieszkańców kontrola palenisk w dwóch
domach przy ul. Gałczyńskiego.
Nie stwierdzono uchybień. (mn)

PROMOCJA KSIĄŻKI
JOANNY JURGAŁY-JURECZKI
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
promocję książki Joanny Jurgały-Jureczki pt. „Kossakowie. Biały
mazur”. Spotkanie odbędzie się w środę 28 listopada o godz.
17.00 w Czytelni MBP. W programie : prelekcja autorki oraz
możliwość nabycia książki.
Joanna Jurgała-Jureczka jest z wykształcenia historykiem
literatury, autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących przede wszystkim okresu XX-lecia
międzywojennego i czasów PRL-u. Napisała też dwie powieści
obyczajowe. W kręgu jej zainteresowań znajduje się zwłaszcza
Zofia Kossak, Gustaw Morcinek i inni literaci związani ze Śląskiem Cieszyńskim. Pracowała jako nauczycielka, dziennikarka
i kierownik Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Autorka takich książek: „Zofia Kossak. Opowieść biograficzna”,
„Kobiety Kossaków”, „Tajemnice prowincji”, „Siedem spódnic
Alicji” i in. Laureatka tegorocznej edycji Śląskiej Nagrody im.
Juliusza Ligonia.
46/2018/2/R

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

22 listopada 2018 r.
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Chór pod kierunkiem Pawła Branca upiększa nabożeństwa, ale daje również koncerty w kraju i za granicą.

Fot. L. Szkaradnik

GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW – TAM IDŹ,
TAM DOBRE SERCA MAJĄ
sji Chórów i Orkiestr, burmistrz Ireneusz
Szarzec, przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz, naczelnik Wydziału Promocji
i Kultury Katarzyna Czyż-Kaźmierczak
oraz liczne delegacje z zaprzyjaźnionych
zespołów śpiewaczych.
Na wstępie ks. proboszcz przypomniał
początki chóru przy Stowarzyszeniu Młodzieży Ewangelickiej, założonym w 1898
r. przez Jana Wantułę, ks. Jerzego Janika i
Andrzeja Hławiczkę, pierwszego dyrygenta. Obecnie chór pod kierunkiem Pawła
Branca upiększa nabożeństwa, ale daje
również koncerty w kraju i za granicą.
W październiku podczas Jesiennego Zjazdu Chórów Diecezji Cieszyńskiej w tym
kościele jubilat oraz jego długoletnia dyrygentka Maria Cieślar zostali wyróżnieni
Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Województwa Śląskiego”.
Kazanie wygłosił ks. proboszcz, który
powiedział m.in. „Dzisiaj, kiedy obchodzimy 120-lecie naszego chóru myśli skupiamy wokół pieśni i ich śpiewania. Jak mówi
psalmista „Śpiewajcie Panu pieśń nową,
bo cuda uczynił”. Ma ona być pieśnią
naszego życia i naszej wiary, uwielbienia
i oddania się Panu. (...) Pismo Święte
pełne jest przykładów takiej postawy
religijnej człowieka, poczuwającego się
do śpiewania, radosnego dziękczynienia
i chwalenia Stwórcy. Nasze nabożeństwa
powinny być żywym wyrazem radości i
uwielbienia i to nie tylko w doczesności,
ale także we wieczności. Wszak życie
wieczne przedstawiane jest bardzo często
jako nieustanny śpiew na cześć Stwórcy.
(...) Bojaźń i uwielbienie oto postawa
zbliżających się do Boga. Oby nas tam nie
zabrakło w chórze zbawionych”.
Podczas nabożeństwa chór wystąpił
dwukrotnie, znakomicie wykonując kilkanaście pieśni na głosy i z partiami solowymi po wielu miesiącach intensywnych
prób i wyjątkowego zaangażowania.
Życzenia jubilatowi złożył ks. A. Kor-
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(cd. ze str. 1)
czago, który wręczając list gratulacyjny
powiedział „Służba przez pieśń jest niepowtarzalna, wyjątkowa i szczególna, bo
to służba niezwykłego dialogu, który stale
prowadzą chórzyści ze swoimi słuchaczami. Najpierw trzeba tego Boga doświadczyć, trzeba się nim zachwycić i odczuć
potrzebę, by to przekazywać dalej”. Natomiast bukiet kwiatów biskup wręczył
Halinie Szarowskiej, która zachwyca
szczególnym głosem, niezwykłym altem.
W rocznicę odzyskania niepodległości
wyróżnił on medalem „Ewangelicy Niepodległej” Marię Cieślar, Krystynę Gibiec
i Pawła Branca.
Następnie wystąpiła delegacja władz
samorządowych z burmistrzem, który
przekazując list gratulacyjny rozpoczął
życzenia słowami J.W.Goethego „<Gdzie
słyszysz śpiew, tam idź - tam dobre serca

mają. Źli ludzie, wierzaj mi - ci nigdy nie
śpiewają>, a kto śpiewa do Pana Boga, to
tak jakby się dwa razy modlił. (...) To nie
tylko jubileusz, ale też zasługa, że przez
tyle lat potrafiło się zebrać wspaniałe grono ludzi i pięknie ze sobą współpracować,
tworząc znakomite dzieła i upiększając
nie tylko życie parafii, ale całego miasta”.
Uchwałą Rady Miasta wyróżniono
Halinę Szarowską i Pawła Branca Honorowym Dyplomem Uznania „Za zasługi
dla miasta Ustroń”.
Z gratulacjami wystąpili również ks.
Wantulok, przedstawiciele chóru z niemieckiego miasta Dudweiler, Estrady
Ludowej „Czantoria”i innych współpracujących chórów.
Proboszcz zakończył nabożeństwo apelem do zborowników, aby swymi głosami
nadal zasilali czcigodnego jubilata.
Lidia Szkaradnik

22 listopada 2018 r.

ŚLUBOWANIE
NA TABLECIE
(cd. ze str. 2)

kandydatów nie było. Radni głosowali za
pomocą kart do głosowania, które wrzucili
do urny. Po przeliczeniu głosów Roman
Siwiec poinformował, że Marcin Janik
został wybrany jednogłośnie. Taka sama
procedura obowiązywała przy wyborze wiceprzewodniczącej Jolanty Hazuki, której
kandydaturę wysunął Marcin Janik. W tym
przypadku również oddano 15 głosów za.
W związku z wyborem przewodniczącego RM Wincenty Janus przekazał
Marcinowi Janikowi dalsze prowadzenie
obrad, przeprosił za potknięcia wynikające z tremy i jako najstarszy radny życzył
wszystkim nowo wybranym radnym, aby
wspólnie i zgodnie pracowali na rzecz
miasta i jego mieszkańców.
Marcin Janik przejmując obrady podziękował za wybór i podkreślił, że nie
oczekuje od radnych, że wszystkie głosowania będą tak jednomyślne, choć ma
nadzieję, na zgodne działanie. Pierwszym
zadaniem przewodniczącego rady było
przyjęcie ślubowania od burmistrza Przemysława Korcza, który powtarzał słowa
roty: Obejmując Urząd Burmistrza Miasta
Ustroń uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy
o samorządzie gminnym Rada Miasta
kontroluje działalność burmistrza miasta,
gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy

Za chwilę Wincenty Janus przekaże prowadzenie obrad Marcinowi Janikowi. Fot. M. Niemiec

i w tym celu uchwałą powołano Komisję
Rewizyjną. Kolejna uchwała dotyczyła
wyboru przewodniczącego tej komisji,
a został nim Dariusz Śleziona. Przewodniczący przedstawił kandydatów na
członków komisji i radni zgodzili się na
jego propozycje.
Następnie powołano całkiem nową,
wprowadzoną tegoroczną nowelizacją
ustawy o samorządzie, Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji RM. To druga z obligatoryjnych komisji, jakie muszą mieć rady
gmin. Komisja Skarg powoływana jest
w celu rozpatrywania skarg na działania
burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli. Wybrano
przewodniczącego – Mirosława Szubę,
a on zaproponował członków komisji,

Obiecane dziedzictwo
to tytuł kolejnej ogólnopolskiej konferencji organizowanej
w tym roku przez Chrześcijańską Fundację Życie i Misja
w Ustroniu. Konferencja odbyła się w sobotę 27 października
2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Wydarzenie zgromadziło ok. 200 uczestników, gości z kraju
i zagranicy.
Głównymi mówcami konferencji byli Chuck Pierce oraz Henryk Wieja. W swoich wykładach wskazywali na niezwykły czas
historii, w którym obecnie jesteśmy. Zachęcali do przylgnięcia
z całego serca do Pana Boga, do nieustawania w modlitwach o
swoją ojczyznę, o miasta, rodziny, ludzi nam bliskich. Wskazywali
oni na moc wiary i modlitwy, zachęcali do działania. Podkreślali moc wypowiadania dobrych słów, słów które podobają się
Bogu. Gdy wypowiadamy słowa niosące dobro nad własnym
życiem, nad innymi ludźmi, nad ludźmi sprawującymi władzę,
rzeczywistość wokół nas zaczyna się zmieniać. Bóg posyła nas
do tego świata, daje nam konkretne zadania do wykonania, aby
zmieniać świat na lepszy. Warto zacytować Chuck’a Pierce: „To
Bóg powołał każdego z nas do istnienia. Bóg tkał nas w łonie
matki jako „Matrix” i czekał na odpowiedni czas, aby nas uwolnić
do tego świata”.
Prelegenci zwracali uwagę na zgłębienie korzeni naszej wiary
chrześcijańskiej. Zachęcali do błogosławienia naszych braci
i sióstr w wierze, szczególnie Żydów mesjańskich. Postawa błogosławienia narodu żydowskiego otwiera nowe zasoby błogosławieństwa dla każdego osobiście, a także poszerza zasięg Bożego
oddziaływania w każdym narodzie. Henryk Wieja powiedział:
22 listopada 2018 r.

		

których radni powołali uchwałą. Podobne
uchwały dotyczyły innych komisji, z tym
że powołano je w jednej uchwale. Przewodniczących i składy komisji przedstawiamy na stronie 7.
Ostatnią uchwałą radni ustalili wysokość
wynagrodzenia burmistrza. Jest ono takie
samo jak w poprzedniej kadencji i składa
się z: wynagrodzenienia zasadniczego:
4.800 zł, dodatku funkcyjnego: 2.100 zł,
dodatku specjalnego w wysokości 40%
łącznej kwoty dwóch poprzednich. Podane kwoty są brutto. Przemysław Korcz
podziękował za sprawne prowadzenie
sesji i dodał:
– Chciałbym podziękować za ten
okres, który dla nas wszystkich był
trudny. Mamy go już, mam nadzieję, za
(dok. na str. 7)

„Golgota niszczy wszelką nieprzyjaźń pomiędzy narodem żydowskim, a wierzącymi z narodów.”
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w organizacji i prowadzeniu tego ważnego wydarzenia, w tym członkom
Wspólnoty Życie i Misja w Ustroniu. Ale nade wszystko z całego serca dziękujemy Świętemu i dobremu Bogu Ojcu za Jego
błogosławieństwo i zaopatrzenie. Oddajemy Mu całą chwałę za
wszystko, czego pozwolił nam doświadczyć w tym dniu.
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja w Ustroniu
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Liczne grono przybyłych słuchało muzyki fortepianowej, którą wykonywał prof. Tadeusz
Trzaskalik.
Fot. A. Jarczyk

POLONEZEM CZAS ZACZĄĆ
Był to koncert podniosły, bo i okazja ku temu, by go zorganizować, była nad wyraz
wzniosła - to rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którą Polacy świętowali hucznie i patriotycznie. Nie inaczej było w Ustroniu, gdzie wielu
uczestniczyło w uroczystościach patriotycznych przy Pomniku Pamięci Narodowej
czy właśnie w koncercie, jaki odbył się w oddziale Muzeum Ustrońskiego - Zbiory
Marii Skalickiej. Zgromadził niemałą grupę słuchaczy, która, oprócz doznań muzycznych, mogła poznać dzieje twórczości poszczególnych kompozytorów.

Koncert rozpoczął się w środowe popołudnie, 14 listopada o godzinie 17.
W Zbiorach Skalickiej zebrało się spore
grono miłośników muzyki fortepianowej.
A jej wykonawcą był prof. Tadeusz Trzaskalik z Katowic, który w blisko 2-godzinnym repertuarze przenosił zebranych

w czasy, gdy Polska wciąż walczyła
o niepodległość będąc pod panowaniem
zaborców.
Grażyna Brewińska, która przyjechała
wraz z profesorem, by każdą część koncertu
zapowiedzieć, z pasją i elegancją przedstawiała dokonania wpierw samego wyko-

Parametry techniczne sprawdzają panowie – sekretarz miasta Ireneusz Staniek i burmistrz
Ireneusz Szarzec, uwagi wymieniają panie – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Rottermund, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Monika Maksymczak i Joanna Pietrzyk
z tegoż wydziału oraz Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki UM.
Fot. M. Niemiec

DLA URODY I OCHŁODY
Jak informuje Joanna Pietrzyk z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Ustroń, Umowa na realizację inwestycji została sporządzona 29 sierpnia,
a prace zostały wykonane terminowo. Łączny koszt zamówienia wyniósł

6 Gazeta Ustrońska

526.500 zł.
Budowę powierzono dwóm firmom –
WAP-BUD z Kończyc Małych oraz FALA
z Czechowic Dziedzic, które zawiązały
konsorcjum. Powstała fontanna typu „Dry
Plaza” z pięcioma dyszami kolorowo pod-

nawcy, następnie kompozytorów, którzy
zapisani są w historii muzyki dzięki swemu
talentowi, sile przekazu i twórczości.
– Prof. Trzaskalik prowadzi bardzo
ciekawą działalność muzyczną, ponieważ
wyciąga stare nuty, w tym najlepszym tego
słowa znaczeniu - przywraca nam wszystkim utwory polskie kompozytorów polskich, ale też znaczących kompozytorów
europejskich i światowych utrwalając je
na płytach, czy wykonując na koncertach.
Chodząc na koncerty jesteśmy przyzwyczajeni do repertuaru, który często się
powtarza. Dzięki działalności profesora,
jego zapałowi i chęci oraz znajomości
tematu mamy możliwość powiększenia
znajomości literatury muzycznej w sposób
znaczący – mówiła Brewińska. –Uniwersytet Ekonomiczny od kilku lat wydaje
płyty. Dziś także jedną przywieźliśmy
ze sobą, to już 6., zatytułowana „Akademia klasyczna”, na której utrwalone są
wszystkie 24 polonezy Michała Kleofasa
Ogińskiego.
I właśnie pięć polonezów autorstwa
Ogińskiego było zagranych jako pierwsze. Kolejnymi kompozytorami, których
muzykę przypomniał i przybliżył prof.
Trzaskalik, byli: Maria Kochanowska,
Franciszek Lessel, Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, a końcowa część
koncertu stanowiła przypomnienie muzyki
Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka
Chopina, działacza kultury muzycznej
i teoretyka muzyki.
Po koncercie chętni mogli nabyć płytę
z utworami Ogińskiego, granymi przez
prof. Trzaskalika.
Agnieszka Jarczyk
świetlanymi wraz z podziemną komorą
technologiczną. Zastosowana technologia umożliwia nie tylko podświetlenie
tryskającej wody, ale również połączenie
iluminacji z muzyką. Nawierzchnia wokół
dysz ma specjalną fakturę, jest szorstka,
więc nie będą ryzykować upadku dzieci
czy dorośli, pragnący odświeżyć się podczas letnich upałów.
W ramach zamówienia powstała nowa
ścieżka parkowa oraz wybrukowano plac
wokół fontanny. Zostały zamontowane
elementy małej architektury – 12 ławek
z oparciem, 6 lamp solarnych oraz 7 koszy na śmieci. Podczas prac wyrównano
teren sąsiadujący z fontanną i utworzono
trawniki jako miejsca do wypoczynku.
Do fontanny można dojść od ul. 3 Maja,
od ul. Słonecznej, a także bezpośrednio
z ośrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza.
Można przypuszczać, że zakątek w parku Lazarów będzie jednym z ulubionych
miejsc w centrum miasta. Mimo że przed
odbiorem fontanna działała tylko kilka
dni, już wzbudziła duże zainteresowanie
mieszkańców i turystów. Zwłaszcza wieczorami nie brakowało spacerowiczów,
a sprzyjała im wyjątkowo ciepła i słoneczna listopadowa aura. Jednak na drugi
dzień po odbiorze, dopływ wody został
odcięty i tego też wieczora po raz pierwszy odnotowano kilkustopniowy mróz.
Przez zimę fontanna będzie nieczynna,
a wiosną planowane jest huczne otwarcie.
(mn)
22 listopada 2018 r.

KOMISJE

RADY MIASTA USTROŃ
• Komisja Rewizyjna

Dariusz Śleziona – przewodniczący,
członkowie: Jadwiga Krężelok, Piotr Roman

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Mirosław Szuba – przewodniczący,
członkowie: Sławomir Haratyk, Roman Siwiec, Paweł
Sztefek, Dariusz Śleziona

• Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa

Bożena Piwowar – przewodnicząca,
członkowie: Sławomir Haratyk, Jolanta Hazuka, Marcin
Janik, Aleksander Poniatowski, Damian Ryszawy

• Komisja Architektury, Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Aleksander Poniatowski – przewodniczący,
członkowie: Marcin Janik, Piotr Roman, Damian Ryszawy,
Roman Siwiec, Mirosław Szuba

• Komisja Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej

Artur Kluz – przewodniczący,
członkowie: Jadwiga Krężelok, Bożena Piwowar, Daria
Staniek, Paweł Sztefek

• Komisja Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta

Paweł Sztefek – przewodniczący,
członkowie: Sławomir Haratyk, Wincenty Janus, Daria
Staniek, Dariusz Śleziona

• Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Rolnictwa i Leśnictwa

Roman Siwiec – przewodniczący,
członkowie: Jolanta Hazuka, Wincenty Janus, Artur Kluz,
Mirosław Szuba

Przemysław Korcz odebrał od Marii Sikory, przewodniczącej MKW zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Ustroń.Fot. M. Niemiec

ŚLUBOWANIE NA TABLECIE

(dok. ze str. 5)
sobą. Teraz chciałbym serdecznie prosić o współpracę ze mną,
z moimi pracownikami, pracownikami wszystkich wydziałów i
instytucji miejskich. Jestem do państwa dyspozycji i mam nadzieję,
że współpraca będzie nam się dobrze układała.
Na koniec podziękował burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi jako
mieszkaniec i jako współpracownik przez 8 lat jako radny i 4 lata
jako prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Podkreślił,
że zdarzały się różnice zdań, ale nigdy nie było konfliktów.
Za współpracę wszystkim samorządowcom dziękował Ireneusz
Szarzec i stwierdził, że z dużą przyjemnością obserwował przebieg
sesji. Wyraził nadzieję na zgodną pracę radnych, zaznaczając, że
w Urzędzie Miasta i innych jednostkach miejskich pracuje wielu
fachowców, z których doświadczenia można korzystać. Na koniec
życzył radnym jak najlepszych decyzji dla dobra miasta.
Monika Niemiec

MIĘDZYNARODOWE FORUM
MŁODZIEŻOWE
28 września uczniowie szkół SP 5 – Zuzia Macura i Szymon
Branc oraz SP 2 – Julia Greene, pod opieką pani Beaty Luber,
pojechali na Międzynarodowe Forum Młodzieżowe do Niemiec,
w Neukirchen-Vluyn, w którym uczestniczyła młodzież z Polski,
Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Podróż odbyli samolotem,
a na miejscu spotkali się z przewodnikiem. Po ciepłym posiłku
w hotelu uczniowie spotkali się z pozostałymi osobami uczestniczącymi w Forum i razem z nimi zjedli kolację. Następnego dnia udali się do ratusza, gdzie odbywały się prezentacje
i debata na temat ich przyszłości w Unii Europejskiej. Poruszone
zostały tematy: „Czy widzisz swoją przyszłość w Twoim mieście”
oraz „Jak widzisz swoją przyszłość”.
Po zakończeniu dyskusji oraz prezentacji multimedialnej przez
grupy z każdego kraju na te tematy, uczniowie mieli okazję
zobaczyć ruiny wioski rzymskiej i poznać życie jakie się w niej
odbywało. Był to ostatni dzień wyjazdu i następnego poranka
wrócili do domu. Cały wyjazd był okazją do doskonalenia umiejętności mówienia w języku angielskim i poznania kultur oraz
systemów edukacji innych krajów. Młodzież chętnie dzieliła się
swoim doświadczeniem i planami na temat swojej przyszłości
w Unii Europejskiej.
Organizatorem Forum było miasto partnerskie Ustronia
w Niemczech , a inicjatorem wyjazdu było Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych z Ustronia.
Beata Luber
22 listopada 2018 r.
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SŁONECZNE TARASY
(cd. ze str. 1)
kań, poziomem restauracyjnym oraz zaObecnie projekt znajduje się w fazie
pleczem kuchennym). W ramach działań przedinwestycyjnej, w ramach której poprzyrodniczych zostanie utworzony użytek wstaje wstępna koncepcja architektoekologiczny wraz z kampanią edukacyjną niczna i funkcjonalno-użytkowa projektu
promującą bioróżnorodność Parków Krawraz z analizą popytu na nowy produkt
jobrazowych Województwa Śląskiego. turystyczny.
Trasa umożliwi skanalizowanie ruchu
Wydarzeniem inaugurującym proces
turystycznego, co zapobiegnie degradacji konsultacyjny było spotkanie, które odterenów przyrodniczo-cennych. Inwestybyło się 6 listopada br w Sali Sesyjnej
cja umożliwi zwiedzanie i podziwianie Urzędu Miasta Ustroń, na którym ekskrajobrazu z kładki zainstalowanej na
perci firmy TECHMASTER Sp. z o.o.
podporach. Trasa będzie przebiegać na z siedzibą w Żywcu zaprezentowali główróżnych wysokościach od ziemi (od 9
ne założenia projektowe. W spotkaniu
m. do 20 m. od poziomu gruntu) wraz z uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miasta
wieżą widokową na wysokości około 32
Ustroń, a także innych instytucji samom. – 38 m.).
rządowych, Nadleśnictwo Ustroń, Zespół

Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego, organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia związane
z ekologią, turystyką i promocją regionu
oraz lokalne media. Dyskusji poddano
m.in. wstępną koncepcję architektoniczną,
zagadnienia dotyczące zasobów przyrodniczych i ich ochrony na terenie objętym
projektem, a także aspekty popytowe
dotyczące walorów edukacyjnych, krajobrazowych i turystycznych planowanego
przedsięwzięcia.
W związku z powyższym prosimy
o Państwa opinię na temat założeń
i realizacji ww. projektu poprzez anonimowe wypełnienie ankiety dostępnej pod
linkiem:
Ankieta (do wypełnienia przez www):
https://goo.gl/
forms/0a85pZOPS04PWRpC3
Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Anna Wnętrzak tel. 517 373 809
Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie
w odniesieniu do zakresu i formy przedsięwzięcia prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: marketing@czantoria.
net lub listownie na adres: Kolej Linowa
Czantoria Sp. z o.o., ul. 3 Maja 130, 43450 Ustroń.
Ankietę można wysłać do 23 listopada.
Założenia wyjściowe projektu „Słoneczne tarasy na Czantorii
w Ustroniu”:
• wieża widokowa wraz z trasą
spacerową o charakterze edukacyjno-przyrodniczo-rekreacyjnym o długości 700 m, w tym 400 m jako kładka o
nieregularnym kształcie na palach w
koronach drzew, a 300 m serpentynowe wejście na wieżę widokową;
• teren rekreacyjno-zabawowy
składający się z placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół
wieży widokowej;
• obiekty towarzyszące inwestycji:
lokal gastronomiczny na 100-120 osób
z salą konferencyjną, zadaszona wiata
z grillem ze stołami i ławami dla ok.
60 osób;
• parking na ok. 400 miejsc przy
dolnej stacji kolei.

ELIMINATOR
A POTEM GALA
24 listopada Ustroń stanie się biegową
stolicą Polski, goszcząc najlepszych polskich
biegaczy górskich na Finale Ligi Biegów
Górskich. Dorośli zmierzą się w niesamowicie trudnym górskim biegu na Czantorię
„Eliminator”, ale nie zabraknie też atrakcji
dla dzieci. Od godz. 14 rozegrane zostaną
bezpłatne biegi w 4 kat. wiekowych. Bieg
Krasnala na trasie o dł. 75 m dla 4, 5 i 6-latków, Bieg Smyka (100 m, 7, 8, 9 lat) Bieg
Urwisa (150 m, 10, 11, 12 lat) i Bieg Czarta
(200 m, 13, 14, 15 lat). Biuro zawodów kasy, dolna stacja Kolei Czantoria - czynne
w godz. 12.30-13.45. Wieczorem w hotelu
„Wilga” odbędzie się Gala Ligi Biegów Górskich i wręczenie statuetek Złotej Kozicy.
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Operat organizacyjny utrzymania zimowego dróg
w sezonie 2018/2019 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 2017 r., poz. 1289); – 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		
Imię i Nazwisko		
Telefon
Przewodniczący MZK Marek Gogółka
508 339 649
Członek Zespołu
Jarosław Urbanowicz 608 614 681
Koordynacyjnego
Członek Zespołu
Radosław Muchyński 794 284 881
Koordynacyjnego
Zadania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego
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 należących do zasobów Miasta Ustroń
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.:
1. Koordynowanie przebiegu akcji zimowej z ramienia Zamawiającego poprzez sprawdzanie Wykonawcy co do bieżącego i skutecznego utrzymania dróg wg kolejności zimowego utrzymania.
2. Prowadzenie kontroli przebiegu akcji zimowej w terenie.
3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu akcji zimowej.
4. Rejestrowanie komunikatów prognoz pogody oraz lokalnych
warunków atmosferycznych (temperatura, opady).
5. Sprawdzanie cotygodniowych faktur i rozliczenie z Wykonawcą akcji zimowej.
6. Rejestrowanie poleceń, skarg i interwencji.

Dyżury w bazie pełnione będą całodobowo w czasie trwania umowy od 15.10.2018 r. do 30.04.2019 r. pod następującymi telefonami:
Sektor I i II: 691-771-979 i 889-450-125; Sektor III: 504-094-230
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. Kolejność 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 piaskowo22 listopada 2018 r.

		

-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:

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
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:

1) 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,
2) 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,
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,
3) Część (sektor) III
Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2 sztuki,
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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 są do założenia nadajników GPS.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OPERATU ORGANIZACYJNEGO
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
W SEZONIE 2018 / 2019 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, boczna ul. Harbutowickiej.
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
w Nierodzimiu – 2 sztuki, most na Wiśle ul. Lipowska, most na
Wiśle ul. Kuźnicza.
Przejścia dla pieszych na ulicach: Skoczowskiej (4 szt.), Lipowskiej (1 szt.), Dominikańskiej (5szt.), Kuźniczej (1 szt.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników
dla pieszych.
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,
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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, boczna ul. Jelenica.
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, Grabowej, Gałczyńskiego, Strażackiej, Wantuły, Kojzara, Pod Skarpą, Sportowej, 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.).
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 ul. Cieszyńskiej (dawne TESCO), parking na terenie
ośrodka zdrowia, parking przy ulicach: A. Brody, Grażyńskiego,
Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, Mickiewicza,
Nadrzecznej.
Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu
Miasta Ustroń: ul. Cieszyńska (3 bloki), ul. Partyzantów (3 bloki),
ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdzielcza, ul. Daszyńskiego (pod Dębem).
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, Sucho, Orłowa, 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.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników dla pieszych.
Schody przy ulicy Papiernia (staw) Polana wejście i zejście wraz
ze zjazdem
Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu
Miasta Ustroń: ul. Chabrów i Papiernia.
Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg
wskazanych w pkt. 1
22 listopada 2018 r.
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Weronika i Michał na Wawelu.

STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI
W JEDYNCE
Być wolnym... to nic, ale odzyskać wolność - to niebo. (J.G.Fichte)
Rok 2018 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 był pełen różnorodnych działań upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości. Rozpoczęliśmy
wspólnymi biało-czerwonymi fotografiami „z lądu i z powietrza”, publikowanych
na łamach Gazety Ustrońskiej. Im bliżej
listopadowego święta, tym więcej zadań
– nie tylko szkolnych – podejmowaliśmy.
Nasi uczniowie, razem z 53 tysiącami
kolegów i koleżanek, pisali VI Dyktando

Niepodległościowe „Po polsku o historii”.
Najlepszymi w szkole okazali się ubiegłoroczni mistrzowie ortografii – Filip
Wlaźlak z klasy Vb oraz Patryk Krzemień
z klasy VIIIa. Obu uczniów przygotowała
Angelika Matuszek.
Zwieńczeniem działań rocznicowych
był konkurs „Listy do przyszłości” organizowany przez Zamek Królewski na
Wawelu oraz przedsiębiorstwo Tauron.
Zadaniem uczestników było napisanie

listu do kolegi z przyszłości, w którym
mieli opisać, jak spędzają czas wolny
lub opowiedzieć, co chcieliby robić, gdy
dorosną. Konkurs, przeznaczony dla
uczniów klas 4-8, odbywał się na terenie
czterech województw: małopolskiego,
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Uczniowie z 279 szkół napisali łącznie
ponad 12 tys. listów, z których wybrano 100 najciekawszych. Na kilka dni
przed Świętem Niepodległości, w dniu
7 listopada odbyła się w Krakowie na
Wawelu uroczystość złożenia kapsuły
czasu, w której oprócz listów i zdjęć
rodzinnych laureatów konkursu złożono
spis laureatów i nazwy ich szkół, ręcznie
napisany opis całego przedsięwzięcia,
środowe dzienniki, monety będące aktualnie w obiegu, książkę „Wawel – kronika
dziejów” oraz medal wojewody małopolskiego przygotowany na 100-lecie
odzyskania niepodległości. Fakt złożenia
kapsuły został odnotowany w archiwach
wawelskich. Podane będą tam również
współrzędne miejsca, w którym została
umieszczona kapsuła, i prośba, by otworzyć ją za sto lat. Jesteśmy dumni,
ponieważ wśród laureatów konkursu znaleźli się nasi uczniowie – Michał Czernin
z klasy IVc i Weronika Trzaskacz z klasy
VIIIb. Opiekunami uczniów były Iwona
Kulis i Bożena Mynarz.
Listopadowe święto nasza szkoła powitała pięknymi dekoracjami wykonanymi
przez uczniów oraz uroczystą akademią
patriotyczną, podczas której o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu Państwowego, uczestnicząc
w ten sposób w akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W biciu rekordu uczestniczyło ponad z 24 tys. polskich
szkół.
(IK)

TRUDNA DROGA
DO WOLNOŚCI
11 listopad 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii
naszego kraju. To dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny,
która po 123 latach, odzyskała wolność. Narodowe Święto
Niepodległości przypomina nam o długiej i trudnej drodze do
wolności i o bohaterach, którzy o nią walczyli. Z tej okazji,
9 listopada, w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu odbyła się uroczystość
upamiętniająca 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie dzieci, ubrane w barwy narodowe, zebrały się
razem, aby wspólnie świętować wyjątkowy dla nas - Polaków
dzień. Dzieci z grupy Misie i Zajączki, zorganizowały wspaniałą uroczystość, podczas której recytowały wiersze patriotyczne
opowiadające o historii Polski oraz namawiające do dostrzegania
piękna ojczyzny, śpiewały piosenki o naszym kraju oraz tańczyły
regionalne tańce. W ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”
o godzinie 11.11 wszystkie dzieci i pracownicy naszego przedszkola dumnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”. Po zakończeniu uroczystości dzieci z najstarszej
grupy udały się na spacer po okolicy, gdzie wręczały przechodniom, pracownikom szkoły i sklepów własnoręcznie wykonane
flagi. Głównym celem naszej uroczystości było kształtowanie
miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji
oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu
i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych
Polaków".
(DR)
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22 listopada 2018 r.

CEO Grupy Mokate został uhonorowany wyróżnieniem „Entrepreneur Magnus” przez Europejski Klub Biznesu Polska za szeroką ekspansję marek firmy na rynkach światowych oraz
wybitne i efektywne wdrażanie nowoczesnego zarządzania w połączeniu z dobrymi tradycjami
rodzinnego biznesu. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dr Adam Mokrysz otrzymał również nominację
w prestiżowym konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2018.

MOKATE

W GRONIE FINALISTÓW
Mają pasję i odwagę, zmieniają nasze otoczenie i wpływają na rozwój gospodarczy
Polski. Najlepsi przedsiębiorcy roku zostaną wyłonieni w konkursie EY Przedsiębiorca Roku. Wśród nominowanych w kategorii „Produkcja i usługi” jest dr Adam
Mokrysz.

Dr Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate powalczy o tytuł z 13 przedsiębiorcami
z 10 firm. Zwycięzca pojedzie na finał do
Monte Carlo w 2019. To już 16. edycja
międzynarodowego konkursu organizo-

wanego przez firmę doradczą EY co roku
w niemal 60 krajach.
W kategorii „Produkcja i usługi” grono
finalistów tworzą: dr Adam Mokrysz,
Edward Bajko z firmy Spomlek, Bartło-

KOBIETA
BIZNESU

bią Polki w kraju i na świecie oraz jak
dzielą się doświadczeniem i wiedzą,
może zmienić sposób myślenia kobiet,
wspierających ich mężczyzn oraz całego pokolenia. Ta książka to prawdziwa
biblia przedsiębiorczości, która powinna
być obowiązkowym podręcznikiem na
wszystkich kierunkach zarządzania – tak
oceniła książkę Wiceminister Rozwoju
oraz Pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, Angelika
Możdżanowska.
Premierze książki towarzyszył wielki
kongres Inspirational Show THE RIGHT
MIND SET w wykonaniu międzynarodowych trenerów biznesu i rozwoju
osobistego. Na scenie swoje cenne rady
przekazali, m. in. Beatrice Bartlay, dr
Shirin Mansouri oraz Alex Roseman
współpracujący ze światowej sławy
mówcą i strategiem biznesowym Tony
Robbinsem.
Program kongresu skierowany był
przede wszystkim do osób, które
chciałyby rozpocząć swój biznes lub
go prowadzą i szukają inspiracji oraz
odpowiednich narzędzi do działań biznesowych.

Zaszczytny tytuł wraz z statuetką
„Gwiazdy Biznesu” wręczono podczas
Wielkiej Gali Biznesu Premier International Business Club. Kapituła doceniła
Sylwię Mokrysz za promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet na świecie
oraz odnoszenie wybitnych sukcesów
w sferze biznesowej. Uroczystą galę poprzedziła premiera książki „Biznesowe
inspiracje Polek na świecie”, której Sylwia Mokrysz jest współautorką. Książka
ta jest unikalnym w skali światowej
zbiorem dwudziestu, nigdzie wcześniej niepublikowanych wzruszających
historii, zarówno życiowych jak i biznesowych, popartych cennymi radami,
wypracowanymi na przestrzeni lat przez
Polki, prowadzące swe biznesy w kraju
i za granicą. - Wasza niezwykła energia
i opisane historie życiowe mogą być
inspiracją dla wielu kobiet. To co ro22 listopada 2018 r.

		

miej Skrzydlewski z firmy Amplus oraz
Wiesław Żyznowski z firmy Mercator
Medical.
– Zaskakiwać – to jest bardzo ważne.
Klienci lubią nowości i chcą nowych produktów, wobec tego my je dla nich tworzymy. Kreujemy nowe kategorie. Innowacje
rozpatrujemy na wielu poziomach, nie
tylko na płaszczyźnie produktowej, ale
również jako doskonalenie organizacji.
Działamy jako jedna wielka rodzina, mając
ponad 1500 osób w grupie. Kult pracy,
radość z tworzenia to aspekty, które bardzo się dla nas liczą. Zysk to twarde dane
i cyfry. Dla nas zysk to w równej mierze
utożsamianie się pracownika z firmą i fakt,
że nasi specjaliści są tak naprawdę naszymi
ambasadorami – mówi dr Adam Mokrysz,
wyjaśniając klucz do sukcesu Mokate.
Wśród pozostałych finalistów są również: Paweł i Wojciech Gurgul z firmy
PGS Software, Krzysztof Kostowski
z PlayWay, Wiktor Schmidt i Jakub Filipowski z Netguru, Paweł Brach i Michał Grams z TogetherData, Filip Granek
z XTPL, Jarosław Królewski z Synerise
oraz Dawid Wójcicki z Voicetel Communications.
Kandydatów ocenią m.in.: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Marcin Grzymkowski, Przedsiębiorca Roku 2016 i prezes
internetowego obuwniczego Eobuwie.pl,
Marcin Iwiński, Przedsiębiorca Roku 2008
i wiceprezes CD Projekt, autora m.in. bestsellerowej gry komputerowej „Wiedźmin”
i Piotr Krupa, Przedsiębiorca Roku 2017
i prezes firmy windykacyjnej KRUK S.A.
Jurorzy zweryfikują przedsiębiorczość
kandydatów, strategię ich firm, wyniki
finansowe, innowacyjność oraz działalność międzynarodową. Nie mniej ważne
będą w ocenie Jury relacje przedsiębiorcy
z pracownikami czy zaangażowanie na
rzecz lokalnej społeczności.
(JW)
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Listopad – dość smutna to pora roku
Podatni na depresje
Zanurzeni we wczesnym zmroku
Pozwólmy sobie na refleksje

Proponuję: odrobinę wierszykowego humoru
Co podkręci i doda życiowego wigoru

KONCERT
FILIPA CZARNECKIEGO
W CIESZYNIE

9 grudnia o godz. 16:00 w cieszyńskim Cafe Muzeum odbędzie
się koncert duo Czarnecki & Gierek. W wykonaniu wokalisty Filipa Czarneckiego oraz gitarzysty – Michała Gierka, usłyszymy
kolędy i utwory świąteczne w autorskich aranżacjach. Filip
Czarnecki to wokalista pochodzący z Ustronia. Początkowo
swój talent muzyczny rozwijał w klasie fortepianu w Państwowej
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. W wieku 17 lat rozpoczął studia w Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie studiuje wokalistykę jazzową w klasie dr Joanny Zagdańskiej oraz prowadzenie
zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej. Obecnie uczy się
również w warszawskiej Szkole Gospel w klasie emisji głosu
Kasi Rościńskiej - trenerki wokalnej programu „The Voice of
Poland”. Jest laureatem/finalistą wielu konkursów i festiwali jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Werk
Andel” w Czechach oraz finalistą Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego „Hope Festiwal – Katowice”. Swój warsztat doskonalił na warsztatach z wieloma wybitnymi pedagogami takimi
jak m.in. Kuba Badach, Paulina Przybysz, Bartek Caboń, Kasia
Kowalska, Wojciech Myrczek, Brian Fentress, Monika Urlik czy
Maria Sadowska. W 2017 roku wystąpił na antenie Telewizji
Polskiej w programie „Jaka to melodia?”. W 2018 roku koncertował w USA z projektem Czarnecki & Gierek – zagrali m.
in. w Nowym Jorku czy New Jersey. Niesamowita wrażliwość
muzyków sprawia, że koncerty Czarnecki & Gierek to wyjątkowe
przeżycie. Bilety w cenie 15zł do nabycia w Cafe Muzeum – ilość
miejsc jest ograniczona!

Dlatego ZAPRASZAMY na literackie Andrzejki
29.11.2018 r. g. 17-ta o zmroku
		
		
Do Muzeum Ustrońskiego
		
Na pełne uszczypliwego uroku
		
Wierszyki Andrzeja Piechockiego
Działające też na zmysły
O ludziach z Ustronia i Wisły
		
		

Jak to dobrze się dzieje
Że w Ustroniu i Wiśle są Andrzeje

Organizatorzy: Urząd miasta Ustroń, Muzeum Ustrońskie, Stowarzyszenie Twórcze Brzimy
Prowadzenie: Zarząd Rady Śląska Cieszyńskiego		

KONSULTACJE I PRZETARGI
15.11.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn. Zakup i dostawa
10 komputerów przenośnych 2 w 1 w ramach Projektu „Obywatel.IT program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia
zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010,
Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie
nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
- termin składania ofert – do dnia 23.11.2018 do godziny 10:00.

Więcej na: www.ustron.bip.info.pl
46/2018/3/R

PROMOCJA KSIĄŻKI
TADEUSZA DYTKO

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
promocję książki Tadeusza Dytko pt. „Hermon. Ucieczka z Góry
Szejka”. Spotkanie odbędzie się w środę 5 grudnia o godz. 17.00
w Czytelni MBP. W programie : prelekcja autora oraz projekcja
multimedialna.

BIBLIOTEKA
Adam Zamoyski
„Orły na Europą”
Autor to angielski historyk
i publicysta polskiego pochodzenia. Opowiada o losach polskich
lotników w czasie drugiej wojny
światowej, o ludziach, których
historia najpierw uczyniła bohaterami, a potem skazała na zapomnienie. Ta książka to nie tylko
kompendium wiedzy historycznej
ale zarazem pozycja dostarczająca emocji rodem z dobrej powieści przygodowej.
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POLECA:
Grzegorz Głuszak
„25 lat niewinności.

Historia Tomasza Komendy”
W maju 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę.
Książka zawiera historię młodego mężczyzny, który przesiedział
w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Opowiada o człowieku, który nie poddał się w walce
z bezdusznym aparatem państwa.
Stawił czoła systemowi, wobec którego przeciętny obywatel pozostaje
bez szans. Ukazuje kulisy procesu
i ujawnia dokumenty sądowe.
22 listopada 2018 r.

Po naszymu...
Ludeczkowie złoci
Siedzym se w izbie na łotomanie, a akurat dostałach pyndzyj. Je tego grosza niewiela, ale dycki cosik.
Pore papiórków i gorść rozmaitych miedzioków. Jo
móm we zwyku, że chowiym pióntki do kastlika, bo
to sie może przidać na jaki trangiel. Jako by sie też
szło łobyńś bez piniyndzy? Snoci tak strasznucnie
downo tymu była, jako to prawióm wymiana towarowo, ale przeca tego nie pamiyntajóm ani nejstarsi
gorole. Rozwożcie se to sami, dyć za wszycko płacymy.
Idym do maściorza, tóż trzeja być przirychtowanym
i mieć aspóń stówke w kapsie, idym po niedzielne sprawunki do kónzumu - pindziesióntka ledwo styknie, idym
na łofiare w kościele – trzeja dać aspóń tyn papiórek, co
nejmiyni werci, przijdzie synek łod sómsiada pumóc łobiyrać jabka abo śliwki – wycióngóm pióntke z kastlika. I tak
w kółko, ani sie nie nazdosz – i schowek pod zogłówkym pusty.
I czakej tu jak na zmiłowani na nowóm pyndzyj. Ale
czymu sie ło tym rozpisujym? Zaroziutko Wóm powiym.
Cera łod moji kamratki robi jako kasjerka w tym nej-

starszym banku przi głównej ceście. I co powiedziała?
To je nie do uwierzynio! Że łod nowego roku nie bydzie
już kas w tym banku! Rozumiycie? Pujdziecie spłókani
po świyntach i Sylwestrze wybrać jakisi zaskórniaki
zostawióne na „czornóm godzine”, a tu co? Robióm
łoszczyndności, zamknóm kasy, zwolnióm ty szumne
paniczki z piekusiernymi czyrwiónymi pazurami i fertik.
Że drukowani tej naszej mamóny moc kosztuje,
a ludzie tego nie szanujóm, to kożdy wiy. Snoci niejedyn
dostanie nowiutki papiórek łoto baji setke, abo dwusetke
i zaroziutko go pokyrczy, poskłodo, abo wciśnie do kapsy
na zadek łod gatatów, tóż nie dziwota, że potym żywot
banknotów ni ma dłógi.
A teroski ty człowieku mosz mieć plastikowóm kartke
i konto, z kierego automat Ci wypłaci jakómsik kwote.
Nale tam drobnych tyn bankomat nie dowo, jyny słószne
papiórki. A możne nie bydzie już żodnych piniydzy? Co
to nas jeszcze czako ludkowie kochani i jako emeryci se
z tym wszyckim dajóm rade, to doprowdy nie wiym. Możne
w tych bankach se to jeszcze przemyślóm i aspóń jednóm
kase niechajóm dlo klijyntów – emerytów. Nie łobraźcie sie,
niejedyn emeryt se z tym nieźle radzi, ale też sóm młodsi,
a bojóm sie kómputera i bankomata jak diobeł świyncónej
wody. Uwidzymy co bydzie, tóż poczakejmy do nowego
roku.
Staro ustrónioczka

W dawnym USTRONIU
Dziś dla odmiany będzie Ustroń
nie taki dawny, ale już hańdowny.
Tym razem nie prezentujemy bowiem archiwalnego zdjęcia naszej
miejscowości, tylko niezwykły
eksponat, będący świadkiem jej
historii. Jest to okolicznościowy
serwis kawowy w pięknej perłowo – złotej tonacji, z emblematami Ustrońskiej Kuźni, wykonany
w Fabryce Porcelany w Ćmielowie. Nasz nowy skarb jest już
nieco nadszarpnięty zębem czasu i niekompletny. W jego skład
wchodzą: czajnik, mlecznik, cukiernica, 4 filiżanki i 3 spodeczki.
Przy tej okazji zwracamy się do
ustroniaków, zwłaszcza byłych
Kuźników. Kto pamięta, w jakich
okolicznościach go zamówiono
i używano? Jest to dla nas bardzo
ważne, a nasi „dyżurni” informatorzy nie pamiętają. Serwis można
będzie podziwiać w pełnej krasie
już 1 grudnia podczas promocji
Kalendarza Ustrońskiego na 2019
r. Serdecznie dziękujemy Kuźni
Polskiej w Skoczowie za dar oraz
panu Januszowi Troszokowi za
ogromne zaangażowanie w przekazanie tej unikatowej pamiątki
do Muzeum Ustrońskiego.
Alicja Michałek
22 listopada 2018 r.
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Wymiana zamka w torbie to pracochłonne zajęcie.

Fot. L. Szkaradnik

TU PINIYNDZY NI MA,
NIE BYŁO I NIE BĘDZIE
Na Osiedlu Centrum, w piwnicy bloku
nr 5 znajduje się warsztat szewski, który
wygląda doprawdy urokliwie, jakby czas
się tu zatrzymał sporo lat temu. Wchodząc
do niewielkiego pomieszczenia zauważa
się na półkach zgromadzone wiele par
schodzonego obuwia, czekającego na naprawę lub po naprawie na właściciela,
sporo toreb, plecaków, pasków i różnych
drobnych przedmiotów niewiadomego

przeznaczenia. W centralnym miejscu przy
maszynie szewskiej pracuje mężczyzna
w szarym fartuchu. Na ścianach głośno
tykają dwa zabytkowe zegary, szyjąca
maszyna wydaje charakterystyczny stukot,
więc gospodarz tego unikalnego warsztatu
z trudem zauważa, że ktoś otwiera znajdujące się za jego plecami drzwi. Jest to już
jedyne takie miejsce w Ustroniu, gdzie
można naprawić buty i rozmaitą galanterię

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA
14 listopada to Dzień Czystego Powietrza. W tym roku uczniowie ustrońskiej
szkoły sami przygotowali schemat płuc
i rozwiesili go przed szkołą. Wspólnie
będziemy obserwowali, co zbiera się
na naszych płucach w ciągu sezonu
grzewczego. Wraz z nastaniem wiosny
i zakończeniem ogrzewania domów kotłami węglowymi, ocenimy stan naszych
płuc. Ponadto przy portierni zamieszczona
została tablica informująca o aktualnym
stanie powietrza. Takie tablice zosta-
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ną przekazane również do pozostałych
szkół, przedszkoli i instytucji publicznych
w Ustroniu.
W ubiegłorocznym sezonie grzewczym
przekroczenia dopuszczalnego poziomu
zanieczyszczeń obserwowaliśmy przez
ok. 30 dni.
Zanieczyszczenia powietrza obecne
w smogu, powodują m.in. choroby układu
oddechowego, a narażone są najbardziej
dzieci i osoby starsze.
Ustroński Alarm Smogowy

skórzaną i skoropodobną. Co prawda są
jeszcze dwa punkty w centrum miasta,
przyjmujące takie zlecenia, ale niemożliwa
jest rozmowa z wykonawcą, a nieraz jest
to konieczne.
Starsi ustroniacy z pewnością pamiętają szewca Emila Cieślara, który przez
ponad 40 lat naprawiał buty w zakładzie
znajdującym się u Chmurki, a będąc już na
emeryturze prowadził jeszcze przez 10 lat
te usługi na Osiedlu Centrum. Rozmowę
z nim zamieszczono w naszej gazecie (nr
48/1994). Po jego śmierci zakład przejął
Bolesław Bałuszyński ze Skoczowa, który
nadal go prowadzi, jednak po kilkunastu
latach szewcowania w naszym mieście
zdecydował się zakończyć działalność.
Wszywając zamek do skórzanej torby,
równocześnie wspominał: „Dziadek był
rymarzem i podczas pierwszej wojny
światowej robił siodła dla ułanów, ale
też nieraz naprawiał buty w Skoczowie.
Przyglądałem się jego robocie i trochę
pomagałem. Działał jeszcze długo po
drugiej wojnie, czasem nawet szył obuwie
dla rodziny. Towarzyszyłem mu i wreszcie
zdecydowałem się na samodzielną działalność. Było to chyba w latach 70. Wówczas
klientów było dużo, bo to były czasy, gdy
nowe buty sprzedawano na kartki, więc
trzeba było często kilkakrotnie przedłużać
ich żywot, ale w Skoczowie działali już
dwaj szewcy i niebawem przeniosłem się
do Wisły. Tam byłem kilka lat, lecz z tych
czasów mam nienajlepsze wspomnienia.
Wiślanie buty przynosili, a jak przyszło
do płacenia, to często się wykłócali, chcąc
obniżyć zapłatę. Klient nie wie ile z tym
jest roboty, a przecież jeszcze muszę płacić za lokal, prąd, no i zakupić benzynę,
bo dojeżdżam ze Skoczowa. Teraz mam
już emeryturę, więc szukam następcy,
ale z tego nie ma żadnych pieniędzy. Na
początku mojej działalności w Ustroniu było jeszcze bardzo dużo zleceń, ale
wówczas wszyscy nosili skórzane, solidne
buty, które wystarczały na kilka sezonów.
Czasem nastąpiła jakaś usterka, trzeba
było naprawić zamek, czy podzelować
podeszwy. Odkąd nastąpił zalew taniego
chińskiego obuwia w naszych sklepach
i na targowiskach, większość osób woli
po jednym sezonie znów kupić nowe
buty, niż naprawiać te używane. Chcę stąd
odejść, bo jest coraz mniej klientów. W zeszłym roku zmarła mi żona, mieszkam sam
i z tych nudów idę do roboty. A co mam
robić? Nos do szyby przytknąć i patrzeć
jak ludzie po ulicy spacerują? Do fizycznej
pracy nie pójdę. Mam 74 lata i jestem po
zawale. Ja bym już chciał tu skończyć, ale
czekam, aż się kto znajdzie i przejmie ten
warsztat, aby tego nie wyrzucać na śmietnik. Ale kto by tu przyszedł? Tu piniyndzy
ni ma, nie było i nie będzie”.
W międzyczasie do warsztatu wszedł
klient z eleganckimi botkami żony, w których trzeba było wymienić cienkie fleczki
i oczywiście chciał, by tę usługę wykonać
na poczekaniu, co po niedługim czasie
zostało fachowo zrobione. Może ktoś
zainteresuje się tym zajęciem i pokaże, na
przekór tym pesymistycznym prognozom,
że jest to praca w sam raz dla niego.
Lidia Szkaradnik
22 listopada 2018 r.

MAKOWICZ PO RAZ 20.
Rozmawiałam z kilkoma osobami po koncercie Adama Makowicza i każda
z nich powiedziała, że odnosi wrażenie, iż pan Adam gra coraz lepiej, o ile to
w ogóle możliwe. Rzeczywiście jego palce mkną po klawiaturze z niewiarygodną prędkością i precyzją, a lekkie melodie przechodzą w skomplikowane
improwizacje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czy gra Ellingtona,
Coltrane`a, Gershwina czy Szopena angażuje w muzykę całą duszę i ciało, ale
uśmiecha się najczęściej wykonując własne kompozycje.

XX Charytatywny Koncert Adama Makowicza odbył się 4 listopada
w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej 2019. Melomanów wypełniających
salę widowiskową „Prażakówki” do
ostatniego krzesła przywitała Danuta
Koenig, która w 1999 roku zorganizowała pierwszy koncert gościa z Nowego
Jorku, a w ciągu kolejnych lat została
przyjaciółką pana Adama. Tę wyjątkową znajomość opisała w najnowszym
Kalendarzu Ustrońskim.
W sobotni wieczór D. Koenig opowiedziała niezwykłą historię życia Księcia
Fortepianu, który wszystko, łącznie
z rodziną, poświęcił muzyce jazzowej.
Przypomniała, że Adam Makowicz gry
na fortepianie uczył się od dziesiątego
roku życia, a jego pierwszą nauczycielką była matka – pianistka i śpiewaczka. Uczęszczał do szkół muzycznych
w Rybniku i Katowicach oraz do Liceum Muzycznego w Krakowie. Gdy
jednak w połowie lat 50. zaczął słuchać
audycji radiowych Willisa Conovera,
zafascynował się jazzem. Muzyką wrogą socjalizmowi, nie akceptowaną przez
władze i większość społeczeństwa. Ale
dla 16-letniego Adama nie było już
drogi powrotu. W 1956 roku porzucił
szkołę, dom rodzinny i związał się z
krakowskim klubem jazzowym Helicon,
w którym mieszkał, ćwiczył i koncertował.
Można powiedzieć, że życia Makowicza zdeterminował jazz i… polityka. Nie
wiadomo, jak potoczyły by się jego losy,
gdyby wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce w 1981 roku, nie zastało go na
tournee w USA. Nie mógł wrócić, został
w ojczyźnie jazzu i grał w największym
salach koncertowych na całym świecie.
22 listopada 2018 r.

		

My tu, pod Czantorią możemy zaoferować małą salę, ale dla pana Adama nie
ma to wielkiego znaczenia. Cieszy się,
że może grać dla ludzi, a przede wszystkim radość sprawia mu fakt, że wspiera
dzieci niepełnosprawne. Tak samo w
tym roku cały dochód z koncertu przekazał na działalność Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego
w Nierodzimiu.
Sam koncert rozpoczął się nietypowo,
od pokazu filmu z budowy i otwarcia
nowej siedziby ośrodka, ale później
ważna była już tylko muzyka płynąca
spod palców Mistrza. Jak zawsze Adam
Makowicz gawędził z publicznością
i przedstawiał kolejne utwory. Na koniec
nie mogło zabraknąć wizyty dzieciaków
z ośrodka, prezentów własnoręcznie
przez nie wykonanych i serdecznych
uścisków. Dla pana Adama dzieci za-

wsze mają pierwszeństwo, ale nie kryje
też wzruszenia, gdy przyjmuje gratulacje
od mieszkańców i władz. Z okazji 20.
koncertu pianista znowu otrzymał kołacz
z kapustą. Ten oryginalny wypiek pamięta z dzieciństwa, chociaż, gdy pierwszy
raz o nim wspomniał wielu ustroniaków,
nawet znawców tradycji, było mocno
zaskoczonych. Burmistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Artur
Kluz i naczelnik Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Katarzyna
Czyż-Kaźmierczak wręczyli Mistrzowi
kwiaty i jego portret namalowany przez
Iwonę Dzierżewicz. Prezentem był też
wiersz Andrzeja Piechockiego, w którym autor po raz kolejny zachęca pana
Adama do porzucenia Ameryki i zamieszkania na stałe w Ustroniu. Wiersz
publikujemy poniżej.
Czy rzeczywiście nadejdzie czas, kiedy Książę Fortepianu osiądzie w Jaszowcu? Wspominał o tym już 20 lat temu,
ale na razie nie myśli porzucać sceny.
W 2013 roku w wywiadzie, który ukazał
się w naszej gazecie, tak odpowiedział na
pytanie: „Czy nie ma zamiaru odpocząć
od koncertowania?”: Jeśli przestanie
mi się chcieć grać, to chyba będzie starość, czas na odpoczynek, fotel i kapcie.
Jeszcze nie widzę się w tej scenerii. 5 lat
później to nadal nie jego bajka, z czego
już teraz możemy się cieszyć, bo to
obietnica kolejnego koncertu już za rok.
Tekst i foto: Monika Niemiec
Andrzej Piechocki
Od 20 lat można pisać poemat
Na ten temat
Jaki mistrz ma dylemat
W New Yorku home
Czy w Ustroniu dom
Nie może się zdecydować
Bo wszędzie go chcą
I musi ciągle koncertować?
A dzisiaj
Adamie, my Cię bardzo prosimy
Starzy, młodzi i małe dziatki
W Ustroniu na stałe osiądź
Na zawsze z nami bądź
I Tutaj płać podatki
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Tu wyglądam...

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3.(33)444-60-40.
Bagażówka - przeprowadzki +
ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.
Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33)854-47-10.
MOUNTAIN-MED - profesjonalny masaż medyczny, taping, fizykoterapia, stacjonarnie
i u pacjenta. Ustroń, ul. Turystyczna 6. 535-387-898.
AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów
osobowych. 733-913-181. 505634-557.

... a tu jeszcze ładniej.
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Fot. A. Jarczyk
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, schodów, desek. Mocne
lakiery. 666-989-914.
Spawanie plastików, Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
Mieszkanie na wynajem. 515286-714.

Mind Bowing – program muzyczno – kabaretowy w wykonaniu zespołu The ThreeX, MDK
„Prażakówka” (bilet 25 zł)
24.11. 10.00 Bieg „Górska masakra”, Kolej Linowa Czantoria
24.11 14.00 Eliminator – biegi dla dzieci, Kolej Linowa
Czantoria
26.11. 19.00 Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów na temat
		
„Patrociny kościelne św. Klemensa...”,
		Czytelnia Katolicka
28.11. 17.00 Promocja książki Joanny Jurgały-Jureczki pt.
		
„Kossakowie. Biały mazur”, czytelnia MBP
30.11. 12.00 Dzień pamięci Oddziału AK „Czantoria”,
Kolej Linowa Czantoria
1.12. 17.00 Jak downi w chałupie bywało spotkanie
		
biesiadne, OSP Ustroń Lipowiec
6.12. 17.30 Mikołajek na lodzie, Al. Legionów 3, korty
tenisowe
7.12. 19.00 Program kabaretowy „Łowcy B”, MDK „Prażakówka” (bilet 35 i 40 zł)
8.12. 16.20 Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek
9.12. 11.00 Weekend z Mikołajem na Czantorii, Kolej
Linowa Czantoria

Gabinet kosmetyczny, masaże,
makijaże, paznokcie, zmniejszanie
haluksów. Marzena Danel, Ogrodowa 6. 505-147-864.
Szukam małego mieszkania do
wynajęcia w Ustroniu. 531-756965.
Tani wywóz szamba, usługi beczkowozem. Ustroń, Goleszów,
Wisła. 516-233-242, 511-482-407.
Sprzedam garaż blaszak na Os.
Centrum, wym. 3,3x4,5, 10 tys.
605-993-954.
Sprzedam działkę rolną nr 4653/30
o powierzchni 0,61 ha, położoną
w Ustroniu Dobce. Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr.
telefonu 512-220-162.
Szukam małego mieszkania
w Ustroniu dla jednej osoby. 510693-019.

Fot. A. Jarczyk

10 lat temu - 13.11.2008 r.
PRO MEMORIA
I. Szarzec i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Bolesław Szczepaniuk wręczyli medal Pro Memoria naczelnikowi
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Danucie Koenig.
Prowadzący uroczystość Zdzisław Brachaczek poinformował, że
medal D. Koenig otrzymała za tworzenie właściwego wizerunku
imprez patriotycznych począwszy od 1990 r. oraz pielęgnowanie
tej tradycji do dnia dzisiejszego. Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci złożyły delegacje: władz samorządowych, duchowieństwa,
kombatantów, OSP, PSP, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, Prawa
i Sprawiedliwości, Szpitala Reumatologicznego, Uzdrowiska,
Miejskiego Domu Spokojnej Starości, Policji, ustrońskich szkół.
Na zakończenie odśpiewano Rotę. W uroczystościach licznie
uczestniczyli mieszkańcy Ustronia.

* * *

PÓŁWIECZE KGW
6 listopada w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń
Centrum, odbyły się obchody 50-lecia działania Koła Gospodyń
Wiejskich w Ustroniu Centrum. Gości witała prezes KGW Maria
Jaworska, a następnie w okolicznościowym przemówieniu powiedziała:- Koło Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum powstało
w 1958 roku, a jego założycielką była Helena Szoblik. Po dwuletniej
pracy zastąpiła ją Anna Janik, która pełniła funkcję przewodniczącej przez 15 lat. W latach 1976 – 1990 stanowisko to pełniła
Maria Bukowczan, następne dwa lata przewodziła Paulina Wójcik.
Kolejną kadencję pełniła, w roli przewodniczącej Koła, Anna Cieślar. W chwili obecnej Koło Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum
prowadzi Maria Jaworska. Na początku swej działalności Koło
służyło pomocą gospodyniom w zakresie drobnego inwentarza,
krzewów czy środków ochrony roślin. Dbało także o umiejętności
członkiń, organizując kursy gotowania, szycia, heklowania. Zimą
panie urządzały tradycyjne szkubaczki, którym towarzyszyły regionalne przyśpiewki. Niektóre z pań należały również do Ochotniczej
Straży Pożarnej, inne pracowały społecznie, np. czyszcząc okna
w miejskim ratuszu. Zebrania Koła odbywały się głównie w Szkole
Podstawowej nr 1 i 2, a później także w Banku Spółdzielczym.
Od 2002 roku zebrania odbywają się w sali, której użycza nam
Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Centrum. Wybrała:(lsz)
22 listopada 2018 r.

46/2018/4/R

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY

46/2018/1/O

KĄCIK SZACHOWY
POD PATRONATEM

AKADEMII SZACHOWEJ

DYŻURY APTEK
22.11						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
23-24.11 Cent. Leków MAX		ul. Daszyńskiego 1 			tel. 856-11-93
25.11						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
26.11						 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 300-30-40
27-28.11		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
29-30.11		 Pod Najadą						ul. 3 Maja 13				tel. 854-24-59
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

Białe dają mata w dwóch posunięciach.

CIEKAWOSTKI

Nie taki dawny Ustroń, 2006 r.

Fot. W. Suchta

Od gry w szachy można się uzależnić - z korzyścią dla zdrowia. Ponad
pół wieku temu Marottichal, nieduża wieś w Indiach, znajdowała się
w tragicznym położeniu. Jej mieszkańcy w przytłaczającej większości
zmagali się z uzależnieniem od alkoholu i hazardu. Wszystko zmieniło
się, gdy niejaki pan Unnikrishnan - właściciel sklepu z herbatami postanowił nauczyć mieszkańców gry w szachy. Minęło trochę czasu,
a o alkoholu i hazardzie nikt w Marottichal nie pamięta. Wszyscy natomiast namiętnie grywają w szachy.
Przed 1600 rokiem zwycięstwo w szachach można było osiągnąć
wybijając wszystkie bierki przeciwnika (poza królem), nie było potrzeby szukania mata. Była to tzw. anihilacja. Później jednak uznano,
że bardziej honorowe jest zwycięstwo matem, dlatego przez jakiś czas
anihilację uważano za połowiczne zwycięstwo, a ostatecznie w ogóle
z niej zrezygnowano.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) z burmistrzem i urzędnikami, 8) konkurują na boisku, 9) zajęcie dla geodetów, 10) imię męskie,
12) rzeczywistość, 14) kwasowy lub zasadowy, 15) ustrońskie osiedle, 16) słynna maszyna szyfrująca, 19) pokład
statku, 22) popularne ciastko, 23) dzierżawią kioski, 24)
u drzwi.
PIONOWO: 2) ogół wojska, 3) stan wesołości, 4) nagła
chętka do pracy, 5) stopień harcerski, 6) w matematyce
i informatyce, 7) sprzeczka o coś, 11) Bali-Jawa-Sumatra,
13) opisana przez Darwina, 17) styl w sztuce, 18) staropolski zwrot grzecznościowy, 20) dinozaur z kreskówki,
21) odgłosy z chlewika
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami. Na rozwiązania oczekujemy
do 30 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 44

NIEPODLEGŁA W USTRONIU
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Halina Bujok
z Ustronia, ul. Daszyńskiego. Zapraszamy do redakcji.
* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych
jest Gazeta Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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czącej mecz na tablicy wyników widniał wynik 43:22, który
idealnie odzwierciedlał i obrazował przewagę jaką w tym
spotkaniu mieli ustrońscy szczypiorniści. Na szczególne pochwały za starcie z Rokitnicą zasłużył Ignacy Jaworski, który
zdobył aż 16 bramek oraz Patryk Siekierka, który zanotował
10 trafień. Na kolejne ligowe starcie nasi szczypiorniści udali
się do Mysłowic, gdzie w walce o ligowe punkty zmierzyli się
z miejscową MUKS Siódemką. Po pierwszej połowie ustroniacy
nie prowadzili w prawdzie tak wysoko jak w meczu z Rokitnicą, ale i tak zdołali osiągnąć bezpieczną, siedmiobramkową
przewagę. Przewaga ta w drugiej połowie stale się powiększyła
i ostatecznie MKS wygrał to spotkanie 37:28. Warto zaznaczyć,
iż najlepszymi rzucającymi w tym meczu byli: Aleksander Bejnar
i Ignacy Jaworski, którzy zanotowali po jedenaście trafień. Starcie z Mysłowicami było ostatnim spotkaniem
w pierwszej rundzie. Rundzie, która dla MKSu Ustroń była
wręcz idealna, ponieważ podopieczni trenera Piotra Bejnara w siedmiu spotkaniach zanotowali siedem pewnych
i zdecydowanych zwycięstw. Ogromny podziw budzi fakt, iż
dla naszych szczypiornistów zwycięstwo z Mysłowicami było
dwudziestą czwartą wygraną z rzędu w rozgrywkach ligowych!
Teraz MKS ma przed sobą wyjazd w niedzielę 25 listopada na
towarzyski turniej do czeskiej Karviny, natomiast najbliższy ligowy mecz ustroniacy rozegrają na hali przy ulicy Partyzantów
w poniedziałek 26 listopada o godzinie 16:30, a ich rywalem
będzie MKS Siemion Siemianowice. Spotkanie to zainauguruje
zmagania w rundzie rewanżowej. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Arkadiusz Czapek

Fot. K. Medwid

NIEZWYKŁA
SERIA

Przez pierwsze pięć kolejek szczypiorniści MKSu Ustroń
przemknęli niczym japoński Shinkansen, notując pięć efektownych i budzących podziw zwycięstw. W kolejce numer
sześć do Ustronia przyjechał zespół UKS 31 Rokitnica Zabrze
i podopieczni trenera Piotra Bejnara w spotkaniu z zabrzanami ani myśleli zboczyć ze zwycięskiej ścieżki. Już pierwsza
połowa pokazała, że przyjezdni nawet nie mają co myśleć
o korzystnym wyniku i bardzo szybko zostali odprawieni
z kwitkiem. Prowadzenie
MKSu Ustroń po pierwszej połowie siedemnastoma bramkami mówiło samo
za siebie. Ich umiejętności
i przewaga w grze były niepodważalne, dzięki czemu trener Piotr Bejnar w drugiej połowie dał szansę wystąpienia
i zaprezentowania się wszystkim zawodnikom. Budującym i napawającym optymizmem faktem jest to, iż
młodsi i mniej grający do tej
pory szczypiorniści zaprezentowali się z dobrej strony,
a przewaga MKSu cały czas
się stopniowo powiększaFot. K. Medwid
ła. Po ostatniej syrenie koń-

44. edycja Rajdu Cieszyńska Barbórka 24 listopada rozgrywać się
będzie m.in. w Ustroniu, na trasie w Lipowcu. Odcinki specjalne
2/4/6 Renault Wektor godz. 8.08, 10.47, 13,26. Strefa serwisowa
na parkingach przy dolnej stacji Kolei Linowej Czantoria, która jest
partnerem finałowej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Śląska 2018.
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