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W numerze m.in.: miesz-

kańcy zebrali już ponad 1000
podpisów pod petycją w sprawie bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej – akcja trwa;
harmonogram odśnieżania
2019/2020; tradycja przyszła
z Węgier – zapalamy świece
na wieńcu adwentowym na
rynku; prezentacja Przyrodnika Ustrońskiego; po co nam
Aglomeracja Beskidzka; rowerowe statystyki; 120-lecie
założenia Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu; wspomnienie o Henryku
Frąckowiaku…
Dzieciaki dobrze się czują w swoim ciepłym, ekologicznym i już częściowo wyremontowanym
Żłobku Miejskim. Więcej na str. 10.
Fot. M. Niemiec

z. Fot. M. Niemiec

v

Fot. M. Niemiec

Świąteczna choinka już powstaje! Składa się
z 50 elementów, 6 osób montuje ją przez
około 6 godzin, a gotowe drzewko mierzy
prawie 13 metrów.
Fot. K. Francuz

Ustrońscy seniorzy obchodzili swoje święto. Wręczono odznaczenia i dyplomy, a Jerzy Graca
poinformował o powołaniu Rady Seniorów. Więcej na str. 11.
Fot. M. Niemiec
28 listopada 2019 r.
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RAZEM POZYSKAMY WIĘCEJ
28 października w Bielsku-Białej powołane zostało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego pod nazwą „Aglomeracja Beskidzka”. Skupia ono wszystkie gminy powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego,
same powiaty i miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała, w sumie 41 jednostek
samorządu terytorialnego, jedną z nich jest Ustroń.

Na wrześniowej sesji Rady Miasta
Ustroń podjęto Uchwałę nr X/131/2019
o przystąpieniu naszego miasta do Stowa-

rzyszenia, a posiedzenie założycielskie
Aglomeracji odbyło się 28 października w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

47/2019/5/R

ZESPÓŁ
SZKÓŁ
TECHNICZNYCH
W USTRONIU
ZATRUDNI:

ul. 3 MAJA 15

KSIĘGOWĄ / KSIĘGOWEGO
Szczegóły w zakładce BIP na
stronie www.zstustron.edu.
pl lub pod numerem telefonu: 785916053; 785916048.

to i owo
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okolicy

Prawie 750 metrów długości ma odcinek drogi łączący
ulicę Frysztacką i Małą Łąkę
w strefie przemysłowej w Cieszynie. Można tędy na skróty,
omijając zatłoczone centrum
miasta, dostać się wprost na
drogę ekspresową S52.

* * *

Rozpoczęła się ogólnopolska
akcja „Szlachetna paczka”.
W naszym powiecie włączyło
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Wśród wójtów, burmistrzów, prezydenta
Bielska-Białej oraz starostów wszystkich
zrzeszonych w „Aglomeracji Beskidzkiej”
jednostek samorządowych obecny był
burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.
Na zebraniu założycielskim przyjęto statut
organizacji i omówiono priorytetowe zadania Stowarzyszenia, do których należą:
reprezentowanie wspólnych interesów
samorządów subregionu na zewnątrz,
działania związane z kontynuacją regionalnych inwestycji, a także z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na wspólne
przedsięwzięcia. Aglomeracja ma prowadzić działania promujące subregion
oraz chronić dziedzictwo kulturowe ze
względu na jego wyjątkowość i odmienność na tle województwa śląskiego. Idea
powołania Stowarzyszenia zrodziła się
z konieczności dostosowania się jednostek
samorządu terytorialnego do założeń nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
w której środki europejskie nie trafią do
subregionów automatycznie. Pozyskanie
funduszy unijnych zależne będzie od
przygotowania gmin i powiatów do ich
wykorzystania. W skrócie można powiedzieć, że razem będziemy mogli więcej,
a jest to tym ważniejsze, że niemal po
sąsiedzku wyrósł konkurent w sięganiu
po środki z puli województwa, jakim jest
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

„Bezpieczna droga do domu i szkoły”

KONKURS PLASTYCZNY
W związku z sytuacją, jaka ma miejsce na drodze będącej osią całego Ustronia – od
Nierodzimia po Polanę – burmistrz Przemysław Korcz zachęca wszystkich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do przedstawienia swoich wizji dotyczących
bezpieczeństwa na drogach. Zbiór prac to dodatkowa część apelu, jaki skierowany
zostanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, odpowiadających za obecną
sytuację na najważniejszej drodze w Ustroniu. Drodze, która jest niebezpiecznym i niechlubnym wyróżnikiem naszego uzdrowiska. Arteria miasta już od dawna powinna mieć
skrzyżowania pełne świateł, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz pomiary prędkości,
ale niestety nie ma…
Prace będzie można składać w swoich przedszkolach oraz szkołach lub przynieść
do sekretariatu Urzędu Miasta Ustroń. Wszystkie prace zostaną przekazane do ZDW,
a najlepsze otrzymają nagrody ufundowane i wręczone przez burmistrza. Prace można
składać do 16 grudnia 2019 r.

się do niej dziesiątki wolontariuszy, którzy przygotowują
dary dla rodzin naprawdę potrzebujących takiej pomocy.
Sztaby działają w Cieszynie,
Brennej, Istebnej, Ustroniu
i Wiśle. Akcja przebiega pod
hasłem „Lubię ludzi”.

* * *

W parku koło GOK-u w Istebnej odsłonięto pomnik Jerzego
Kukuczki. Zbudowany z kamienia pochodzącego z beskidzkich lasów, kształtem jest
inspirowany czortenem, upamiętniającym w Himalajach
Jerzego Kukuczkę. Himalaista
rodem z Istebnej zginął tam
24 października 1989 roku,
zdobywając południową ścianę
Lhotse.

Dworek myśliwski na Czuplu
w Brennej jest pamiątką po
słynnym cieszyńskim kupcu
i kolekcjonerze Bruno Konczakowskim. Utrzymywał się on
z handlu różnymi towarami,
a drewniany dworek wybudował w środku świerkowego
lasu. Gościł tu m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki. Administratorem zachowanego
świetnie obiektu jest ustrońskie
Nadleśnictwo.

* * *

Gminne Koło PTTK „Ślimoki”
w Goleszowie obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Na
uroczystym zebraniu prezes
Zenon Sobczyk przedstawił
pokrótce historię koła. Jego
członkowie chętnie wybierają

się na polskie i zagraniczne
szlaki turystyczne. Koło jest
także organizatorem rajdów
pieszych i rowerowych po goleszowskiej gminie.

* * *

W cieszyńskim kościele św.
Marii Magdaleny znajduje się
nagrobek księcia Przemysława
I Noszaka – jednego z najwybitniejszych władców Księstwa
Cieszyńskiego. Nagrobek, co
ciekawe, wykonano jeszcze za
życia księcia.

* * *

W III lidze śląskiej koszykówki występuje drużyna Nacomi
Cieszyn. W sześciu meczach
ekipa trenera Szymona Kałuży
doznała czterech porażek.
(nik)
28 listopada 2019 r.

KRONIKA MIEJSKA
PRZEDŚWIĄTECZNE ATRAKCJE
NA RYNKU
W tym roku w Ustroniu po raz pierwszy wspólnie obchodzić
będziemy adwent. Okres czterech tygodni poprzedzających
Boże Narodzenie dawniej miał jednoznacznie religijny i postny
charakter. Współczesny adwent o bardziej świeckim wymiarze,
wzorowany na kulturze anglosaskiej to czas jarmarków, świątecznych przebojów i nastrojowych dekoracji. W najbliższą niedzielę
1 grudnia na uroczyste rozpoczęcie tegorocznego adwentu zaprasza Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
O godz. 13 na rynku rozpocznie się wydarzenie pt. „Rozpal świąteczną radość i bądź widoczny”. W programie: godz. 13.00-16.00
– akcja „Bezpieczni na drodze” – warsztaty plastyczne, spotkanie
z policją, wspólne strojenie wieńca adwentowego; godz. 16.00 –
rozświetlenie wieńca adwentowego wspólnie z Chrześcijańskim
Stowarzyszeniem Ekumenicznym przy dźwiękach kolęd Estrady
Regionalnej „Równica”. W następne weekendy w ramach przedświątecznych atrakcji odbędzie się m.in.: jarmark świąteczny, rozświetlenie choinki, gra miejska „Zostań pomocnikiem Świętego
Mikołaja”, koncerty, Świąteczny Konwój Radia ZET.

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń 33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo
Komunalne
33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83
		
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
		
991
		
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
		
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
		
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

* * *

URZĄD MIASTA I MOPS
OTWARTE W SOBOTĘ
W sobotę 7 grudnia Urząd Miasta Ustroń oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu otworzą swe podwoje dla
mieszkańców oraz zainteresowanych. Tego dnia petenci będą
mogli załatwić wszystkie potrzebne sprawy tak jak w każdy
dzień powszedni, w zwykłych godzinach pracy. 24 grudnia w
Wigilię Bożego Narodzenia zarówno Urząd Miasta jak i MOPS
będą zamknięte.

* * *

ŚWIĄTECZNE KONKURSY
PLASTYCZNE
Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do wzięcia udziału
w konkursie „Najpiękniejsza bombka choinkowa”. Rozstrzygnięcie nastąpi w piątek 13 grudnia o godz. 12.00 w sali 15 MDK
„Prażakówka” w Ustroniu. Regulamin konkursu znajduje się
na stronie mdk.ustron.pl w zakładce „Konkursy”. Prace można
dostarczać do sekretariatu 6 i 9 grudnia br.
Konkurs „Lampion – światełko do nieba” skierowany jest do
dzieci i młodzieży oraz dorosłych naszego miasta. Ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród i zaświecenie lampionów nastąpi
12 stycznia ok. godz. 16.30 na rynku podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Regulamin do pobrania ze
strony mdk.ustron.pl (zakładka „Konkursy”). Prace przyjmujemy
w sekretariacie MDK „Prażakówka” od 18-20 grudnia oraz
2 i 3 stycznia. Zapraszamy!

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:

Tadeusz Skałecki
Rudolf Dziadek

lat 67
lat 90

os. Manhatan
ul. Bernadka

Akcja przyciągnęła rekordową liczbę honorowych dawców.
Fot. K. Francuz

DWA RAZY WIĘCEJ KRWI
Na ustroński rynek co 3 miesiące przyjeżdża autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
a 25 listopada pojawił się po raz kolejny. Jak powiedziała Małgorzata Cichy, szefowa placówki „na kółkach”, tym razem chętnych
było znacznie więcej niż poprzednim razem. Już o 9 rano na autobus czekało 6 osób, a do godziny 13 zgłosiło się aż 30 chętnych
z czego 26 z powodzeniem oddało krew. Akcja trwała do godz.
16 i w sumie tego dnia zarejestrowało się 51 osób, a 35 chętnych
oddało 15,75 litrów krwi. Jak mówi M. Cichy jest to świetny wynik, a oddana krew stanowi nieopisane wsparcie dla 147 szpitali
na terenie Śląska. Mobilną placówkę poboru krwi spotkamy od
Gliwic po Istebną, a oddać krew może każda osoba w wieku od
18 do 65 lat ważąca więcej niż 50 kg. Przeciwwskazaniami są
infekcje, choroby i ogólne osłabienie organizmu.
(kf)
47/2019/3/R

SKLEP U PAKUŁKI
47/2019/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Ustroń Hermanice ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
47/2019/2/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

28 listopada 2019 r.
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NASZA TRADYCJA
Z WĘGIER
Tradycja rozświetlenia wieńca adwentowego przyjechała do nas aż z węgierskiego
miasta partnerskiego Hajdúnánás, gdzie
kilka lat temu obecny burmistrz Tibor
Szólláth zainicjował ten piękny zwyczaj.
Z okazji rozpoczęcia okresu adwentowego
na rondzie w centralnym punkcie miasta
wystawiany jest ogromny wieniec z czterema świecami symbolizującymi cztery

Tibor Szólláth podczas zapalenia świecy.

Barbara Niemczyk, naczelnik Wydziału Promocji i adwentowe świece z Węgier.

W wydarzeniu biorą udział duchowni, władze i mieszkańcy.

Już po raz drugi dzieci z Przedszkola nr 4 w Ustroniu przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji
z okazji Dnia Pluszowego Misia dla Fundacji Mam Marzenie. To właśnie 25 listopada zebrane
misie i artykuły plastyczne trafią do małych pacjentów z oddziałów szpitalnych. Uczymy
dzieci w ten sposób, że nikt nie jest zbyt "mały" by pomagać innym. Warto uczyć przyszłe
pokolenie już od najmłodszych lat wartości moralnych, bo takie wartości kształtują jakość
życia społecznego. Pamiętając przy tym że „Dając dobro drugiemu, czynisz je sobie samemu”.
Dorota Pytlak
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niedziele adwentu. W pierwszą niedzielę burmistrz wraz z przedstawicielami
Węgierskiego Kościoła Reformowanego oraz Kościołów rzymskokatolickiego
i greckokatolickiego oficjalnie otwierają
sezon świąteczny i witają gości dzieląc się z nimi życzeniami i modlitwą.
W wydarzeniu co roku bierze udział wielu
mieszkańców w każdym wieku, którzy
przygotowując się do adwentu wspólnie
ozdabiają choinkę, śpiewają kolędy, pieką
adwentowe ciasto i uczestniczą w świątecznym jarmarku. Tego dnia na rynku
węgierskiego miasteczka rozświetlają się
światełka i ozdoby choinkowe, a także płomień pierwszej uroczyście odpalonej adwentowej świecy. Tradycja ta tak urzekła
burmistrza Ustronia Przemysława Korcza,
który rok temu brał udział w uroczystości
zapalania pierwszej świecy adwentowej
podczas Dni Hajdúnánás, że wyraził on
chęć przeniesienia węgierskiego zwyczaju
na naszą ziemię. Węgrzy poczuli się dumni
i w tym roku burmistrz Szolláth podarował miastu Ustroń cztery wielkie świece
adwentowe, które znajdą się w ustrońskim
wieńcu, a pierwsza z nich zapalona zostanie 1 grudnia o godzinie 16. W zamian do
Hajdúnánás pojechał prawie 2-metrowy
świerk, który umieszczony będzie w gmachu tamtejszego ratusza. Wraz z choinką na
Węgry pojechały świerkowe gałęzie wyselekcjonowane przez ustrońskie nadleśnictwo, a lokalni twórcy uplotą z nich duże
wieńce adwentowe. Karolina Francuz
28 listopada 2019 r.

MAMY 1000 PODPISÓW!
Obecny numer oddajemy w ręce Czytelników 28 listopada. Zaledwie 2 tygodnie
wcześniej w numerze 45 rozpoczęliśmy
kampanię na rzecz zbierania podpisów
pod petycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, która ma uświadomić
decydentom, że mieszkańcy Ustronia nie
odpuszczą. Domagają się wprowadzenia
bezpiecznych rozwiązań na terenie miasta
na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr
941 z ul. Dominikańską, ul. A. Brody, ul.
Myśliwską i ul. Akacjową.
Podpisy można składać u radnych Ustronia, przewodniczących zarządów osiedli,

Piotr Rakowski.

Radna Jadwiga Krężelok.

Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

Radny Aleksander Poniatowski. Fot. M. Niemiec
28 listopada 2019 r.

		

w szkołach, przedszkolach, w sekretariacie Urzędu Miasta, w redakcji Gazety
Ustrońskiej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Ustrońskim, kancelarii
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i innych. Podpis można też złożyć internetowo: www.petycjeonline.com/petycja_
mieszkacow_w_sprawie_drogi_dw_941
W akcję angażują się również osoby prywatne, np. w Hermanicach Magdalena
Dziendziel zebrała 140 podpisów. Dwie
stronice przyniósł do naszej redakcji Piotr
Rakowski – kultowy mechanik, konstruktor, rajdowiec, jeden z twórców sukcesów
polskich motosportów, do którego jeszcze
jako nastolatek trafił ze swoim maluchem
Kajetan Kajetanowicz. Pan Piotr mieszka
i prowadzi firmę przy ul. A. Brody nad „Biedronką”, więc doskonale rozumie trudy
i niebezpieczeństwa przy przejeździe przez
obwodnicę miasta. Podpisał się w naszej
redakcji, a potem zebrał podpisy sąsiadów
oraz pracowników „Biedronki”, którzy
niejedno już widzieli na skrzyżowaniu pod
sklepem. Warto podkreślić, że ta oddolna,
niepolityczna akcja mieszkańców, którą
popierają wszyscy radni Ustronia i burmistrz miasta, odbiła się szerokim echem
w mediach. Pisali o nas: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Dziennik Zachodni, Gazeta
Wyborcza, Gazeta Codzienna, Beskidzka
24, Portal OX.pl. Podpisy będziemy zbierać do końca roku.
Monika Niemiec

Radny Artur Kluz.

Fot. M. Niemiec

Radna Bożena Piwowar.

Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

MIEJSKIE
ROWERY
Końcem sierpnia pojawiły się w Ustroniu miejskie rowery, które mogą być alternatywnym dla samochodu środkiem
transportu lub służyć rekreacji mieszkańców i turystów. Jest to na razie jedyny
w powiecie system roweru miejskiego,
a są już plany, aby wprowadzić większą
liczbę jednośladów, w tym rowery elektryczne. Obecnie do dyspozycji jest 70
rowerów, które odjadą do magazynów, gdy
nastanie zima. Jednak tegoroczny listopad
rozpieszcza nas słońcem i ciepłem, więc
jeszcze można skorzystać z pojazdów
zaparkowanych w siedmiu stacjach bazowych: na rynku, w Hermanicach przy
ul. Skoczowskiej, na Polanie przy ul.
Wczasowej, w Lipowcu przy parkingu
stadionu miejskiego oraz w Nierodzimiu
na ścieżce rowerowej. Rower można wypożyczyć używając aplikacji w telefonie
komórkowym. Jedna godzina kosztuje 2 zł,
a dobowy koszt wypożyczenia roweru to
9 zł. Warto zapoznać się z informacjami
na temat dotychczasowego korzystania
z miejskich rowerów – od 29 sierpnia do
31 października: liczba wypożyczeń – 437,
średnia dzienna liczba wypożyczeń – 6,94,
liczba minut wypożyczeń – 34.420, średni
czas wypożyczenia w minutach – 78,76,
przejechany dystans w metrach – 423.748,
średni dystans w metrach na jedno wypożyczenie – 969,68, liczba osób wypożyczających – 253, które w sumie spaliły 240.940
kalorii, a dzięki kilometrom przejechanym
na rowerze, a nie samochodem ograniczyliśmy emisję CO2 o 289.116 gramów.
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FERIE ZIMOWE
Z „PRAŻAKÓWKĄ”
WARSZTATY PLASTYCZNE I RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO:
Malowanie obrazów o tematyce zimowej, kolaż, rzeźby
z alufolii, mandala, praca z wełną, figury z pomponów i papieru
13.01 (poniedziałek) – 14.01 (wtorek) – 15.01 (środa)
16.01 (czwartek) –17.01.2020r. (piątek)
godz. 10.00 – 13.00 – sala nr 8
Na pięciodniowych warsztatach dzieci będą miały okazję poznać i wypróbować różnorodne techniki plastyczne i rękodzielnicze. Powstaną unikalne i ciekawe prace. Warsztaty przygotowane
i prowadzone są w taki sposób, aby angażowały uczestników,
uczyły samodzielności, wspierały umiejętności pracy w grupie,
rozwijały poczucie estetyki i kreatywności oraz niosły radość
z wykonanej samodzielnie pracy.
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Prowadzenie: Agnes Nagy
Cena za udział w warsztatach artystycznych: 50 zł (5 dni)
(płatne do 13 grudnia 2019 r. w sekretariacie MDK)
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
"INDIAŃSKA PRZYGODA"
20.01 (poniedziałek) – 21.01 (wtorek)
22.01 (środa) – 23.01.2020r. (czwartek)
godz. 10.00 – 13.00 – sala widowiskowa
Na warsztatach dzieci poznają interesujące zwyczaje Indian
poprzez gry i zabawy, będą wykonywać elementy strojów indiańskich, łapacze snów, plecionki, biżuterię i wiele innych rzeczy.
Prowadzenie: Sławomira Godek
Grupa warsztatowa może liczyć 15 osób.
Cena za udział w warsztatach: 40 zł (4 dni)
(płatne do 13 grudnia 2019r. w sekretariacie MDK)
INNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Warsztaty: "Eko mydełka", "Suchy lód", "Słodkie wypieki"
24.01.2020 r. (piątek) godz. 10.00 – 13.00 – sala nr 7
Warsztaty skoncentrowane będą na rozwijaniu wyobraźni, pogłębianiu osobistej twórczości dziecka i doskonaleniu sprawności
manualnej. Przy wykorzystaniu różnorodnych technik i surowców,
dzieci stworzą naturalne kosmetyki i zabawią się w chemików
i cukierników.
Grupa warsztatowa może liczyć 20 osób.
Cena za udział w warsztatach: 40 zł (1 dzień)
(płatne do 13 grudnia 2019r. w sekretariacie MDK)
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się
do sekretariatu MDK „Prażakówka” do 13 grudnia 2019 r.
w godz. 8.00 – 16.00.

47/2019/6/R

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art.
54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLI/527/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Ustroniu
w rejonie góry Równica wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko sporządzoną do tego projektu,
w dniach pracy urzędu od 9 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica odbędzie się w dniu 16
stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica,
- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w
projektu.

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

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
– należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ustroń.
Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załączniku do
Obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl. w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.
Burmistrz Miasta Ustroń
			
Przemysław Korcz

PRZEDSIĘBIORCY OD 1 STYCZNIA 2020 r. MAJĄ OBOWIĄZEK ZAWARCIA
UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi
w życie uchwała nr XI/147/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia
24 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(z wyjątkiem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rodzinnych ogrodów
działkowych, a także nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe)
z dniem 1 stycznia 2020 r. nie będą objęci miejskim systemem
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gospodarowania odpadami, w związku z czym mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych
we własnym zakresie z podmiotem odbierającym odpady
komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej
(lista podmiotów znajduje się na stronie internetowej Miasta).
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi złożone do tej pory w Urzędzie Miasta Ustroń
tracą moc od 1 stycznia 2020 r. Ww. obowiązek wynika z art. 6
ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ) Dodatkowych informacji można uzyskać
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa pod numerem tel. (33)
857 93 42 lub osobiście w pok. 25, w godzinach pracy Urzędu
t.j. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.
28 listopada 2019 r.

OPERAT ORGANIZACYJNY UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG
W SEZONIE 2019/2020 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 2019 r., poz.
2010) – 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 Ustronia. Do nadzorowania akcji
zimowej w Urzędzie Miasta powołano Miejski Zespół Koordynacyjny
(MZK) w składzie:
Funkcja			
Imię i Nazwisko		
Telefon

Przewodniczący MZK
Członek Zespołu
Koordynacyjnego
Członek Zespołu
Koordynacyjnego

Marek Gogółka		

513 497 932

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 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 Transportowe
Kraj i Zagranica Arnold Szczepański z siedzibą w 43-450 Ustroń ul.
Jabłoniowa 6, tel. 693-061-831, a sektora III firma Pawilon Handlowo-Usługowy Izabela Szarzec z siedzibą w 43-450 Ustroń ul. Orłowa 1,
tel. 33 854-38-71, 504-094-230.
Koordynację akcji zimowej prowadzi Urząd Miasta Ustroń
tel. 33 8579 320, 33 8579 356.
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 15.10.2019 r. do 30.04.2020 r. pod następującymi telefonami:
Sektor I i II: 693-061-831; 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 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
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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 ul. Drozdów, zjazd z ul. Pod Grapą, zjazd z ul.
Stawowej oraz włączenie z ul. Dominikańskiej do ul. Katowickiej
Ul. Drozdów na całej długości, zjazd z ul. 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, 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 2019 / 2020 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.
(cd. na str. 8)
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1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 1:
I kolejność odśnieżania – ulice: Bładnicka, Dominikańska, Fabryczna,
Lipowska, Skoczowska, Stellera, Szeroka, Wiejska;
II kolejność odśnieżania – ulice: Agrestowa, Bernadka, Chałupnicza,
Choinkowa, Cicha, Długa, Działkowa, 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,
Kamieniec, Kręta, Krótka, Lipowski Groń, Laskowa, Łączna, Mokra,
Nad Bładnicą, Nowociny, Podgórska, Spokojna, Urocza, Wiklinowa,
Wodna, Żwirowa, boczna ul. Harbutowickiej;
Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr I.
2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych terenów
przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr I
Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, 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

1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 2:
I kolejność odśnieżania – ulice: 3 Maja (droga powiatowa nr 2659S),
A. Brody, Akacjowa, Cieszyńska, Daszyńskiego, Fabryczna, Grażyńskiego, Jelenica, Konopnickiej, Ks. 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 – część;
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;
2. 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, Źródlanej, chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do
SP-2, chodnik między ul. Słoneczną a ul. Hutniczą; 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.), ul. Źródlana (1szt) 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
1. Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla części 3:
I kolejność odśnieżania – ulice: 3 Maja – część, ul. Furmańska, Polańska, Wczasowa, Skalica, Stroma, Ślepa, Turystyczna;
II kolejność odśnieżania – ulice: Chabrów, Jodłowa, Równica, Świerkowa, Wiślańska, Złocieni, Żarnowiec;
III kolejność odśnieżania – ulice: Baranowa, Beskidek, Jaworowa,
Jastrzębia, Papiernia, Sucho, Orłowa, Pod Grapą, boczna od Wczasowej,
boczna od Równicy, boczna od ul. Wiślańskiej;
2. Wykaz chodników, przejść dla pieszych, schodów oraz innych
terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr III
Chodniki przy ulicach: Polańska, Wczasowa, Turystyczna, Wiślańska;
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
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Do każdej piosenki artystki dobierały inny strój.

Fot. K. Francuz

OSTATNI KONCERT JESIENI
Listopad to miesiąc w którym mieszkańcy mogą jeszcze w pełni cieszyć się jesienią i z jesiennej aury czerpać przyjemności zarówno dla ciała, jak i dla ducha.
Są wydarzenia sportowe, jest sztuka, muzyka i wydarzenia kulturalne. Na stałe
więc w listopadowy terminarz wpisana jest i Ustrońska Jesień Muzyczna, która
w tym roku również dostarczyła przyjemności i wielu wrażeń wielbicielom muzyki,
a w różnorodnych tematycznie i gatunkowo spotkaniach uczestniczyli zarówno
mieszkańcy, jak i przyjezdni.

Do Ustronia zaproszono artystów
znanych już od lat oraz nowe twarze,
a program był bardzo zróżnicowany – od
klasyki operowej przez poezję śpiewaną,

występy upamiętniające postaci wielkich
gwiazd sceny muzycznej i autorski repertuar, aż po połączenie muzyki z kabaretem.
Podczas tegorocznej, jubileuszowej serii

PO CIESZYŃSKU,
PO OBU STRONACH OLZY

Wielkim sukcesem uczniów Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
J. Michejdy zakończył się udział w tegorocznej edycji Międzynarodowego
Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu
stronach Olzy”, który odbył się już po raz
28 listopada 2019 r.

		

16 w Domu Narodowym w Cieszynie.
I miejsce zajął Filip Ludorowski za
utwór „Nie zaś taki marne moji dziedzictwo kulinarne” autorstwa Krystyny
Kukli – emerytowanej nauczycielki SP 2.
II miejsce dla Nataszy Żyły za utwór

odbyło się siedem koncertów, które opisywaliśmy na łamach naszej gazety. Ostatni
z nich zatytułowany „Jej Portret” odbył
się 22 listopada i przeniósł słuchaczy do
świata kultowych polskich piosenkarek.
Kinga Kutrzuba i Magdalena Sowa, wokalistki zespołu Impresja wraz z akompaniamentem Mateusza Grzybka (kontrabas),
Pawła Łukasika (altówka) oraz Joanny
Błażej-Łukasik (fortepian) wcieliły się
w rolę takich gwiazd jak Hanna Ordonówna, Zofia Kucówna, Kalina Jędrusik, Alicja Majewska, Irena Santor, Anna German,
Hanna Banaszak, Danuta Rinn czy Sława
Przybylska, a nawet pojawił się męski
akcent w utworze „Sex appeal” autorstwa
Eugeniusza Bodo. Jako bis zabrzmiały
utwory „To właśnie Pan Milord”, czyli
polska adaptacja utworu Edith Piaf oraz
„Być kobietą” Alicji Majewskiej. Koncert
tradycyjnie rozpoczęła dyrektor „Prażakówki” Barbara Nawrotek-Żmijewska,
która powitała gości i zapewniła, że będzie to koncert niezwykły. Zapowiedziała
także, że przez jego meandry poprowadzi
Joanna Błażej-Łukasik, która zabierze
gości na spacer po życiu tych wspaniałych
artystek. Tak też było w istocie, a dodatkową ciekawostkę stanowiły stroje, które
występujące zmieniały, aby jeszcze lepiej
oddać charakter epoki z której pochodził
wykonywany utwór. I tak publiczność
mogła podziwiać spódnicę z frędzlami,
wachlarze, kapelusze, szale i piękne suknie, które wykonywanym utworom dodały
jeszcze więcej czaru, a obecnych tego
wieczoru na sali widowiskowej Domu
Kultury przenosiły na kilka minut w lata
30 i 40 ubiegłego stulecia.
Karolina Francuz
„Wypracowani domowe: Ło kurze” –
Henryka Jasiczka.
III miejsce dla Aleksandry Gąsior za
utwór „Co się Jurziczkowi przytrefiło” –
Stanisławy Jabłonkowskiej.
Wyróżnienia dla:Martyny Marek
i Patrycji Łukasik.
W konkursie uczestniczyło około 160
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
z polskiego i czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Celem tego konkursu jest ocalenie od zapomnienia charakterystycznych
gwar wielu pokoleń rdzennych Polaków
tego Regionu. Zachęcanie do mówienia
językiem ojców i praojców, ubierania
autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania
w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych.
Uczniów do konkursu przygotowuje od
lat nauczycielka SP 2 Grażyna Pilch.
Organizatorami konkursu są: Sekcja
Ludoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego,
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Katowicach.
Patronat honorowy nad XVI MKG „Po
cieszyński, po obu stronach Olzy” objęła
Konsul Generalny RP w Ostrawie - Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Grażyna Pilch
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KONIEC ETAPU

Grupa maluszków rezyduje na piętrze.

Fot. M. Niemiec

Niektóre średniaki nie były zachwycone fotografowaniem przed obiadem. Fot. M. Niemiec

Starszaki zatańczyły, zjadły babeczki i zapozowały do zdjęcia.
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Fot. M. Niemiec

14 listopada dzieci w Żłobku Miejskim
miały niecodziennych gości. W środku dnia,
a w jednej grupie nawet niemal w środku
posiłku zawitała do nich delegacja z ratusza z burmistrzem Przemysławem Korczem,
kierownik Centrum Usług Wspólnych Sylwią Moskal i księgowymi z CUW: Anetą
Łupieżowiec i Anną Martynko, zastępcą naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Ustroń Markiem Gogółką oraz inspektor
z tegoż wydziału Julią Lipowską. Już stojąc
przed budynkiem podziwiano efekty remontu,
a z tej perspektywy widać było m.in. nowe
okna. W progu przywitała gości dyrektor Żłobka Miejskiego Regina Waszut, podziękowała
za przybycie i dodała:
– Dla lepszego rozumienia się nawzajem
ważne jest odwiedzanie placówek, nawet tych
najmniejszych, jak my. Czujemy się dumni
i chcemy się pochwalić, jak fantastyczny
mamy żłobek po tych dużych, uciążliwych,
ale koniecznych remontach, które w tym roku
trwały bardzo długo, ale oficjalnie zakończyły
się odbiorem we wtorek 12 listopada. Zdajemy
sobie sprawę z kosztów remontu, jesteśmy
wdzięczni władzom miasta za te nakłady,
ale nie mniej ważny był udział ludzi – ich
zaangażowanie, fachowość, zrozumienie dla
specyficznych potrzeb naszej placówki. Pod
okiem pana Marka i pani Julii, którzy czuwali
nad tym, żeby wszystko było zgodnie z przepisami, planami i kosztorysami, wykonawcy
się spisali, mimo wielu niespodzianek, które
ich spotkały w tym starym budynku. Finansów
musiała pilnować pani Sylwia i jej zespół.
Dla wszystkich pracowników na ręce dyrektorki burmistrz złożył kwiaty i powiedział:
– Mój wkład w to, co się tu zdarzyło jest
najmniejszy, największy mają dwa zespoły
– pracownicy żłobka i dwuosobowy zespół
pana Marka. O zasługach moich urzędników
pani wspomniała, więc ja złożę podziękowania
pani pracownikom, którzy podeszli do zadania z wielkim zaangażowaniem i sercem. Nie
zważając na liczbę poświęconych godzin, po
remoncie podjęli wysiłek przygotowania żłobka na przyjęcie dzieci. Wymagało to ciężkiej
pracy czasem o nietypowych godzinach.
Marek Gogółka z wyraźną ulgą i satysfakcją opisał zakres wykonanych prac, jednak
zaproponował, żeby się tak nie cieszyć, bo
w następnym roku rusza ostatni etap termomodernizacji i potrwa on dłużej niż w tym
roku. Dodatkowo rodzaj prac uniemożliwi
normalne funkcjonowanie placówki i żłobek
trzeba będzie zamknąć na więcej niż jeden
wakacyjny miesiąc.
Delegacja obeszła wszystkie niemal pomieszczenia od piwnic po dach, od kotłowni
po kuchnie i łazienki. Burmistrz obejrzał
występ dzieci, rozdał babeczki i dziękował
wszystkim pracownikom za zaangażowanie
w pracę. Gospodarze podjęli gości pysznym
tortem upieczonym w żłobkowej kuchni.
Termomodernizacja budynku żłobka obejmuje termomodernizację ścian fundamentowych, zewnętrznych, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji
c.o. wraz z modernizacją kotłowni. Zakres prac
planowanych obejmuje modernizację dachu,
instalację paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, instalacji i wentylacji mechanicznej oraz
wymianę oświetlenia.
Monika Niemiec
28 listopada 2019 r.

SIŁA
SENIORÓW

Wyjątkowa okazja wymaga wyjątkowej oprawy.

Fot. M. Niemiec

Seniorzy wciąż gromadzą i teraz już cyfrowo uwieczniają doświadczenia. Fot. M. Niemiec

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia.
28 listopada 2019 r.

		

Fot. M. Niemiec

19 listopada w Dzień Seniora członkowie ustrońskiego Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali
się na uroczystym obiedzie w restauracji
Dolce Vita w Lipowcu. Przewodnicząca Koła
Marta Janus przywitała koleżanki, kolegów
i zaproszonych gości, a wśród nich przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego
Cieszyn PZERiI Stanisława Białeckiego,
skarbnik cieszyńskiego oddziału Halinę Budzińską, dyrektor Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka” Barbarę Nawrotek-Żmijewską
i burmistrza Ustronia Przemysława Korcza.
Obecny był długoletni przewodniczący Koła,
obecnie radny Ustronia Wincenty Janus.
W znakomitych humorach przy elegancko
zastawionych stołach zasiadły przyjaciółki,
przyjaciele, małżeństwa, grupy znajomych,
sąsiedzi. Widać było, że dobrze czują się
w swoim gronie. Podano smaczny obiad,
deser, a do tego kawę, herbatę i coś mocniejszego. Zapowiadano tańce przy skocznej
muzyce, ale zanim zabawa rozkręciła się na
dobre, wręczone zostały odznaczenia.
Na wniosek Zarządu Koła w Ustroniu
Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie
uhonorował Złotą Odznaką Przemysława
Korcza, burmistrza Ustronia. Złotą Odznaką
Związku wyróżniono również Irenę Ćwięczek za zaangażowanie na rzecz organizacji.
Stanisław Białecki i Marta Janus wręczyli
dyplomy honorowe członkom koła, którzy
szczególnie aktywnie działają na jego rzecz,
a są to: Jerzy Graca, Jadwiga Kozieł, Henryk
Nowak, Dorota Cieślar.
– Jestem bardzo zaszczycony, że mogę tu
być z państwem i też trochę zaskoczony, bo
nie spodziewałem się odznaczenia. Jestem
dopiero rok na stanowisku i myślę, że jeszcze
na nie nie zasłużyłem. Przyjmuję je jako votum zaufania, ale też uznanie dla wszystkich
władz miasta za przychylność seniorom.
Będę starał się zasłużyć na to odznaczenie,
o czym na pewno może świadczyć inicjatywa
uchwały o powołaniu Rady Seniorów. Radni
zagłosowali za i dzięki temu seniorzy będą
mieć swoją reprezentację przy Radzie Miasta
Ustroń. Dokładnie rok temu na podobnym
spotkaniu z zapewniałem, że chcę być burmistrzem wszystkich ustroniaków i w tej materii
nic się nie zmieniło. Henry Ford stwierdził,
że życie jest ciągiem doświadczeń, z których
każde czyni nas silniejszymi. Zgodnie z tym
powiedzeniem jesteście państwo mocną
i ważną grupą w naszej społeczności. Z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora pragnę złożyć
wszystkim członkom koła serdeczne życzenia wielu lat życia w zdrowiu, pomyślności
w korzystaniu z doświadczeń życiowych
w celu realizowania marzeń oraz energii
i pogody ducha. Chciałbym również wyrazić wdzięczność za wasze zaangażowanie
w działalność społeczną na rzecz miasta
Ustroń i życzyć dalszego zapału do tego
działania.
Na koniec burmistrz dodał, że środki na
działalność koła w następnym roku są już
w budżecie zaplanowane. Monika Niemiec
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JESIENNE DRZEWO
Od wielu już lat Przedszkole nr 1
w Ustroniu jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu plastycznego adresowanego
do dzieci z wszystkich ustrońskich przedszkoli. Tematyka wspomnianych zmagań
konkursowych zmienia się rokrocznie,
ale każdorazowo związana jest z pięknem
otaczającej nas przyrody. Nie inaczej było
i tym razem. Zadaniem uczestników konkursu było uchwycenie bogactwa barw, faktur i niepowtarzalności jesiennych drzew.
Prace, które złożono na ręce organizatorów
jak zawsze cechowała niezwykła dbałość

o szczegóły, nietuzinkowe podejście do
tematu, oryginalność i wysokie poczucie
estetyki. Mimo, iż konkurs świętuje już
swoje dziesięciolecie nie słabnie zachwyt
i podziw dla naszych zdolnych przedszkolaków i nauczycieli pod kierunkiem
których powstają wszystkie prace. Pomysłowość, umiejętność wykorzystania
i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, interpretacja tematu, samodzielność
oraz świeżość spojrzenia to tylko niektóre
z aspektów, na które szczególną uwagę
zwróciło powołane przez organizatora

BYŁY TAŃCE, WIERSZE I PIOSENKI
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym
sprawić radość”. (Wilhelm von Keppler)
12 września na ustrońskim rynku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała małych artystów –
wśród których były dzieci z grupy Zajączki
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z Przedszkola nr 6 w Ustroniu. Po zakończonym występie dzieci i wychowawczynie – Sylwia Jaworska i Mirosława
Jaworska odebrały gratulacje z rąk pani
Iwony – terapeutki Domu Pomocy Spo-

konkursu jury. Ostatecznie jury w składzie: Beata Grudzień, Magdalena Lupinek
i Anna Łęczyńska postanowiło wyróżnić
i nagrodzić autorów 17 prac w czterech
kategoriach wiekowych. I tak w kategorii
3-latków 1 miejsce zajęła Melania Byrtek
P-7, 2 miejsce Dagmara Bujok P-4 a 3
miejsce Milena Lupinek – Zabłocka P-1.
Wyróżnienie przyznano: Janowi Gabryś
P-6 i Hannie Pniok SP 5 z oddziałami
przedszkolnymi. W grupie dzieci 4-letnich
– 1 miejsce zajęła Martyna Kantor P-4,
2 miejsce Zofia Swoboda P-2, 3 miejsce
Agata Krysta P-5. Wyróżniono pracę Liwii
Mazurek P-7. W grupie dzieci 5-letnich
pierwsze miejsce przypadło w udziale Zofii
Morawskiej P-7, 2 miejsce Marii Kukuczce P-4, 3 miejsce. Wiktoria Macura P-2.
W tej grupie wiekowej jury postanowiło
wyróżnić pracę Bianki Kędzierskiej P-4.
W najstarszej grupie wiekowej, 6-latków
1 miejsce zajął Jan Kuczera P-5, 2 miejsce
Hanna Tomala P-2, 3 miejsce Marta Polok
SP3 z oddziałami przedszkolnymi. Wyróżnienie przyznano Lenie Szeja P-2.
20 listopada autorzy wszystkich wyróżnionych prac wraz ze swymi opiekunami
zostali zaproszeni do Przedszkola nr 1 na
uroczystość wręczenia nagród. Spotkanie
rozpoczęło się od jesiennego spektaklu
w wykonaniu dzieci z grupy „Odkrywców”. Jesienne wiersze, piosenki, pląsy
i tańce to tylko niektóre z atrakcji tego
popołudnia. Jednak punktem kulminacyjnym było jak co roku wręczenie dyplomów
i upominków autorom wyróżnionych prac.
Gratulacje, podziękowania i wyrazy
uznania dla wszystkich młodych artystów!
Ewa Słowik
łecznej w Bystrej. Przy okazji poprosiła
o wizytę dzieci z programem artystycznym
w jej placówce. Po kilku tygodniach 23
listopada przedszkolaki z szóstki zawitały w progach Domu Pomocy Społecznej
w Bystrej. Celem tego spotkania było nie
tylko sprawienie radości innym ludziom,
ale także uwrażliwienie dzieci na los
drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na
otaczający nas świat oraz na możliwość
jego zmiany poprzez czynienie dobra na
rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących.
W przygotowanym programie artystycznym nawiązującym do jesiennej tematyki
nie zabrakło tańców, wierszy i piosenek,
które publiczność nagradzała gromkimi
brawami. Po występach dzieci nastał czas
wspólnej zabawy. Seniorzy chętnie bawili
się przy dźwiękach dobrze znanych im
utworów „Grozik”, „Kaczuszki” czy „Nie
chce Cię”. Dużą niespodzianką dla mieszkańców DPS-u było muzykowanie razem
z dziećmi oraz „balonowy mecz” podczas
którego wszyscy zgodnie współpracowali.
Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły
wszystkim seniorom oraz ich opiekunom
samodzielnie przygotowane upominki.
Przedszkolaki spotkały się z cudownym
przyjęciem i usłyszały wiele ciepłych słów
pod swoim adresem. W podziękowaniu
za mile spędzony razem czas otrzymały
słodkie upominki i zaproszenie do kolejnych odwiedzin.
28 listopada 2019 r.

na Lipowczan-Stawarz. Rozpoczęli oni
koncert „Marzeniem” Schumanna, wprowadzając dobry nastrój przed prezentacją
niełatwej problematyki przyrodniczej.
Redaktorami periodyku są: Aleksander Dorda, Gustaw Michna i Leon Mijal,
związani z nim od pierwszego numeru jako
redaktorzy i autorzy licznych artykułów. Do
ubiegłego roku w skład tego zespołu wchodził także Zygmunt Białas, który nadal jest
autorem zamieszczonych w najnowszym
numerze tekstów. Natomiast opracowaniem
graficznym i składem komputerowym od
początku zajmuje się znany z tej działalności Kazimierz Heczko, zaś wydawnictwo
został sfinalizowane w cieszyńskiej drukarni „OFFSETdruk i Media”.
Promocji dokonał sekretarz Urzędu
Miejskiego w Cieszynie Stanisław Kawecki, który na bazie prezentacji multimedialnej rozpoczął wystąpienie od
stwierdzenia, że co prawda będzie mówił

o przyrodniku, ale takim z krwi i kości,
czyli zgodnie ze „Słownikiem Języka
Polskiego” o badaczu przyrody, albo raczej o obcującym z przyrodą. Tymczasem
autorami artykułów są osoby mające różną
wiedzę, różne podejście i różny pogląd na
tematy, które dotyczą przyrody. Ekolog, to
też naturalne określenie przyrodnika, jednak często jest to wyrażenie nacechowane
negatywnie. Miłośnik przyrody to również
dobra nazwa, a może być także obserwator
przyrody, czyli człowiek uważnie przyglądający się komuś lub czemuś przez dłuższy
czas. Za takiego obserwatora uważał się
promotor, bo ma fachowe przygotowanie,
więc patrząc na tę przyrodę dostrzega nie
tylko kwestie estetyczne, ale coś więcej.
Tymczasem zastanawiano się, patrząc na
zdjęcie z trofeami myśliwskimi, czy członkowie kół łowieckich są również przyrodnikami? Na to pytanie odpowiedź znajduje
się w statucie, który mieści wszystkie treści
dotyczące ochrony przyrody, bo koło to jest
odpowiedzialne za ochronę środowiska
przyrodniczego i za hodowlę i ochronę
zwierzyny.
Z kolei ekolog zgodnie z jedną definicją,
to ktoś kto angażuje się w akcje na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Drzewa
są ważnym elementem środowiska naturalnego, ale działania z nimi związane
wzbudzają wiele kontrowersji. Przykładowo, zieleń przydrożna to znaczący element krajobrazu, lecz wzbudza najwięcej
problemów. Przyrodnicy, którzy pracują też
w administracji, mają na sumieniu najwięcej drzew z punktu widzenia ich usuwania.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ są
pewne okoliczności, gdzie traktowanie
przyrody ma inny kontekst. Argumenty
za wycinką drzew przydrożnych wiążą się
z zagrożeniami, a przede wszystkim z wypadkami drogowymi. Promotor przedstawił
jeszcze inne dylematy przyrodników, lecz
zainteresowanych odsyłamy do lektury
najnowszego „Przyrodnika Ustrońskiego”,
natomiast zgromadzonych w „Leśniku”
słuchaczy występujący artyści podejmowali jeszcze piękną muzyką z operetek
„Kraina uśmiechu” Lehara i „Hrabiny Maricy” Kalmana, a gospodarze poczęstowali
pysznymi kołaczami.
Lidia Szkaradnik

Spotkanie prowadziła dr Małgorzata Węgierek, która jest prezesem UKE od lutego br.
Fot. K. Heczko

Promocję wydawnictwa przeprowadził Stanisław Kawecki rodem z Ustronia.
Fot. K. Heczko

Cała sala czyta „Przyrodnik Ustroński”.

Fot. K. Heczko

ZAGROŻENIA SZYBCIEJ
POSTĘPUJĄ
„Przyrodnik Ustroński”, którego promocję urządzono 20 listopada tradycyjnie
w ośrodku „Leśnik”, ukazał się już po raz osiemnasty, a zatem można by żartobliwie
powiedzieć, że dopiero co osiągnął dorosłość, lecz jest to nad wyraz wartościowe
wydawnictwo, konsekwentnie od pierwszego numeru poruszające istotne problemy,
a przede wszystkim szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego na ziemi
cieszyńskiej.

Licznie przybyłych gości powitał nadleśniczy Leon Mijal, gospodarz „Leśnika”
i współredaktor wydawnictwa. Wśród zainteresowanych promocją tej edycji „Przyrodnika” znaleźli się: wiceburmistrzyni
Dorota Fijak, skarbnik UM Aleksandra
Łuckoś, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska UM Monika Maksymczak,
a zarazem autorka wielu artykułów w tym
periodyku i naczelnik Wydz. Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki UM Barbara
Niemczyk. Byli też goście spoza Ustronia:
naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Cieszynie Dorota Werner oraz nadleśniczy Wisły Andrzej Kudełka, który dostarcza materiałów do „Przyrodnika” i pomaga
w jego wydawaniu.
Spotkanie prowadziła prezes Ustrońskiego Klubu Ekologicznego pod auspicjami
którego wychodzi rocznik, dr Małgorzata
Węgierek. Na początek przypomniała ona
fragment wstępu zamieszczonego w pierwszym numerze: Zamierzamy kontynuować
tematykę wcześniejszych publikacji, a także
poruszyć zagadnienia nowe, poświęcone
szeroko rozumianym problemom i walorom
przyrodniczym Ustronia. Naszym celem jest
również stworzenie pewnego zbioru, banku
informacji i danych o przyrodzie Ustronia,
mających charakter popularno-naukowy.
„Przyrodnik Ustroński” adresowany jest
nie tylko do mieszkańców Ustronia, czy też
osób z nim związanych, lecz do wszystkich,
którym bliska jest nasza przyroda, jej piękno, zachodzące w niej nieustające zmiany
oraz jej zagrożenia.
Mówczyni stwierdziła, że od tego czasu
niewiele się zmieniło. Jedynie to, że zagrożenia szybciej postępują.
Tradycyjnie promocji towarzyszył program muzyczny, a w tym roku zaproszono
znanego ustrońskiego skrzypka Krzysztofa
Durlowa, któremu akompaniowała Joan28 listopada 2019 r.
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WSPOMNIENIE O HENRYKU FRĄCKOWIAKU
Tak w życiu składa się, że w tym samym
dniu czy to powszednim, czy też świątecznym, jedni cieszą się swymi sukcesami,
a inni muszą odchodzić. Kiedy 11 listopada 2019 r. ustrońscy zasłużeni dla kultury
odbierali statuetki Złotej i Srebrnej Cieszynianki, w tym samym czasie w Szpitalu
Śląskim w Cieszynie umierał nasz kolega,
działacz i organizator licznych imprez
kulturalnych, śp. Henryk FRĄCKOWIAK,
przegrywając kilkuletnią walkę z ciężką
chorobą. Przed laty otrzymał od nas ksywkę
„Ujek” i tak do końca go nazywaliśmy.
Urodził się 10 listopada 1936 r. w Bieruniu na Śląsku jako syn Franciszka i Heleny
z domu Pezda. Po ukończeniu szkoły średniej przeniósł się na ziemię cieszyńską, najpierw do stolicy piastowskiej, a od połowy
1978 r. do Ustronia na Osiedle XXX-lecia
PRL (ob. Manhatan). W 1981 r. ożenił się
z Reginą Januszewską. Z tego związku przyszedł na świat jedyny syn Ireneusz, który
uszczęśliwił rodziców wnuczką Martą.
Pozostawił także młodszego brata z rodziną.
Przeznaczeniem zmarłego była kultura,
którą interesował się od lat młodzieńczych.
Szczególnie ukochał muzykę, bowiem sam
grał na różnych instrumentach. W okresie
cieszyńskim działał w nie istniejącym już
dziś Międzyzakładowym Domu Kultury
„Włókniarz”, będąc organizatorem między innymi jazzowych spotkań przyjaźni.
Współtworzył projekty muzyczne. Był
założycielem zespołu „Czarne Kapelusze”,
który wziął udział w prestiżowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”
w Iławie, zdobywając czołową lokatę. Przez
długi czas uczestniczył również w organizacji Cieszyńskich Spotkań Teatralnych
i Kabaretów „Te-Ma-For”. W czasie pracy
w PKS-ie pełnił funkcję menedżera zespołu
„Conglomerat Deero”, którego współzałożycielem był muzyk Adam Smołucha.
Grupa 16-krotnie prezentowała swój wysoki poziom artystyczny na znaczących
festiwalach, otrzymując zawsze największe
nagrody. Czasami występował w cieszyńskim kabarecie „Andrus”. W międzyczasie ukończył Wydział Pedagogiki Pracy
Kulturalno-Oświatowej na Uniwersytecie
Śląskim Filia w Cieszynie. W latach 80.
ubiegłego stulecia przejął kierownictwo
Międzyorganizacyjnego Miejskiego Domu
Kultury w Jaszowcu, kontynuując tradycje
swoich poprzedników podczas prowadzenia życia kulturalnego tej wtedy znaczącej
dzielnicy wczasowej Ustronia. Współpraco-

wał nie tylko z miastem, ale kierownikami i
pracownikami kulturalno-oświatowymi 17
domów wczasowych. Z czasem ta współpraca poszerzyła się także o Zawodzie. W
ramach zaplanowanego programu sprowadzał imprezy z zewnątrz oraz urzeczywistniał cykliczne, z których największą były
Wianki. W wielu przedsięwzięciach, oprócz

kadry placówki, pomagał znany gawędziarz
ludowy Oswald Szczurek – założyciel grupy
„Jaszczury”, jednocześnie przewodniczący
Rady Koordynacyjnej przy MMDK. Henryk
Frąckowiak udzielał się także w Komitecie Organizacyjnym Festiwalu Piosenki
Czeskiej i Słowackiej, a kiedy rozpoczęto
w amfiteatrze cykl niedzielnych koncertów
fundowanych przez zakłady pracy posiadające swoje domy wczasowe na Zawodziu,
zainicjował w 1985 r. organizację imprezy
„Wybory Miss Podbeskidzia”, nazwanej
po latach „Międzynarodowymi Wyborami
Miss Wakacji”. Po transformacji ustrojowej i wyburzeniu centrum Jaszowca wraz
z placówką kultury odszedł na rentę, tworząc prywatny Impresariat Artystyczny
„Intermiss”, który w dalszym ciągu firmował wybory miss, jedno z największych
wydarzeń kulturalnych w mieście. Jako
liderowi udało się zrealizować aż 30 edycji,
lecz w 2016 r. ze względów zdrowotnych
niestety musiał zrezygnować. Posiadał
duże zdolności organizatorskie, angażował
wielu sponsorów, prasę, radio i telewizję
w taki sposób, iż impreza promowała miasto
nie tylko w skali ogólnopolskiej, a jemu los
pozwolił zwiedzić wiele krajów na różnych
kontynentach, do których zapraszany był
jako gość honorowy, a niejednokrotnie

juror podobnych produkcji. Poprzez szerokie znajomości, nawiązał nawet po jakimś
czasie bliski kontakt z Biurem Miss Polski
„Missland”.
Henryk Frąckowiak był specyficznym
człowiekiem ze swoistego rodzaju filozofią
życiową. Dzięki pracy zawodowej miał
wielu przyjaciół i znajomych, którzy wiernie
towarzyszyli mu przez wiele lat. Chociaż
nie należał do osób wylewnych, lubił opowiadać dowcipy, miał wesołe usposobienie,
przez co zyskał sobie sympatię wszędzie
tam, gdzie się pojawiał. W pewnym okresie
dane mi było jako pracownikowi Urzędu
Miasta zajmującemu się sprawami kultury
współpracować z „Ujkiem”, lecz niestety
to już historia pozostawiająca jedynie miłe
wspomnienia.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 15
listopada br. w kościele p.w. św. Klemensa, a
koncelebrował ją ks. Krzysztof Adamski. W
kazaniu żałobnym przytoczył bardzo trafny
i wymowny wiersz ustronianki, Danuty Kapołki: Życie jest jak niepowtarzalny spektakl
jednoaktowy. A więc żyj, ciesz się, kochaj,
twórz, nie odkładaj na później. Później może
nie być. Ale nie kokietuj, nie flirtuj z życiem
i nie myśl, że potem będzie znowu. Potem
nie będzie (...). Całość uświetniły standardy instrumentalne w wykonaniu znanych
muzyków – Janusza Śliwki i Jana Siwego.
W imieniu grona przyjaciół, na ustrońskim
cmentarzu komunalnym dostojnie wystąpił
cieszyński działacz kultury Adam Nowak,
oddając tym samym, razem z licznym
gronem uczestników, ostatni hołd pamięci
zmarłemu. Oficjalne kondolencje od władz
samorządowych miasta złożyła pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Oświaty,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, Urszula
Broda-Gawełek. W piękny, słoneczny dzień,
w wieku 83 lat, odeszła na zawsze niekwestionowana cieszyńsko-ustrońska legenda
kultury, więc pożegnajmy drogiego nam
Heńka słowami poetki Wandy Mider:
Ptak niech ci pieśniczki nad mogiłą
śpiewa,
A wiatr swym poszumem do taktu przygrywa.
Niech cię do snu ukołysze od Czantorii
wichru łkanie
I niech ta beskidzka ziemia da ci wieczne
spoczywanie.
Elżbieta Sikora
P.S. Dziękuję Adamowi Nowakowi za cenne
informacje z życia zawodowego H. Frąckowiaka.

B I B L I O T E K A POLECA
Lisa Brennan- Jobs - „Płotka”

Autorka książki urodziła się na farmie, a rodzice
nadali jej imię Lisa. Tak samo jak komputer, nad
którym Steve Jobs pracował, gdy jego partnerka,
artystka Chrisann Brennan, zaszła w ciążę. Latami
nie przyznawał się do dziecka, mimo że testy DNA
nie pozostawiały złudzeń.
Lisa Brennan-Jobs towarzyszyła ojcu w ostatnich
chwilach, choć ten niegdyś nie chciał wychowywać córki i książka jest w zasadzie jej prywatnym
rozliczeniem traumy bycia niechcianym dzieckiem
sławnego rodzica.
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Iwona Kienzler -„Kobiety ze
słynnych obrazów. Muzy,
modelki, kochanki”

Czy wiemy tak naprawdę kto jest na
najbardziej znanych obrazach? Kto na
nas patrzy z najdroższych płócien świata?
Autorka przedstawia historię 11 wizerunków kobiet i pozujących do nich modelek, często prywatnie bardzo ważnych
dla artystów. Kogo naprawdę uwieczniali
Leonardo da Vinci, Jan Vermeer czy Francisco Goya?

28 listopada 2019 r.

Chór ewangelicki – 1918 r.

Fot. ze zbiorów Grażyny Kubicy-Heller

CZAS, BYŚMY ZE SNU POWSTALI
Polskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje spotkania regularnie w trzeci wtorek
miesiąca, na które zapraszani są prelegenci, przybliżający tematykę z różnych
dziedzin. 19 listopada spotkano się na parafii ewangelickiej w dość licznym gronie
z udziałem ks. proboszcza Piotra Wowrego, ks. Henryka Czembora i ks. Michała
Matuszka, by wysłuchać wypowiedzi Urszuli Wantuły-Rakowskiej na temat „120lecia założenia Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu”.

Powitała ją prezes PTE Danuta Pilch,
zaznaczając, że jako wnuczka bibliofila,
działacza narodowego i społecznego oraz
inicjatora i współzałożyciela SME z pewnością dysponuje bogatą i unikalną dokumentacją, którą zaprezentuje słuchaczom.
I rzeczywiście tak było, gdyż pani Urszula
w archiwum rodzinnym posiada m.in. rękopisy starzyka z początków działalności,
ale też kopie artykułów zawartych w „Pośle
Ewangelickim”, obrazujących tę aktywną
pracę kulturalno-oświatową.
Otóż, tradycje zorganizowanego życia
kulturalnego w Ustroniu sięgają ostatniego
ćwierćwiecza XIX w., co wynikało z ustaw
o stowarzyszeniach obowiązujących w monarchii Austro-Węgierskiej. W pamiętniku
Jana Wantuły można przeczytać: Mając
około 20 lat objawiłem wobec (nauczyciela) Hławiczki moją ochotę do założenia
Stowarzyszenia Ewangelickiej Młodzieży,
takiego jakie w tych miesiącach założono
m.in. w Bystrzycy. Hławiczka mojej myśli
przyklasnął i wnet omówiliśmy plan, w jaki
sposób tę myśl zrealizować. Pozyskałem dla
tej sprawy kilku rówieśników z huty.
Według zachowanych dokumentów na
zebranie założycielskie do szkoły przykościelnej w listopadzie 1898 r. przybyło około
50 młodzianów i kilku prezbiterów, a spotkanie rozpoczęto wspólnym śpiewem pieśni
„Czas, byśmy ze snu powstali”. Co dwa
tygodnie odbywały się posiedzenia, które
podzielone były na dwie części, gdyż najpierw wygłaszano wykłady czy pogadanki,
a następnie próby chóru, toteż przyjmuje
się rok 1898 jako początek Ustrońskiego
Chóru Ewangelickiego. Śpiewał on podczas
większych świąt kościelnych i państwowych, a także przy różnych uroczystościach
28 listopada 2019 r.

		

lub imprezach świeckich organizowanych
przez szkołę czy gminę, stąd w repertuarze
znajdowały się nie tylko pieśni religijne,
ale też ludowe i patriotyczne. W 1900 r.
z inicjatywy J. Wantuły założono bibliotekę,
która była pierwszą publiczną polską biblioteką w Ustroniu, a po ćwierćwieczu działalności liczyła ona ponad 500 egzemplarzy.
Ponieważ był to związek młodzieży,
starano się osiągnąć cele przez dokształcanie młodych, odczyty, przygotowanie
i wystawianie sztuk teatralnych czy organizowanie zawodów sportowych. Z kronik
Ustronia wynika, że członkowie SME
aktywnie uczestniczyli nie tylko w uroczystościach parafialnych i szkolnych, ale też
sami organizowali imprezy o charakterze
regionalnym, jak np. świętowane od roku

1927 dożynki. W tym roku zmieniono
nazwę na Związek Polskiej Młodzieży
Ewangelickiej.
Z czasem szeregi stowarzyszenia się
powiększały, a dzięki prężnej działalności zyskało ono popularność i poważanie
w gminie. Wielką pomocą służyli także
księża i nauczyciele szkoły ewangelickiej.
Znanym faktem była wizyta wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego na otwarciu
w 1934 r. wybudowanego z inicjatywy ks.
Pawła Nikodema budynku parafialnego, co
opisano w „Pośle Ewangelickim” (nr 40
z 1934 r.): Złotemi zgłoskami zapisał się
dzień 23 września na kartach historii zboru
ustrońskiego i kościoła ewangelickiego na
Śląsku. W pamiętnym tym dniu odbyło się
uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu
Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu. (...)
Kilka minut po godzinie 12 nadjechał pan
Wojewoda i w towarzystwie gospodarzy
domu wkroczył na salę powitany pieśnią
chóru młodzieży.
W 1937 r. wraz z chórami ze Skoczowa
i Goleszowa nagrane zostało kilka pieśni
dla Radia Katowice. W późniejszym czasie
chór wyjeżdżał na pamiątki założenia do
sąsiednich parafii.
Władze okupacyjne doprowadziły do rozwiązania wszelkich polskich stowarzyszeń,
zlikwidowały też ewangelicki sierociniec
i zniszczyły księgozbiór ZPME.
Po wyzwoleniu prowadzenie organizacji
młodzieżowej i chóru zgodnie z przedwojennymi wzorcami okazało się niemożliwe,
a po 1948 r. pozostała już tylko działalność
w ramach chóru kościelnego, która ograniczała się do udziału w nabożeństwach
oraz uroczystościach we własnej parafii
i w sąsiednich zborach. W 1945 r. na bazie
Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej
powstał Związek Młodzieży Wiejskiej
„Wici”, a do odgórnego zjednoczenia ruchu młodzieżowego reprezentowanego
w Ustroniu przez ZWM, OMTUR i ZMW
„Wici” – doszło w lipcu 1948 r., w wyniku czego powołano Związek Młodzieży
Polskiej, co spowodowało wprowadzenie
innych metod działania i zahamowało
dotychczasową aktywność. Przez ponad
120 lat do dziś działa chór, który powstał
z inicjatywy Stowarzyszenia Młodzieży
Ewangelickiej.
Lidia Szkaradnik

Spotkania PTE o różnorodnej tematyce gromadzą sporo zainteresowanych. Fot. L. Szkaradnik
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wyżej gąsienice drugiego pokolenia (czasem pojawia się nawet
Śmiem twierdzić, że czasem ciekawsza, wdzięczniejsza i bari trzecie), przyczyniające się czasem do całkiem sporych strat
dziej przemawiająca do wyobraźni od samego zwierzęcia (a w
w uprawach.
zasadzie jego wyglądu) jest nazwa gatunkowa tegoż stworzenia.
W zasadzie z powyższego opisu wyłania się obraz
Przykładem może być bohaterka dzisiejszego artykułu, całkiem
motyla jakich wiele. Ani ładny, ani nadmiernie brzydki, ani
spora (3,5-4,5 cm rozpiętości skrzydeł) ćma o dźwięcznie brzmiąnazbyt szkodliwy, a z pewnością nie mający jakiś „zasług”
cej nazwie błyszczka jarzynówka, zwana także literówką jarzynówdla człowieka. Dlaczego wybrałem go na bohatera tekstu
ką. Gąsienice tego gatunku uwielbiają „paść się” na różnorakich
z cyklu „Bliżej natury”? Otóż ta pospolita i banalna ćma zapisała
roślinach, ze szczególnym uwzględnieniem jarzyn, stąd też owa
się w annałach… piłki nożnej!
jarzynówka. Natomiast słowa błyszRzecz miała miejsce podczas
czka oraz literówka odnoszą się
finałowego meczu mistrzostw
do charakterystycznej ozdoby na
Europy w 2016 roku, pomiędzy
buro-szaro-brązowych skrzydłach,
Francją a Portugalią na Stade de
którym jest niewielki, ale wyraźnie
France pod Paryżem. Muszę się
odcinających się od tła, błyszcząprzyznać, że jestem tak wytrawcy (z perłowym lub srebrzystym
nym i zaangażowanym kibicem
odcieniem) znak, przypominający
sportowym, iż owego meczu
trzecią literę greckiego alfabetu,
nie oglądałem, a na opis całego
czyli gammę. Jeszcze wyraźniej do
BŁYSZCZKA JARZYNÓWKA
zdarzenia z tytułową ćmą w roli
tej z daleka rzucającej się w oczy
głównej natrafiłem w książce
„litery” nawiązuje łacińska nazwa,
Menno Schilthuizena „Ewolucja
czyli Autographa gamma – prawda,
w miejskiej dżungli”, z której
że ładnie?
przytoczę kilka zdań: PoprzedBłyszczka jarzynówka jest tak
niej nocy ze względów bezpiezwanym motylem nocnym, aczczeństwa personel techniczny
kolwiek mającym w zwyczaju latać
pozostawił włączone oświetlenie
zarówno w nocy, jak i za dnia.
obiektu. Przyciągnięte blaskiem
Na uwiecznioną na zdjęciu ćmę
jupiterów tysiące ciem, przede
natrafiłem w ogrodzie zaledwie
wszystkim błyszczek jarzynó2-3 tygodnie temu; wydawać by
wek (…) zleciały się na pusty
się mogło, że jest już zbyt chłodspodkowaty stadion. (…) Tysiące
nawo i wszystkie rozsądnie myowadów zginęło od gorących
ślące motyle dawno znalazły sobie
lamp, a pozostałe, oszołomione
stosowne kryjówki, aby przetrwać
i zdezorientowane, opadły
nadchodzącą zimę. Wystarczy jedw końcu na murawę boiska.
nak nieco zgłębić dostępną wiedzę
Od kiedy nad ranem wyłączono
o tym gatunku, aby przekonać się,
światła, siedziały tam w ukryciu
iż spotkanie błyszczki w paździerprzez cały dzień przed wieczorniku, a nawet w listopadzie nie jest
nym meczem. Po zapadnięciu nocy 80 tysięcy widzów zasiadło
w naszej strefie klimatycznej niczym niezwykłym. Generalnie jest
na swoich miejscach i reflektory ponownie rozbłysły, wybudzając
to ćma szeroko rozpowszechniona na półkuli północnej, a zasięg
śpiące ćmy. (…) kiedy o godzinie 21.00 rozbrzmiał pierwszy
jej występowania obejmuje obszar od południowej Grenlandii
gwizdek sędziowski, między piłkarzami śmigały tysiące owadów.
i Islandii, poprzez północną Afrykę, całą Europę i Syberię, aż po
Na robionych tego wieczoru fotografiach widać poirytowanych
zachodnie krańce Dalekiego Wschodu. Co więcej, jest to gatunek
oficjeli europejskiej federacji piłkarskiej, którzy strzepują sobie
o sporym zamiłowaniu do migracji. Kiedy tylko w północnych
nawzajem ćmy z granatowych garniturów; widać ćmy zasłaniaregionach Europy zaczyna robić się chłodnawo, błyszczki jarzyjące obiektyw kamer telewizyjnych i całe ich strąki zwieszające
nówki przenoszą się gromadnie na południe, odbywając wędrówkę
się ze słupków bramkowych (…). Wisienką na torcie był widok
liczącą nawet 2000-2500 kilometrów! W naszym kraju mamy co
Cristiano Ronaldo, który po kontuzji kolana w 24. minucie
najmniej dwukrotny „wysyp” tych motyli: pierwsze pokolenie
spotkania płacze na trawie, podczas gdy samotna Autographa
pojawia się od maja (czasem już od kwietnia) do lipca, a drugie
gamma spija mu łzy cieknąc po policzku. Ten ostatni obrazek
natomiast od lipca/sierpnia do października/listopada. Z reguły
łatwo wytłumaczyć zamiłowaniem motyli do raczenia się każdą
dorosłe ćmy przylatują do nas wiosną z południa kontynentu, ale
słoną wydzieliną, a więc również ludzkim potem czy też łzami.
całkiem udanie i licznie błyszczka zimuje w naszym kraju (jak się
To spektakularne wydarzenie, którego świadkami – za
wydaje coraz cieplejsze zimy mogą przetrwać w zasadzie wszystpośrednictwem mediów – były miliony miłośników futbolu,
kie formy rozwojowe, od jaja, poprzez gąsienicę, poczwarkę, aż
jest w istocie czymś całkiem zwyczajnym, gdyż wiąże się ze
po motyla). Dorosłe błyszczki wydają się nikomu nie wadzić,
znanym wszystkim zamiłowaniem wielu gatunków owadów
a spotkać je można w bardzo różnych siedliskach – na łąkach,
i innych zwierząt do (mówiąc w dużym uproszczeniu) lotu
ugorach, przydrożach i przytorzach, skrajach lasów, polanach,
w stronę światła. Ale jest to również przykład specyficznew ogrodach i na terenach zieleni miejskiej. Latają sobie dość
go zanieczyszczenia środowiska, jakie powoduje człowiek,
żwawo od kwiatka do kwiatka, przypominając nieco zawisaki,
a mianowicie zjawiska tzw. ALAN, od Artificial Light At Night,
czyli motyle zawisające przy kwiatach niczym kolibry. Żywią się
czyli sztucznego oświetlenia nocą. Naukowcy wciąż nie potrafią
nektarem, nadmiernie przy tym nie wybrzydzają i żerują na bardzo
w pełni oszacować skali wpływu, jakie ALAN ma na populacje
wielu nektarodajnych roślinach. Z gąsienicami tego gatunku rzecz
zwierząt różnych gatunków. Zapewne wielu wzruszy ramionami,
ma się jednak odmiennie. Są to zielonkawe lub zielonkawożółte
bo pewnie szkoda czasu na dywagacje o szkodliwym wpływie
stworzenia o długości do 3,5 cm, przy poruszaniu charakterynocnego oświetlenia na liczebność ćmy literówki jarzynówki,
stycznie wyginające ciało jak gąsienice miernikowców. Gąsienice
która przecież jest tzw. szkodnikiem upraw rolnych. Ale wspobłyszczki jarzynówki zjadają liście wielu roślin, a w szczególności
mniany powyżej autor przytacza kilka innych „świetlnych kalubują się w roślinach kapustowatych. A skoro do kapustowatych
tastrof”, jak choćby śmierć 50 tysięcy ptaków, które w 1954 r.
należą rośliny, którymi sami jesteśmy kulinarnie zainteresowani,
podążając za oświetleniem lądowiska w bazie sił powietrznych
czyli na przykład kapusta (wszelkich odmian i rodzajów), kalafior,
w Georgii rozbiły się o ziemię, albo 10 tysięcy ptaków, które
rzodkiew czy rzeżucha, to i konflikt pomiędzy tym gatunkiem
w 1981 r. w Ontario wpadły na fabryczne kominy zwiedzione
a ludźmi jest nieunikniony. Dodać wypada, że gąsienice z upooświetleniem zakładu przemysłowego. Walczymy z różnymi
dobaniem odjadają się również sałatą, fasolą, grochem, burakiem
rodzajami zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, warto
i papryką, a nawet chryzantemami i wieloma innymi roślinami
więc i przyjrzeć się uważniej nocnemu oświetleniu, które dla
ozdobnymi, nic więc chyba dziwnego, że gatunek ma status
różnych zwierząt oznacza chaos i śmierć. Aleksander Dorda
szkodnika upraw. W istocie gospodarcze znaczenie mają co naj-
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O TRENING Z GORDATEM
6 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta
w Ustroniu Nierodzimiu Fundacja Marcina Gortata przeprowadziła turniej sprawnościowy „Szkolny SKILLS CHALLEGE 2019”.
Ustrońska szóstka była jedną z 40 polskich szkół zakwalifikowanych do autorskiego projektu. Najlepszy czas w Ustroniu uzyskała
uczennica SP-6, koszykarka, kapitan drużyny U-13 TRS „Siła”
Ustroń Noemi Grabiec z wynikiem 35,14 sek. Po opublikowaniu
ogólnopolskich wyników okazało się, że Noemi zajęła 5. miejsce
w kraju i jest jedną z sześciu dziewczynek, które już 5 grudnia
będą rywalizować o udział w osobistym treningu z samym
Marcinem Gortatem.
(mn)

KAJTO Z PUCHAREM

Gala mistrzów sportu samochodowego Polskiego Związku
Motorowego zwieńczyła tegoroczną rywalizację w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Triumfatorom w różnych kategoriach wręczono szarfy i puchary, podano również
kalendarz rajdów w 2020 r. Już teraz kibice mogą rezerwować
terminy urlopów na: 7-19 kwietnia – 48. Rajd Świdnicki-Krause,
8-10 maja – Rajd Nadwiślański, 5-6 czerwca – Rajd Żemaitija
(Litwa), 26-28 czerwca – 77. Rajd Polski, 6-8 sierpnia – 29. Rajd
Rzeszowski, 10-12 września – Rajd Śląska, 16-18 października
– 54. Rajd Dolnośląski.
Kajetan Kajetanowicz z Maciejem Szczepaniakiem odebrali
statuetki specjalne z okazji wywalczenia 2. miejsca w Rajdowych
Mistrzostwach Świata 2. Kajetanowicz i Szczepaniak osiągnęli
drugi najlepszy polski wynik w historii WRC2. W 2013 roku
Robert Kubica z Maciejem Baranem zostali mistrzami. (mn)

1. Wisła

15

15 : 1 403:283 1,42

2. Kasa Chorych

12

13 : 3 386:315 1,23

3. Teraz ..My

10

11 : 7 429:412

4. Istebna

7

8:9

1,04

355;365 0,97

5. Brenna Lipowiec 6

9 : 12 451:472 0,96

6. Rudzica

5

9 : 13 436:482 0,90

7. Drużyna A

4

7 : 13 413:453 0,91

8. Bad Bojs

1

2 : 15 301:392 0,77

Noemi to również zdolna recytatorka.

Fot. M. Niemiec

EMOCJE DO OSTATNIEGO GWIZDKA
Kiedy zapowiadaliśmy ciekawe spotkania w piątej kolejce rozgrywek ligi siatkówki, nie spodziewaliśmy się aż takich
emocji. W meczu na szczycie, w dwóch
pierwszych setach gra była bardzo emocjonująca, a prowadzenie zmieniało się
co chwilę. W trzecim secie po przykrej
kontuzji jednego z zawodników Kasy Chorych obraz gry się zmienił i dwa kolejne
sety wygrał zespół z Wisły, stając się tym

samym samodzielnym liderem rozgrywek.
W pozostałych spotkaniach emocji było
jeszcze więcej. Wszystkie mecze kończyły
się wynikiem 3:2, a rezultat był sprawą
otwartą do ostatniego gwizdka. Na kolejną
rundę spotkań organizatorzy i zawodnicy
Amatorskiej Ligi Siatkówki zapraszają
miłośników siatkówki 8 grudnia, jak zwykle do hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 1 od godz. 9.00.
(BK)
47/2019/8/R

47/2019/7/R

28 listopada 2019 r.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Uśmiechać się czy się nie uśmiechać?

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)85453-98.
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

Fot. M. Niemiec

Brykiet bukowy, buk suchy
workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek
workowany. (33) 854-47-10.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna. 501-444-534.
MOBILNY FRYZJER dla osób
starszych, seniorów, emerytów,
zapracowanych pań i panów,
zabieganych mam oraz dzieci!
Zadzwoń przyjadę! 505-152958.

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

Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. Tanio! 666-989-914.

Szukam do wynajęcia niedużego domu lub wydzieloną część
domu. 607-492-427.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

28-29.11		Na Szlaku					 ul. 3 Maja 46 				 tel. 854-14-73
30.11-1.12		Rumiankowa				 ul. Skoczowska 76				 tel. 300-30-40
2-3.12				Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 854-57-76
4-5.12				Na Zawodziu			 ul. Sanatoryjna 7 				 tel. 854-46-58
6-7.12				Centrum					 ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 854-57-76
8-9.12 			Cent. Leków MAX		 ul. Daszyńskiego 1 			 tel. 856-11-93

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze GU błędnie podaliśmy, że podczas
koncertu piosenek Anny Geman wokalistką była Marta Gzowska-Sawicka. W istocie była to Brigitta Wierzbik. Zainteresowanych
i czytelników przepraszamy za pomyłkę.

* * *

KONCERT
W KOŚCIELE ŚW. KLEMENSA
7 grudnia o godz. 16.00 w Kościele św. Klemensa odbędzie się
koncert Chóru Mieszanego miasta Sternberk (Czechy) oraz Orkiestry Smyczkowej Musica Iuvenalis (Słowacja). Wstęp wolny.
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30.11 12.00 Dzień pamięci Oddziału AK „Czantoria”, dolna
			
stacja Kolei Linowej
30.11 19.00 Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów „Rzymskość
			
św. Klemensa I, papieża i męczennika, drogą
			
cywilizacji zachodniej”, Czytelnia Katolicka
1.12
13.00-16.00 Warsztaty plastyczne, spotkanie z policją,
			
rozświetlenie wieńca adwentowego przy dźwię			
kach ER „Równica”, rynek
6-8.12 8.30-15.30 Mikołajowy Weekend na Czantorii, Kolej Linowa
6.12
16.30 Uroczyste rozświetlenie choinki, rynek
6-22.12		
Ustroński Jarmark Świąteczny, rynek
7.12
12.00 Gra terenowa „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”,
			
rynek
		
13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
			
rynek
		
15.00 Pingwiny z Zimowej Krainy – spektakl dla dzieci,
			
rynek
7.12
16.00 Koncert chóru mieszanego i orkiestry, kościół św.
			
Klemensa
7.12
17.00 Promocja Kalendarza Ustrońskiego, Muzeum Ustroń			
skie
8.12
9.00
V kolejka Amatorskiej Ligi Siatkówki, hala Szkoły
		
Podstawowej nr 1
8.12
13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
			
rynek
15.00 Koncert kolęd – orkiestra Jas-Mos z Jastrzębia
		
Zdroju, rynek
14.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
			
rynek
		
15.00 Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Dzień Dobry,
			
rynek
15.12 13.00-15.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
			
rynek
		
15.00 Świąteczny koncert – zespół Krzywa Alternatywa,
			
rynek

10 lat temu - 26.11.2009 r.
OD KIEDY USTROŃ JEST UZDROWISKIEM
Na obrzeżu ustrońskiego rynku znajduje się tablica informująca o ważniejszych wydarzeniach z dziejów naszej miejscowości,
także o tym, że w 1882 r. Ustroń zaliczony został do uzdrowisk
austriackich. Nie tylko tam, ale również w innych miejscach
możemy się z tą informacją spotkać. Bodaj jako pierwszy tę datę
wymienił J. Zahradnik w publikacji Ustroń nad Wisłą (Kronika
Śląska Cieszyńskiego i powiatów Biała i Żywiec, 1932). Ów
autor napisał, że Rząd Krajowy w Opawie rozporządzeniem
z 18 września 1882 r. uregulował sprawę ustrońskiego uzdrowiska i jednocześnie „Ustroń otrzymał Komisję zdrojową i nawet
cesarsko-królewskiego inspektora z nominacji”.
CENZURA NA ŚNIĘTE RYBY
13 listopada odbyło się zebranie mieszkańców Nierodzimia.
Prowadząca zebranie przewodnicząca Zarządu Osiedla Halina
Kujawa witała gości: radną Bogusławę Rożnowicz, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę i sekretarza miasta Ireneusza
Stańka. Poinformowała, że poprzednie zebranie, a było to zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, odbyło się pół roku temu. Obecne zebranie odbywa się na prośbę mieszkańców. H. Kujawa zaproponowała, by następujące sprawy załatwić w pierwszej kolejności,
a chodzi o m.in.: oświetlenie ul. Szerokiej, oświetlenie ul. Skoczowskiej, remont kładki na Wiśle, zamontowanie lampy ulicznej na ul.
Wiklinowej, zadaszenie przystanku przy remizie OSP, dokładne wykaszanie poboczy, regulacja Młynówki.
Wybrała: (lsz)
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KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2005 r.

Fot. W. Suchta

W. Suchta 2019 r.

Czego żałuje szachista, że nie zrobił tego wcześniej?
Gra w dużych imprezach
Bycie częścią dużego festiwalu szachowego i dzielenie go
z największymi graczami na świecie daje ci inną perspektywę.
Zawsze jest miło grać w turnieju z ponad 600 uczestnikami
i poznawać nowych ludzi lub oglądać partie swoich ulubionych
graczy na miejscu.

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) szyna budowlana, 8) gatunek literacki,
9) coś kiepskiego, 10) w ręku stolarza, 12) klub żużlowy
z Torunia, 14) stolica Podkarpacia, 15) ocena czegoś,
16) formowany przez harcerzy, 19) kultowy polski zespół
rockowy, 22) lepsze od marmolady, 23) na królewskiej
skroni, 24) do wspinania dla początkujących.
PIONOWO: 2) część walki bokserskiej, 3) popularny
męski chór z Niemiec śpiewający w gregoriańskim stylu,
4) mały Adam, 5) Patryk, prawicowy polityk, 6) przydatne
w kuchni, 7) grecki wulkan, 11) sympatycznie o naszej
stolicy, 13) kuzyn tabaki, 17) owce na wypasie, 18) lodowy
deszcz, 20) ryba z kolcem, 21) tucznik.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 6 grudnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z numeru 45

LISTOPADOWE ZAMGLENIA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Grażyna Kulczyk
z Ustronia, ul. Daszyńskiego. Zapraszamy do redakcji.
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* 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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HANDBALLOWY LISTOPAD
Kończący się właśnie miesiąc przyniósł wszystkim ustrońskim sympatykom
piłki ręcznej sporą dawkę sportowych emocji. Większość ze swoich spotkań ustrońscy szczypiorniści zakończyli wygranymi, ale jak wyglądało to
w szczegółach?
Starciem na początku listopada z Pogonią II Zabrze ustrońskie szczypiornistki
zakończyły pierwszą cześć sezonu. Już od
pierwszych minut tego spotkania dużo lepiej prezentowały się zawodniczki MKS-u
Ustroń, które po pierwszej połowie prowadziły 15:3. Po zmianie stron ich przewaga
była w dalszym ciągu systematycznie

powiększana, dzięki czemu zwyciężyły
30:10. Najlepszymi rzucającymi w tym
spotkaniu były Katarzyna Habarta i Natalia Stec, które zdobyły kolejno dziesięć
i dziewięć bramek. Dzięki takiemu wynikowi drużyna młodziczek po pierwszej
części sezonu uplasowała się na czwartym
miejscu. W ósmej, a pierwszej rewanżo-

wej kolejce ustrońskie szczypiornistki
podejmowały Skałkę Świętochłowice.
Spotkanie to zakończyło się remisem
21:21 (10:11), co oznaczało konieczność
rozegrania serii rzutów karnych. Większą
koncentracją i precyzją na linii siódmego
metra wykazały się zawodniczki MKS-u,
które dzięki temu mogły cieszyć z kolejnego zwycięstwa. Na miano bohaterki
tego spotkania bez dwóch zdań zasłużyła
Weronika Trzaskacz, która w serii rzutów
karnych obroniła wszystkie cztery rzuty.
W dziewiątej serii gier ustrońskie zawodniczki udały się do Żor. Faworytkami
tej rywalizacji były gospodynie, które
zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli,
a w pierwszej rundzie pokonały MKS
Ustroń różnicą dwudziestu bramek. Tym
razem spotkanie było bardziej wyrównane,
a rozgrywające niezwykle udane zawody
nasze rodzime szczypiornistki napsuły
sporo krwi faworytkom. Niestety nie
wystarczyło to do zwycięstwa, ponieważ
drużyna z Żor wygrała 24:21 (13:11).
W VI kolejce Wojewódzkiej Ligi Młodzików ustrońscy szczypiorniści gościli
Pogoń II Zabrze. Pierwsza połowa tej
rywalizacji była popisem gry ustrońskiej
drużyny, a ich prowadzenie 22:3 mówiło
samo za siebie. Po zmianie stron podopieczni trenera Piotra Bejnara w dalszym
ciągu powiększali swoje prowadzenie
i ostatecznie zwyciężyli 41:14. Najlepszymi rzucającymi w tym spotkaniu byli:
Łukasz Gogółka, który zdobył trzynaście
bramek oraz Marek Raszka, który popisał
się dwunastoma trafieniami. W kolejnej
kończącej pierwszą rundę kolejce ustrońscy adepci szczypiorniaka udali się do
Bytomia, gdzie zmierzyli się z czerwoną
latarnią ligowej tabeli. Od pierwszej do
ostatniej minuty na parkiecie dominowali
zawodnicy MKS-u, dzięki czemu pewnie
zwyciężyli 34:14 (15:5).
Drużyna juniorów młodszych w V kolejce podejmowała MUKS Zagłębie Sosnowiec, a kluczem do ich zwycięstwa
była aktywna, agresywna i zorganizowana
obrona. Zwycięstwo to było niezwykle
okazałe, ponieważ ustrońscy szczypiorniści wygrali 42:22 (22:8). Najlepszymi
rzucającymi w tym spotkaniu byli: Aleksander Bejnar i Bartosz Mrowiec, którzy
zdobyli po jedenaście bramek oraz Szymon Patyna, która zanotował jedno trafienie mniej. Dziesięć dni po tym spotkaniu
ustrońscy zawodnicy udali się do Zabrza,
gdzie mierzyli się z miejscową Rokitnicą. Spotkanie to było niezwykle zacięte
i wyrównane, jednak po pierwszej połowie
w lepszej sytuacji byli podopieczni trenera
Piotra Bejnar, którzy prowadzili 13:12.
Niestety w drugiej połowie zabrzanie odrobili jednobramkową stratę i zwyciężyli
26:25.
Arkadiusz Czapek
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