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PATRIOTYCZNIE

(cd. na str. 9)

W tym roku pod pomnikiem, znajdującym się na budynku Gimnazjum nr 1 obecna była jedna 
przedstawicielka rodzin ofiar – Magdalena Dziendziel. Złożyła kwiaty wraz z burmistrzem 
Przemysławem Korczem, przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Janikiem i dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Magdaleną Herzyk.                             Fot. M. Niemiec

W numerze m.in.: Wyni-
ki wyborów w Hermani-
cach, O stanie finansów 
miasta mówi burmistrz, 
Jak rodziła się niepodle-
głość, Cieszynianki inaczej.

4 listopada wprowadzony został szereg 
nowych obostrzeń, które ponownie 
znacząco ograniczyły funkcjonowanie 
miejskich placówek. 

W związku z bardzo dużą liczbą osób 
zakażonych koronawirusem i perspek-
tywą wzrostową w najbliższych dniach 
oraz wynikającą z nich koniecznością 
zatrzymania transmisji zakażeń w spo-
łeczeństwie zamknięte zostały między 
innymi biblioteki. Decyzja ta wynika 
z rekomendacji Biblioteki Narodowej 
i dotyczy również Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. Jana Wantuły, która 
zamknięta będzie od 7 do 29 listopada.  
W tym samym okresie zawieszona będzie 
również działalność Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka”. Odwołane zostały 
wszystkie zaplanowane zajęcia, warsztaty, 

W Ustroniu ważną dla mieszkańców 
listopadową rocznicę obchodzimy już 
9 listopada na pamiątkę tragicznych wy-
darzeń 1944 roku, kiedy to okupanci 
rozstrzelali 34 osoby, posądzane o antyhit-
lerowską działalność. W tym roku ofiary 
bestialskiej zbrodni uczczono bez udziału 
młodzieży i mieszkańców.

11 listopada odbyło się tradycyjne na-
bożeństwo ekumeniczne w kościele ewan-
gelickim Ap. Jakuba Starszego, podczas 
którego kazanie wygłosił ks. Michał Wój-
cik z katolickiej Parafii pw. św. Klemensa. 
O godz. 12 przedstawiciele władz i organi-
zacji społecznych złożyli kwiaty pod Po-
mnikiem Pamięci Narodowej obok rynku. 
Nie było przemarszu, pocztów sztandaro-
wych, uczniów ustrońskich szkół i progra-
mu artystycznego.                                 (mn)

Coraz chętniej i coraz liczniej uczest-
niczyli mieszkańcy w uroczystościach 
patriotycznych w naszym mieście, 
zwłaszcza w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości. W tym roku zmuszeni 
zostaliśmy do skromnych obchodów. 

JAK DZIAŁA 
MIASTO?
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Dobrze radzą sobie pingpon-
gistki Cukrownika Chybie  
w rozgrywkach I Ligi (grupa 
południowa) tenisa stołowe-
go kobiet. Jak dotąd pod-
opieczne trenera Mirosława 
Stańka zapisały na swoim 
koncie cztery wygrane i jedną 
porażkę. Po ostatniej kolejce 
zajmują trzecią lokatę w ligo-
wej tabeli. 

Na przedostatni weekend li-
stopada zaplanowana została 
inauguracja sezonu 2020/2021 
w Pucharze Świata w sko-
kach narciarskich. Premiera 
po raz czwarty ma odbyć się 
na skoczni im. Adama Małysza 
w Wiśle Malince. Zapadła de-
cyzja, że rywalizacja o punkty 
toczyć się będzie bez kibiców.   
                                              (nik)

Cieszyńskie Pogotowie Ra-
tunkowe uruchomiło własny 
punkt pobierania wymazów 
do testu na koronawirusa. 
Znajduje się na parkingu za 
siedzibą pogotowia (ulica 
Dworkowa) i funkcjonuje na 
okrągło przez cały tydzień: 
od poniedziałku do piątku,  
w godz. 16.00 –19.00, w soboty 
i niedziele, 7.00 – 15.00. Trzeba 
zarejestrować się. 510 721 481,  
w godzinach 9.00 – 14.00.  

Projekt Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Stru-
mieniu zajął pierwsze miejsce 
na liście projektów wybranych 
do dofinansowania z funduszu 
unijnego. To oznacza zastrzyk 
finansowy sięgający prawie  
2 mln zł. Niebawem ruszy kom-
pleksowa pomoc dla osób nie-

pełnosprawnych, ich bliskich 
oraz seniorów. Z pomocy ma 
skorzystać 70 mieszkańców 

Cieszyn oferuje mieszkańcom 
i turystom bezpłatny dostęp 
do internetu, z którego można 
skorzystać w 18 punktach na 
terenie miasta. Cztery z nich, 
to tzw. hot-spoty funkcjonujące  
w obrębie rynku, w parku Po-
koju oraz na Wzgórzu Zamko-
wym. Wystarczy mieć laptop  
z modemem Wi-Fi. 

Gotowy po przebudowie jest 
parking przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Bąkowie. 
Powstało tam 37 miejsc posto-
jowych. Pieniądze na inwesty-
cję w kwocie ponad 369 tys. zł 
pochodziły z budżetu gminy  
w Strumieniu.  

to i owo
z 

okolicy
Od 20 lat występuje popu-
larna w naszym regionie ka-
pela „Maliniorze” z Brennej.  
Z okazji jubileuszu nie mo-
gło zabraknąć płyty. Krążek 
nosi tytuł „Dwacet roków na 
muzyce”. Zawiera tradycyjne 
cieszyńskie pieśniczki, ale też 
własne utwory. Płytę można 
kupić w Centrum Informacji 
Turystycznej Brennej albo za-
mówić wysyłkowo pod adre-
sem kapeli.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Dorota Walker ma 38 lat, jest absolwentką 
historii oraz stosunków międzynarodowych 
na Uniwersytecie Wrocławskim, przez wie-
le lat pracowała w Bibliotece Narodowej  
w Londynie. Po powrocie z Wielkiej Bryta-
nii zamieszkała w Hermanicach z mężem 
i dwójką dzieci. Startowała w wyborach 
samorządowych w roku 2018 z Komitetu 
Wyborczego „Projekt Ustroń”, w 2019 roku 
została przewodniczącą Zarządu Osiedla 
Ustroń Hermanice. Inicjatorka i organiza-
torka zbierania podpisów do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach w sprawie 
zapewnienia bezpieczeństwa na ustrońskich 
skrzyżowaniach z drogą wojewódzką. Pro-
wadzi firmę archiwistyczno-genealogiczną. 
                                             Fot. M. Niemiec

*  *  *

*  *  * *  *  *

*  *  *

8 listopada odbyły się wybory uzupeł-
niające do Rady Miasta Ustroń w okręgu 
nr 10 w Hermanicach, obejmującego ulice: 
Agrestową, Brzoskwiniową, Czereśniową, 
Folwarczną, Jabłoniową, Jana Sztwiertni 
(od nr 32 po stronie prawej i od nr 17A po 
stronie lewej), Katowicką (od nr 150 do 
nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do 
nr 201 po stronie lewej), Laskową, Mali-
nową, Osiedlową, Porzeczkową, Różaną. 
Wybory uzupełniające do Rady Miasta 
Ustroń zostały rozpisane z powodu wy-
gaśnięcia mandatu radnego Wincentego 
Janusa, który zrzekł się funkcji z powodów 
zdrowotnych. 

Uprawnione do głosowania w okręgu 
nr 10 były 702 osoby, z prawa wyboru 
swojego radnego skorzystało 87, co daje 
frekwencję 12,39%. Ci, którzy wypeł-
nili obywatelski obowiązek i udali się  

w niedzielę do siedziby Obwodowej Ko-
misji Wyborczej na terenie ogródków 
działkowych przy ul. Dominikańskiej, 
mogli opowiedzieć się za jednym z dwóch 
kandydatów: Dorotą Walker (Komitet 
Wyborczy Wyborców Doroty Walker) lub 
Michałem Kubokiem (Komitet Wyborczy 
Wyborców Rozwijamy Hermanice). Na 
Dorotę Walker oddano 47 głosów, na 
Michała Kuboka 40 głosów. 

– Chciałabym bardzo podziękować za 
oddane na mnie głosy i wsparcie, które 
otrzymałam od wielu mieszkańców. Bar-
dzo się cieszę, że mogę reprezentować 
Hermanice w Radzie Miasta, gdzie będę 
walczyć o interesy mojej dzielnicy i całego 
miasta. Mimo trudnej sytuacji epidemicz-
nej, jestem przekonana, że uda mi się 
zrobić wiele dobrego – powiedziała nam 
radna elektka.                                    (mn)
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46/2020/1/N

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

46/2020/1/R

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

Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo Komunalne  
  33 854-35-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Władysław Smagacz lat 67   os. Centrum

*   *   *

POJEMNIKI 
NA ODPADY 

BIODEGRADOWALNE
W okresie od II połowy października 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie do-
starczało mieszkańcom Miasta Ustroń pojemniki na odpady 
biodegradowalne. 

Pojemniki będą dostarczane bezpłatnie właścicielom nieru-
chomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń 
(pojemniki nie przysługują osobom uiszczającym opłatę ryczałto-
wą). Odbiór bioodpadów z pojemników będzie realizowany od 
01.01.2021 r., jednak ze względu na dużą ilość pojemników, którą 
należy dostarczyć mieszkańcom do końca roku, ich dystrybucja 
będzie odbywała się w ciągu najbliższych tygodni. Do końca 
2020 roku odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie  
w workach do tego przeznaczonych (brązowy kolor) – na do-
tychczasowych zasadach.  W przypadku pytań dotyczących 
dystrybucji pojemników proszę o kontakt z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności IV 

raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 16.11.2020 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 
do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń podany na 
decyzji podatkowej.

*   *   *

*   *   *

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia i wsparcia, 

złożone kwiaty i wieńce,
udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Henryka Chmiela
Rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom  

oraz dr n. med. Arturowi Chmielowi
za wieloletnią opiekę

składają
żona z córkami

WYPEŁNIAMY ANKIETĘ
W ramach prac Miasta Ustroń nad „Strategią Rozwoju Elek-

tromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035”, zwracamy 
się z prośbą o wypełnienie ankiety, przygotowanej przez Po-
litechnikę Krakowską na temat preferencji komunikacyjnych  
w naszym mieście. 

Ankieta jest anonimowa i przyczyni się do planowania trans-
portu publicznego na terenie Miasta Ustroń.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz me-
diach społecznościowych.

W wybranych egzemplarzach Gazety Ustrońskiej zamieszczono 
również wersję papierową ankiety. 

Wypełnione egzemplarze uprzejmie prosimy składać w urnie 
podawczej ratusza miejskiego lub w budynku biblioteki miejskiej  
na korytarzu do dnia 13 listopada.

W ostatnią sobotę o godzinie 15.00 urządzono kolejny protest  
w sprawie ustawy o aborcji podjętej przez Trybunał Konstytucyjny. 
Na rynek przybyło nieco mniej uczestników niż poprzednio, ale orga-
nizatorzy podkreślali, że wiele osób deklarowało się, że solidaryzują 
z nimi, a w tym czasie pracują. Na rynku wśród protestujących był 
obecny poseł Przemysław Koperski, który prowadzi biuro pomocy 
prawnej i będzie można skorzystać z tych usług, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Przemawiało kilka osób, uczestnicy zachowywali się 
spokojnie, jasno i przekonująco przedstawiając swoje argumenty, 
więc stojący na parkingu samochód policyjny jeszcze w trakcie 
manifestacji odjechał. Zabezpieczono również kościół św. Klemensa 
zamykając bramę i furtkę przy głównym wejściu do świątyni, gdzie 
również stał samochód policji lecz grupa przeszła ul. 9 Listopada 
w kierunku Osiedla Manhatan.                                                   (LS)



4                                                                                       12 listopada 2020 r.

JAK W USTRONIU 
RODZIŁA SIĘ WOLNA POLSKA 

Entuzjazm spowodowany zakończe-
niem wojny i możliwością życia we włas-
nym państwie nasilił również w Ustroniu 
działania narodowe. W latach 1918-20 
zorganizowano w naszej miejscowości 
kilkanaście zgromadzeń z udziałem tłu-
mu zainteresowanych. Na kilku wiecach 
przemawiał Jan Wantuła, miejscowy hut-
nik, bibliofil, historyk, działacz narodowy  
i społeczny, a o jego poglądach świad-
czy fragment wypowiedzi: Pozwoliłem 
sobie zaprosić was tu szanowni gospoda-
rze dzisiaj zebrani, aby pomówić z wami  
o bieżących ważnych sprawach związa-
nych z naszą przyszłością. Jak wam wia-
domo mamy w najbliższym czasie roz-
strzygnąć dokąd mamy należeć. Od nas 
zależy, czy będziemy panami na własnej 
ziemi, czy też nadal wiecznie wysługiwać 
się obcym i na obcych pracować mamy  

i czy obcy będą na ziemi naszej rządzili. (...) 
Każdy polskiego robotnika potrzebował, ale 
nas do niczego nie chcieli dopuścić, byliśmy 
najgorzej traktowani. Inżynier Polak czy 
majster był nie do pomyślenia ... sami Czesi 
i Niemcy. Nam pozwolono pracować! Tych 
szykan nagromadziło się tyle, że gdy Austria 
się rozpadła robotnicy jak jeden szli za Pol-
ską. Myśmy z tej ziemi urośli, która przyjęła 
i spoiła ciała naszych ojców i matek, a ta 
ziemia Polską jest i myśmy Polakami.   

Już na pierwszych posiedzeniach Rada 
Narodowa zdecydowała o pozostawieniu w 
kompetencjach wydziałów gminnych tego 
zakresu praw i obowiązków, którymi dys-
ponowały one do 1918 r. Na jej wezwanie 
4 listopada stawił się przełożony ustrońskiej 
gminy Paweł Lipowczan i wraz z innymi 
burmistrzami gmin złożył w Cieszynie 
ślubowanie.

Łódkowanie na stawie, około 1905 r. Z prawej strony hotel „Kuracyjny” w którym w latach 
1918-1920 odbywały się wiece propolskie na których przemawiał m.in. Jan Wantuła. W głębi 
zabudowania dawnej Odlewni „Elżbiety” z wielkim piecem hutniczym. Widokówka. Nakład 
Eduard Feitzinger, Cieszyn. Zbiory Ireneusza Stańka.

Współczesne obchody Święta Niepodległości w Ustroniu.                              Fot. M. Niemiec

W atmosferę tamtych czasów wprowadza 
protokół Wydziału Gminnego w Ustroniu 
z 7 listopada 1918 r. Posiedzenie Wydzia-
łu otwarł wówczas jego przewodniczący, 
Lipowczan, który poinformował zebra-
nych, że Rada Narodowa, która przejęła 
na siebie kompetencje rządowe, wezwała 
przedstawicieli wszystkich gmin księstwa 
cieszyńskiego, by 4 listopada przybyli do 
Cieszyna celem złożenia jej ślubowania 
wierności i posłuszeństwa. Zebrani na posie-
dzeniu członkowie ustrońskiego Wydziału 
Gminnego zaakceptowali działania prze-
wodniczącego, czyniąc je tym samym pra-
womocnymi, co z jednej strony oznaczało 
iż ustroniacy zaakceptowali przynależność 
swojej miejscowości do „zjednoczonej, 
wolnej niepodległej Polski”, z drugiej zaś 
pozwalało im to przejść do spraw organi-
zacyjnych porządkujących zastaną sytuację.

Najwięcej czasu zajął radnym problem za-
pewnienia bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego, m.in. w związku z rozwiązaniem 
placówki policji austriackiej w Ustroniu. 
Podjęto decyzję, by ogłosić nabór do od-
działu milicji gminnej, a także wydzielono 
3.000 koron z funduszy gminnych na jej 
utrzymanie do czasu utworzenia placówki 
zawodowej policji. Podjęto również decyzję 
o wprowadzeniu zakazu sprzedaży wódki 
i „zbierania się wieczorem po drogach”. 
Radni, na wniosek Jerzego Michejdy, po-
wierzyli księdzu ewangelickiemu Pawłowi 
Nikodemowi funkcję męża zaufania gminy 
Ustroń przy Radzie Narodowej. 

W dniu 24 listopada tego roku na zgro-
madzeniu ludowym w Ustroniu podję-
to rezolucję, w której wyrażono „radość  
i zadowolenie z powodu przyłączenia Ślą-
ska Cieszyńskiego do wolnej, zjednoczonej 
Polski. Zgromadzenie jest jednomyślnego 
w tym zdania, że tylko złączenie się z resztą 
narodu polskiego w granicach potężnego 
państwa polskiego zabezpieczy nam byt 
narodowy i samodzielność gospodarczą, 
której przez lat setki byliśmy pozbawieni. 
Zgromadzeni wyrażają Radzie Narodowej 
w Cieszynie cześć i uznanie za jej do-
tychczasową działalność”. Świadczyło to  
o polskości i patriotyzmie zdecydowanej 
większości mieszkańców Ustronia oraz ich 
aktywności w walce o państwo polskie. 

W kronice Publicznej Szkoły Powszech-
nej nr 2 kierownik Jerzy Michejda zapi-
sał: „Po przewrocie 1918 r., chwała Bogu 
Wszechmocnemu, natychmiast przywrócono 
wykładowy język polski we wszystkich kla-
sach. (...) Nie mogę inaczej, muszę stwier-
dzić, że zaprowadzenie języka wykładowego 
polskiego podniosło poziom naukowy szkoły 
w wysokim stopniu, we wszystkich klasach  
i we wszystkich przedmiotach. Jak się to mę-
czyło dziatwę od pierwszej, aż do najwyższej 
klasy obcym językiem! Tego nikt nie może 
ocenić, jak nauczyciel, który sam się męczył 
długie lata!” 

Powyżej podano jedynie kilka inicjatyw 
narodowych podejmowanych w Ustroniu 
pod koniec pierwszej wojny światowej,  
a szczegółowe informacje i atmosferę tam-
tych lat można odnaleźć w pierwszym tomie 
monografii Ustronia, wychodzących wów-
czas gazetach i zachowanych dokumentach 
zgromadzonych w cieszyńskim archiwum.                                                 
                                                               (LS)

W 1918 r. społeczność Księstwa Cieszyńskiego zdecydowała o przyłączeniu tego 
regionu do odbudowującego się państwa polskiego, tworząc Radę Narodową Księ-
stwa Cieszyńskiego jako pierwszy rząd na ziemiach polskich. Po jej powstaniu 19 
października 1918 r. i formalnym przejęciu przez nią władzy 1 listopada tego roku 
wydarzenie to poparła większość przedstawicielstw gminnych. 
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PO RAZ 
PIERWSZY 
INACZEJ

Laury Srebrnych Cieszynianek przyzna-
ją gminy od 1997 r. z inicjatywy Związku 
Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej osobom 
szczególnie się wyróżniającym. Od samego 
początku część artystyczną przygotowuje  
i koordynuje cały program na scenie ustro-
nianka, Danuta Koenig, którą poprosiliśmy 
o informację, jak ta uroczystość będzie wy-
glądać w tym roku. Długoletnia naczelnik 
Wydziału Kultury, przewodnicząca Rady 
Programowej ustrońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, laureatka powiatowej 
Złotej Cieszynianki 2019 powiedziała: 

– Obecnie organizatorem wręczenia 
Cieszynianek jest Stowarzyszenie Samo-
rządowe Ziemi Cieszyńskiej, a głównym 
koordynatorem jest dyrektor biura sto-
warzyszenia Bogdan Kasperek. Każdego 
roku zajmuję się reżyserią całości wyda-
rzenia, wszystkiego co dzieje się na scenie.  
W tym roku sytuacja jest wyjątkowo trudna 
we wszystkich dziedzinach życia i jest ona 

też trudna dla organizatorów tegorocznej 
edycji wręczenia Cieszynianek. Dyskusji 
na ten temat odbyło się już wiele również 
z udziałem samorządowców ziemi cieszyń-
skiej i ostatecznie – w świetle aktualnych 
obostrzeń – zapadła decyzja, że uroczystość 
przyznania Cieszynianek, zatytułowana tak 
na roboczo „Wieczór z Cieszyniankami” 
odbędzie się on-line jak zwykle 11 listopa-
da o godz. 17.00. Materiał przygotowany 
zostanie w cieszyńskim teatrze. Dorobek 
laureatów Cieszynianek pokazany będzie 
jak zawsze poprzez prezentację multime-
dialną. Wszystko odbędzie się bez udziału 
publiczności, laureatów i władz samorzą-
dowych, co jest bardzo trudne i smutne dla 
nas organizatorów. Przewidujemy, że jeśli 
tylko sytuacja epidemiologiczna pozwoli, 
to uroczystość w teatrze może uda nam się 
zorganizować wiosną. Jeśli chodzi o część 
artystyczną, wykorzystamy materiały  
z ubiegłego roku. Przedstawimy także 
dwa zespoły z profesjonalnych nagrań 
archiwalnych Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej i Estrady Regionalnej „Rów-
nica”, a także innych twórców ludowych 
jako część artystyczna. Konferansjerem 
będzie Hanna Blokesz-Bacza, która robi 
to od lat bardzo profesjonalnie. Przygoto-
wany program można będzie obejrzeć na 
facebooku Stowarzyszenia Samorządowe-
go Ziemi Cieszyńskiej, na YouTube Śląska 
Cieszyńskiego oraz poprzez multimedia  
i strony samorządowe gmin.                     (LS)

– O tym, że finanse miasta znacznie 
ucierpią wiedzieliśmy już na początku 
pandemii. Mimo to, jako samorząd zdecy-
dowaliśmy się wesprzeć lokalnych przed-
siębiorców, którzy z dnia na dzień zostali 
pozbawieni dochodów. Podjęta została 
uchwała o zwolnieniu z podatku od nieru-
chomości za kwiecień, maj i czerwiec. Do 
tej pory, bo wnioski ciągle mogą spływać, 
udzieliliśmy zwolnień na łączną kwotę 
520 tys. zł. Dodatkowo wprowadziliśmy 
ulgi w podatkach od nieruchomości, co 
dało następne 40-50 tys. zł. Kolejną formą 
pomocy były ulgi w dzierżawach i najmach 
nieruchomości dla naszych mieszkańców 
na sumę prawie 61 tys. zł, a z tytułu dzier-
żaw straganów 4,5 tys. zł. Nie pobieraliśmy 
również opłat z parkingów, w kwietniu 
wcale, a w maju w ciągu tygodnia, co ob-
niżyło wpływy do miejskiej kasy o kolejne 
30 tys. zł. A to nie są jeszcze te najwyższe 
kwoty, których brakuje nam w dochodach 
bieżących. 

Jeśli chodzi o wykonanie opłaty uzdro-
wiskowej, z powodu odgórnego zamknię-

cia sanatoriów i obiektów turystycznych, 
na tę chwilę mamy różnicę w porównaniu 
do roku ubiegłego o prawie 800 tys. zł. Do 
końca roku ta różnica najprawdopodobniej 
jeszcze się zwiększy. Jednak najpoważ-
niejszym składnikiem dochodów miasta, 
który zmniejszył się bardzo znacznie i 
najbardziej wpłynął na obecną sytuację 
finansową, jest wpływ z podatku PIT i CIT. 
W budżecie miasta na rok 2020 zaplanowa-
liśmy kwotę wpływów w wysokości 20,75 
mln zł, a w pierwszej połowie listopada, 
czyli prawie na koniec roku, państwo 
przekazało nasz udział w tych podatkach 
w wys. 14 mln zł. Do wykonania planu, 
który wynika z prognoz przekazanych 
przez państwo, brakuje nam 6,7 mln zł. 
To pokazuje pełny obraz naszej sytuacji fi-
nansowej, w której miasto, starając się, jak 
tylko może, udziela ulg i zwolnień naszym 
mieszkańcom, a nie otrzymuje pieniędzy, 
które były zaplanowane. 

Zatem na ten moment brakuje nam oko-
ło 8 mln zł dochodów, a miasto musi na 
bieżąco funkcjonować i płacić swoje zobo-

wiązania. Do tych zobowiązań należą m.in. 
płace i to nie tylko dla urzędników, jak to 
czasem słyszę w kąśliwych uwagach, ale 
również dla pracowników wszelkich jed-
nostek i instytucji związanych z miastem, a 
przede wszystkim płace i ich pochodne dla 
pracowników placówek oświatowych od 
żłobka, poprzez przedszkola aż po szkoły, 
które pochłaniają 43 procent wydatków 
bieżących. To jest największy element 
kosztów stałych w budżecie maista Ustroń 
i każdego innego miasta w Polsce. Ko-
lejnymi wydatkami bieżącymi są koszty 
mediów – oświetlenie ulic, utrzymanie 
czystości i zieleni w mieście, gaz, woda 
i inne. Wydatki bieżące to również remonty 
dróg i inne konieczne naprawy. Sytuację 
pogarszają jeszcze podwyżki energii elek-
trycznej i podwyżki płac w oświacie, które 
obowiązują od września. Nie możemy so-
bie pozwolić na niewypłacenie w grudniu 
pensji albo np. wyłączenie oświetlenia ulic, 
dlatego zarządzanie tym pomniejszonym 
budżetem wymaga od nas wielkiej uważ-
ności i czasem, niestety, zaciskania pasa. 

POMAGAMY, CHOĆ SAMI NIE MAMY

– Słyszymy w mediach, że samorządy mają trudności finansowe, tak jak zresztą cała gospodarka, ale 
moim zdaniem nie do końca jasno jest powiedziane, z jakimi problemami obecnie borykają się samorządy 
związane z turystyką, a w szczególności uzdrowiska, czyli gminy takie jak Ustroń. W naszym przypadku 
część przychodowa z tytułu opłaty uzdrowiskowej, udziału w podatku PIT (od osób fizycznych) i CIT (od 
przedsiębiorców) jest jednym z najważniejszych elementów dochodów własnych budżetu, a te właśnie 
elementy uległy znacznemu pomniejszeniu. 

W ubiegłym roku na deskach cieszyńskiego 
teatru Danuta Koenig odebrała honorową 
Złotą Cieszyniankę.             Fot. M. Niemiec

JAK WYGLĄDA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA?
Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz odpowiada:



6                                                                                       12 listopada 2020 r.

w Ustroniu, którą zakładał Jan Cholewa  
i przy Zespole Szkół Zawodowych w „Cel-
mie”, do której wówczas uczęszczałem. 
Zakładaliśmy drużynę harcerską wśród 
nowych roczników i w tym celu zostałem 
wysłany na kurs spadochronowy do Lu-
bienia Kujawskiego, ale badania lekar-
skie mi to uniemożliwiły, więc zostałem 
na kursie drużynowych lotniczych. Była 
to centralna akcja lotnicza organizowa-
na przez Główną Kwaterę Harcerstwa  
i tam było kilka podobozów: szybowcowy, 
modelarzy lotniczych, rakieciarzy itp. Był 

Franciszek Giecek to długoletni pra-
cownik Kuźni Ustroń, obecnie wiceprze-
wodniczący Stowarzyszenia Miłośników 
Kuźni Ustroń, który wraz z rodziną miesz-
ka w Cisownicy, a pochodzi z Cieszyna. 
Wspomina Jana Cholewę następująco: 

Około 1958 r. z inicjatywy zespołu kilku 
osób powstał w Cieszynie tzw. Referat 
Lotniczy, którego przewodniczącym był 
Jasiu Cholewa, a ja siłą rzeczy jego za-
stępcą. Siłą rzeczy, bo wówczas w Huf-
cu Cieszyńskim były tylko dwie drużyny 
lotnicze: przy Szkole Podstawowej nr 2  

LOTNICY SĄ NA SALI

to wielki zespół i od wtedy datuje się moje 
zainteresowanie lotnictwem. 

Cholewę spotkałem po raz pierwszy jak 
powstał ten Referat Lotniczy w Cieszynie 
jesienią 1958 roku. Spotykaliśmy się  
w Domu Harcerza przy ul. Żwirki i Wigury 
w Cieszynie, który został wybudowany 
przez harcerzy przed wojną w czynie 
społecznym. Była to piętrowa willa, która 
podczas ostatniej prywatyzacji została 
przejęta przez państwo. Spotkaliśmy się 
też w Katowicach przy ul. Bankowej na 
dwudniowym zjeździe Chorągwi Harcer-
skiej. W delegacji hufca cieszyńskiego był 
m.in. Jasiu Cholewa, Helenka Szmejowa, 
Lucyna Jurys i ja. Jasiowi zawsze humor 
dopisywał, więc jak się nam nudziło na 
tym posiedzeniu to zaczął robić samoloty 
z papieru, a my wraz z nim. Podczas prze-
rwy weszliśmy na balkon i puszczaliśmy te 
samoloty, co spotkało się z komentarzem 
Komendanta Chorągwi Józefa Hensla: 
„O, widać że lotnicy są na sali!”. 

Spotykaliśmy się też na okresowych 
naradach, czy tzw. kominkach i nigdy nie 
odczuwało się różnicy wieku, był zawsze 
życzliwy, bezpośredni i kontaktowy. Gdy 
na spotkaniach w Cieszynie opowiadał  
o czasach wojny tzw. gawędy, to nigdy nie 
lubił podkreślać swoich zasług. Jak mówił 
o czymś, co przeżywał w tych trudnych 
i niebezpiecznych latach, to mówił to  
o koledze. Dopiero później zorientowali-
śmy się, że to jego własne wspomnienia. 
Na te narady jeździła też jego żona Alicja 
(działaczka harcerska), a w rozmowach 
szło wyczuć, że żyli bardzo skromnie. 
Darzyłem Jasia wielką sympatią i szacun-
kiem, a teraz ze wzruszeniem wracam do 
tych młodzieńczych wspomnień.  

Jan Cholewa z synem Karolem – lata 50.

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79 
00-844 Warszawa

Sprawa: koordynacji działań 
w sprawie jubileuszu 100-lecia 

urodzin Jana Cholewy.

Obywatel naszej miejscowości Jan Cho-
lewa (ur. 7 grudnia 1920 roku), ochotniczy 
żołnierz kampanii wrześniowej w 1939 
roku przedostał się do Wielkiej Brytanii  
i po uzupełnieniu szkolenia lotniczego był 
dowódcą polskiej załogi dywizjonu bombo-
wego 301 pilotując Halifaxy, a pod koniec 
wojny Liberatory. 

Jan Cholewa jest swoistym, statystycz-
nym rekordzistą w ilości wykonanych lotów 
bojowych i „nalatanych” godzin w RAF.  
W uznaniu żołnierskiego wyczynu, ale 
także zważywszy na jego zasługi związane 
z działalnością jako harcmistrza ZHP, Rada 
Miasta Ustronia (z okazji stulecia urodzin 
Jana Cholewy) ustanowiła rok 2020 jego 

rokiem. 
W związku z panującą pandemią „Covid 

-19” zakładany program realizacji tego 
przedsięwzięcia został mocno uszczuplony, 
głównie do krzewienia wiedzy o osobie 
Jana Cholewy w miejscowych publikato-
rach oraz organizacji jubileuszowych spot-
kań wspomnieniowych. Takim spotkaniem 
była organizowana w dniu 5 sierpnia 2020 
roku uroczysta zbiórka harcerzy z jego 
d. szczepu harcerskiego „Jaskółki spod 
Czantorii” oraz przyjaciół z jego jedynego 
zakładu pracy – byłej Kuźni Ustroń. W pro-
gramie zbiórki miało miejsce wspominanie 
pierwszego lotu pomocowego do Warszawy 
w nocy z 4/5 sierpnia 1944 roku.

W naszym rozumieniu kawaler Krzyża 
Powstańczego, z racji wykonanych 8. lotów 
bojowych ze zrzutami z pomocą walczącym 
powstańcom – należy już do panteonu 
wspólnoty powstańczej. 

Wydaje się słusznym, by był także za-
liczony do grona i znajdował się na liście 
powstańców (podobnie jak jemu podobni), 

którzy w takich lotach brali udział lub 
czynnie wspierali Powstanie. 

Jan Cholewa, podobnie jak powstań-
cy, narażał bezpośrednio swoje życie  
w ostrzale w czasie przelotu i już nad samą 
powstańczą Warszawą. 

Przeglądając kalendarium na stronie 
internetowej Muzeum Powstania Warszaw-
skiego z ośmiu przelotów Jana Cholewy 
ze zrzutami do powstańczej Warszawy 
znajdujemy trzy wzmianki o zrzutach po-
mocowych lotnictwa alianckiego (RAF). 

Zrzuty zostały zakończone 13 września 
1944 roku. Leciały trzy maszyny, a wróciły 
dwie, w tym jedna dowodzona przez Jana 
Cholewę.

Posiadamy wgląd do oryginalnej książki 
lotów, prowadzonej przez Jana Cholewę  
i wspomnienia zatytułowanego „Naresz-
cie”, spisanego osobiście przez Jana Cho-
lewę, w którym opisuje on sprawy zwią-
zane z pierwszym lotem z alianckiej bazy  
w Brindissi do Warszawy; w nocy z 4. na 
5. sierpnia 1944 roku, w której brały udział 
wyłącznie załogi polskie.

Nasze wystąpienie czynimy w nadziei, iż 
pozyskamy (nie tylko dla naszej wiedzy) 
więcej historycznych faktów, które wzbo-
gacą naszą wiedzę o ten fragment jego 
życia, a który jest związany z Powstaniem 
Warszawskim.             Za Zarząd SMKU

Karol Brudny – prezes,  
Zofia Matuszyńska – sekretarz
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I. Podstawa prawna  
Podstawą prawną zimowego utrzymania dróg są przepisy: 
- art. 3 ust. 2 pkt 3 i art. 5 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996 
r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1439) , - 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 powia-
towych 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 Andrzej Siemiński 696 499 889
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Jarosław Urbanowicz 608 614 681
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Radosław Muchyński 794 284 881

Zadania Miejskiego Zespołu Kordynacyjnego 
1. Kontrola przebiegu akcji zimowej. 2. Bezpośrednie nadzorowanie 
akcji w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.
Odśnieżanie obszaru całego miasta, w którego skład wchodzą dzielni-
ce 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 Zamawiają- 
 cego poprzez sprawdzanie Wykonawcy co do bieżącego i skutecz- 
 nego 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 15.10.2020 r. do 30.04.2021 r. pod następującymi telefonami: 
Sektor I i II: 889-450-125 i 691-771-979; Sektor III: 504-094-230  
i 504-958-025
Na bazie Wykonawcy znajdować się będzie materiał do likwidacji go-
łoledzi i śliskości zimowej oraz w stałej gotowości koparko-ładowarka 
lub ładowarka.
Wykonawca ma obowiązek notowania wszystkich interwencji związa-
nych ze stanem dróg i w miarę możliwości je załatwiać. Wykonawcę 
obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustalonych kolejności i standardów 
utrzymania dróg, tzn. drogi niższych kolejności odśnieżania (II, III) 
będą odśnieżane dopiero po zakończeniu akcji na drogach I kolejności.
III Kolejności zimowego utrzymania dróg 
I kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odpłużanie jezdni 
oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi 
nastąpić w ciągu 1 godziny licząc od momentu wystąpienia zjawiska.
II kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odpłużanie jezdni 
oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi 
nastąpić w ciągu 2 godzin licząc od momentu wystąpienia zjawiska.
III kolejność zimowego utrzymania dróg - pierwsze odpłużanie jezdni 
oraz posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi 
nastąpić w ciągu 3 godzin licząc od momentu wystąpienia zjawiska.

IV Materiały uszorstniające: 
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 posy-
pywania chodników i traktów pieszych jest mieszanka piaskowo-solna 
albo sam piasek. W razie wystąpienia trudności w utrzymaniu płynno-
ści i bezpieczeństwa ruchu samochodowego za pomocą stosowanego 
sprzętu i materiałów uszorstniających, 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 ła-
downości 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 po-
syparką: 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.

OPERAT organizacyjny utrzymania zimowego dróg 
w sezonie 2020/2021 w Ustroniu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPERATU ORGANIZACYJNEGO 
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

W SEZONIE 2020 / 2021 W USTRONIU 

Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez sto-
sowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz 
innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie na-

stępujących 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 odśnie-
żania - ulice: Agrestowa, Bernadka, Chałupnicza, Choinkowa, Cicha, 
Długa, Działkowa, Folwarczna, Goleszowska, Górecka, Graniczna, Har-
butowicka, Jasna, Jaśminowa, Kreta, Krzywaniec, Kwiatowa, Kuźnicza 
– część, Leśna, Malinowa, Miła, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Po-
rzeczkowa, 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;

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, Fa-
brycznej, 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 Szko-
ły 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, Skło-
dowskiej, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Topolo-
wa, Tuwima, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wantuły, Wiązowa, Widokowa, 
Wierzbowa, Zielona, Złota, boczna ul. Jelenica, boczna ul. Sanatoryjnej;

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; 
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: Da-
szyńskiego (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 pie-
szych; 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, Grażyńskie-
go, 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, Po-

lańska, Wczasowa, Skalica, Stroma, Ślepa, Turystyczna;
II kolejność odśnieżania – ulice: Chabrów, Jodłowa, Równica, Świer-

kowa, 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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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo

Często czytam „Gazetę Ustrońską”,  
a że zauważam w niej listy do redakcji  
o różnej tematyce, więc również posta-
nowiłam napisać podziękowanie dla lu-
dzi wielkiego serca. Otóż mamy w domu 
dwa koty Fredzię i Simbę, które zostały 
jako malutkie przygarnięte z ulicy. Od 
razu trafiły do sterylizacji i kastracji 
do państwa Ani i Zbigniewa Blimke, 
którzy też służą pomocą wolontariuszom 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt 
„AS”. Kotki są dla nas ogromną ra-
dością, ale ostatnio 10-letni kot Simba 
trafił do państwa Blimke, bo zrobił mu 
się duży ropień na policzku. Miał zabieg, 
a potem co drugi dzień wizytę kontrol-
ną i zastrzyk. Mąż chodził do lekarza 
z naszym pieszczochem cały miesiąc  
i dobra opieka, ciepłe podejście i ser-
ce włożone przez panią Anię Blimke 
do pielęgnacji kotka spowodowało, że 
Simba wyzdrowiał. Następnym przykła-
dem wspaniałej opieki jest Puma, kotka 
córki, która przygarnęła ją spod sklepu. 
Gdy trafiła w ręce państwa Blimke 
okazało się, że ma białaczkę i dzięki 
właściwemu leczeniu i zaangażowaniu 
Doktora kotka wygrała z chorobą. 

Z wnioskiem o wyróżnienie Olgi Kisia-
ły wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich  
w Lipowcu, a jego członkinie w uzasad-
nieniu napisały: 

„Pani Olga Kisiała od wielu lat z nie-
słabnącym zapałem i zaangażowaniem 
podejmuje działania sprzyjające rozwo-
jowi „naszej małej Ojczyzny”. Wśród 
wielu ważnych przedsięwzięć, których 
realizacji podjęła się pani Olga Kisiała 
na szczególną uwagę zasługują z pew-
nością te związane z przewodniczeniem 
od 2002 roku Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Ustroniu Lipowcu. W ramach pełnienia 
tejże funkcji pani Olga wielokrotnie sta-
wała przed kamerami telewizyjnymi, by 
szerszej publiczności przybliżać kulinarną 
(i nie tylko) wyjątkowość naszych stron. 
Jej wywiady pojawiały się na łamach 
takich czasopism jak „Tygodnik rolni-
czy”, „Gazeta Powszechna” czy „Gazeta 
Ustrońska”. Do szerszej rzeszy odbiorców 
docierała także dzięki udziałowi w audy-
cjach radiowych.

Od niemalże 10 lat pani Olga rokrocz-
nie odwiedza liczne ustrońskie placówki 
oświatowe, by wpajać przedszkolakom  

i uczniom umiłowanie do naszego Ustro-
nia, realizując cenne inicjatywy i pro-
jekty. Warto wspomnieć tu chociażby 
przygotowanie świątecznych wypieków, 
prelekcje traktujące o specyfice naszego 
regionu. To w dużej mierze dzięki działa-
niom pani Olgi kulinarne tradycje Śląska 
Cieszyńskiego są wciąż żywe i co ważne 
atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Od lat KGW, na czele którego stoi 
właśnie pani Olga, organizuje spotkania 
opłatkowe i wigilijki dla seniorów naszej 
miejscowości. Wspomniane spotkania 
uświetniają występy najmłodszych miesz-
kańców Ustronia, łącząc tym samym  
w naturalny i cudowny sposób pokolenia.

W latach 2002-2014 pani Olga Kisiała 
sprawowała funkcję radnej miasta Ustroń, 
a w latach 2006-2014 pełniła także od-
powiedzialną funkcję Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa. 

Od lat zaangażowana w rozwój współ-
pracy z miastami partnerskimi. Nie raz 
odbywała podróże do Hajdunanas na Wę-
grzech, Neukirchen-Vluyn w Niemczech 
czy Ustronia Morskiego, promując naszą 
kulturę i tradycję.”          Monika Niemiec

Pragniemy wyrazić wdzięczność pań-
stwu Blimke za okazaną dobroć, wielkie 
serce i właściwą opiekę nad naszymi 
kochanymi pieszczochami.             

 Małgorzata Partyka i Agata Baczyńska 

Ja jako mieszkanka Ustronia i katoliczka 
jestem oburzona tym co zobaczyłam przed 
drzwiami Kościoła św. Klemensa. Po 
przejściu tzw. ,,strajku kobiet”, a głównie 
uczestniczyły w nim młode dziewczyny, któ-
re domagają się praw decydowania o sobie,  
a same narzucają innym swój światopo-
gląd.

Zbulwersowana jestem postawą ,,do-
rosłych” organizatorów i inicjatorów 
protestu, którzy nie wiedzą jak zaistnieć  
w przestrzeni publicznej-wstyd. Nie wiem 
czy służby porządkowe mają za zada-
nie okazywać tylko bierność wobec w/w 
zdarzeń.

Mam propozycję dla uczestników, aby 
popatrzyli się wokół ile osób potrzebuje 
pomocy, ile osób jest samotnych w hospi-
cjach i DPS-ach - mogliby się wykazać  
i zobaczyć życie w innym wymiarze, a nie 
czubek własnego nosa.

                                  Imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji

SREBRNA OLGA
W tym roku nie mieliśmy okazji uczestniczyć w gali wręczenia Srebrnych Cie-
szynianek, która co roku odbywa się 11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza  
w Cieszynie. W poprzednich latach przed wypełnioną do ostatniego miejsca wi-
downią burmistrzowie i wójtowie gmin Śląska Cieszyńskiego oraz przewodniczący 
rad wręczali laury osobom wyróżnionym w ich miejscowości. W nietypowym roku 
pandemii koronawirusa zorganizowano uroczystość on-line, a w specyficznych 
internetowych okolicznościach wyróżnieniem cieszyła się Olga Kisiała, bo to jej 
ustrońscy radni przyznali Laur Srebrnej Cieszynianki 2020.

    Fot. K. Francuz
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B IBLIOTEKA POLECA  

Od 9 do 29 listopada biblioteka dla dorosłych i oddział dla dzieci są nieczynne  

tel 33-854-23-40 
www.biblioteka.ustron.pl

(katalog online)

Katarzyna Biegańska 
„W Robaczkowie. Wielki pożar łąki”

W Robaczkowie nastała 
jesień. Jesienny spokój 
został zakłócony przez  
pożar, który wybuchł na 
łące. Mieszkańcy mia-
steczka bezzwłocznie po-
spieszyli na pomoc swoim 
sąsiadom. Niestety, łąka 
uległa spaleniu, a domki 
jej mieszkańców zostały 
zniszczone. Gdzie znajdą 
teraz schronienie? Oczy-
wiście – w Robaczkowie! 
Ale czy dla wszystkich 
gościnne progi zostaną 
udostępnione? Gdzie po-
dzieje się rodzina pają-
ków? Czego przestraszą 

się dorośli i czy przedszkolaki zawstydzą ich swoją otwartością? 
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w książce o Robaczkowie, 
pięknie zilustrowanej przez Monikę Suską.

Nicola Colton „Wincenty i Kołtun”
Wincenty ma wszystko, o czym można 
marzyć – wypasione mieszkanie, muchy 
w każdym kolorze i ogromną bibliotekę. 
Jedyną rzeczą, jakiej mu brakuje, są 
odpowiedni przyjaciele! Wincenty naj-
bardziej na świecie chce dołączyć do Ko-
tylionów, stowarzyszenia wyjątkowych 
futrzaków. Kiedy Kotyliony przyjmują 
zaproszenie na wykwintną kolację od 
Wincentego, kociak wie, że to idealny 
moment, żeby zaimponować nowym 
znajomym. Jednak pewien szalony 
szczeniak – Kołtun, który nagle pojawia 
się w domu Wincentego, skutecznie ruj-
nuje plany kota… Niesamowicie zabawna 
historia nietypowej przyjaźni.

NAJWIĘKSZY TURYSTA 
PRZEŁOMU 

XX I XXI WIEKU
Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, 

więc nasi wytrawni badacze przeszłości i wykładowcy Elżbieta  
i Andrzej Georgowie już w pierwszej połowie tego roku przygoto-
wywali konferencję popularyzującą postać tego Wielkiego Polaka 
jako turysty. Planowano zorganizować ją 15 i 16 października  
w Czytelni Katolickiej, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną 

x

miała ona charakter zdalny. Zainteresowani otrzymali materiały 
pisemne i fotograficzne od organizatorów, a skorzystało z tej 
możliwości ponad 30 osób. 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był sporządzeniu 
projektu szlaków w Ustroniu śladami św. Jana Pawła II, a warto 
sobie uzmysłowić, że gościł u nas pięciokrotnie:

- w 1937 r. jako gimnazjalista na szkoleniu wojskowym  
w Hermanicach,

- w 1954 jako ksiądz z młodzieżą podczas wycieczki, której 
trasa przebiegała m.in. przez Równicę,

- w 1957 r. jako ksiądz z młodzieżą, gdy wędrowali m.in. przez 
Małą i Wielką Czantorię do Polany,

- w 1972 r. jako kardynał z grupą tzw. Środowiska, odbył wy-
cieczkę na Czantorię, 

- w 1995 r. jako papież przelatujący helikopterem z Ołomuńca 
do Skoczowa nadleciał nad hermanicką łąkę. 

W dalszej części pierwszego dnia konferencji przedstawiono 
projekt wytyczenia czterech papieskich szlaków turystycznych 
w naszym mieście, obejmujących także sąsiednie gminy i nawią-
zujących do powyższych tras jego pobytu. Zaproponowano też 
harmonogram wyznaczenia tych szlaków w latach 2022-2025. 
Organizatorzy przypomnieli, że od 1994 r. corocznie 20 czerwca  
w kolejną rocznicę wycieczki kardynała Karola Wojtyły z grupą 
tzw. Środowiska organizują wycieczkę dla mieszkańców, kura-
cjuszy i turystów na Czantorię Wielką.

Drugi dzień konferencji poświęcony był św. Janowi Pawłowi  
II jako turyście, ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięć  
w zakresie turystyki górskiej pieszej i narciarstwa, a jedynie wspo-
mniano o jego osiągnięciach w turystyce kajakowej i kolarskiej. 

Prowadzący konferencję zaznaczyli, że św. Jan Paweł II był 
wielkim turystą i całe życie badał naszą Ziemię i to w kontakcie 
w milionami jej mieszkańców. Podali, że według oficjalnych 
dokumentów watykańskich podczas swojego pontyfikatu odbył  
w sumie 104 pielgrzymki zagraniczne odwiedzając ponad 130 kra-
jów i około 900 miejscowości (w wielu przebywał kilkakrotnie). 
Zatem określenie św. Jana Pawła II największym turystą przełomu 
XX i XXI wieku nie jest przesadzone. Podczas wycieczek jadał 
proste potrawy, lubił ziemniaki lub kaszę ze zsiadłym mlekiem 
i mawiał: Wolność to puszka sardynek, jajka na twardo i ser, 
jedzone turystycznym nożem i popite kropelką lokalnego białego 
wina rozcieńczonego wodą z górskiego źródła. 

Na zakończenie konferencji prowadzący Elżbieta i Andrzej 
Georgowie podkreślili, że św. Jan Paweł II miał powiedzieć, iż 
pokochał góry podczas wędrówek, które uprawiał w towarzystwie 
ojca i wcześnie zmarłego brata Edmunda oraz szkolnych kole-
gów.                                                                                        (LS)

2002. Kaplicówka, W drodze na spotkanie z JP2. (Pierwszy od lewej 
A. Georg)
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Przy ustrońskim stole

 W 
dawnym 

Ustroniu
W tym tygodniu prezentuję wyjątko-

we zdjęcie okolicy, która nie została 
utrwalona na wielu starych zdjęciach.  
Jest to rejon dzisiejszej ul. Kuźniczej 
w miejscu, gdzie przekracza ona rzekę 
Wisłę.  Na pierwszym planie możemy po-
dziwiać drewniany most. Między mostem 
a willą za nim widoczną znajdowała się 
przez długie lata w okresie PRL „budka  
z piwem”. W tle z prawej strony do-
strzec można okazałe domostwo krawca 
i kuśnierza Jerzego Gawlasa.  Urzeka też 
piękny zarys Lipowskiego Gronia, Żoru 
i Równicy.

Fotografia została wykonana podczas 
okupacji, ok. 1942 r. Utrwalono na niej 
Wandę Sztwiertniową (z domu Przyby-
łówną) wraz z córeczką Martą. Rodzice 
Wandy – Julia i Ferdynand Przybyłowie 
prowadzili słynną kantynę w budynku 
konzumu kuźniczego. Zdjęcia tejże ro-
dziny udostępnił mąż Marty – Rudolf 
Grządziel z Mikołowa, który kilkakrotnie 
odwiedzał Muzeum Ustrońskie w celu 
zachowania w lokalnej pamięci informacji 
o tej rodzinie.                 Alicja Michałek

W supermarketach zapanował już bożo-
narodzeniowy nastrój i choć wielu wydaje 
się to zbyt wcześnie, to gospodynie domo-
we wiedzą, że są takie prace w kuchni, któ-
re trzeba zacząć na długo przed świętami. 

Przykładem ciasto na piernik staropolski. 
Nie jest on wprawdzie tradycyjnym wy-
piekiem na naszym terenie, gdzie królują 
małe ciasteczka, ale zawsze warto spró-
bować czegoś nowego. Zaletą jest to, że 
otrzymujemy naprawdę duuuuże ciasto, 
a właściwie trzy. Przy większej liczbie 
gości i wielu zadaniach jest to spore uła-
twienie. A jeśli ktoś woli, to z tego ciasta 
można też robić małe puchate pierniczki. 
Ja wypróbowałam przepis z bloga moje-
wypieki.pl i wszystko się udało. Autorka 
pisze we wstępie: „To najlepszy piernik 
na święta! Piernik idealny – najsmacz-
niejszy piernik dojrzewający. Piernik jest 
niezawodny, aromatyczny i rozpływa się  
w ustach… Można go przełożyć powidłami 
śliwkowymi lub ulubionymi masami (np. 
orzechową, marcepanową, z suszonej 
śliwki). Polukrować lub polać czekoladą. 
Ciasto na piernik najlepiej zagnieść 4 – 6 
tygodni przed świętami, a upiec na tydzień 
przed Bożym Narodzeniem.” 

Z przepisu otrzymamy 3 grube blaty 
piernika, każdy z nich o wymiarach 39 
x 26 cm. Przekładamy je grubą warstwą 

Zagniatamy ciasto na staropolski piernik świąteczny

powideł lub masą i obciążamy, by piernik 
zmiękł. Po 3 dniach od obciążenia piernik 
przecinamy na 3 części i otrzymujemy  
3 pierniki o wymiarach 13x26 cm każdy. 
Lukrujemy lub polewamy czekoladą.

Składniki:
500 g miodu naturalnego, 1,5 szklanki 

cukru (lub mniej), 250 g masła, 1 kg mąki 
pszennej, 3 jajka, 3 łyżeczki sody oczysz-
czonej, 125 ml mleka, pół łyżeczki soli,  
2 torebki przyprawy korzennej do piernika 
(40 g w torebce). 

Miód, cukier i masło podgrzać stopnio-
wo, doprowadzić do wrzenia, wymieszać 
do całkowitego rozpuszczenia cukru. Wy-
studzić. Do wystudzonej masy dodać mąkę 
pszenną, sodę oczyszczoną rozpuszczoną  
w mleku, jajka, sól i przyprawę do piernika. 
Ciasto starannie wyrobić i przełożyć do ka-
mionkowego, szklanego lub emaliowanego 
garnka. Przykryć ściereczką i odstawić 
w zimne miejsce (np. do lodówki) na 5-6 
tygodni.

Wyrobione ciasto jest dość luźne. Po 
leżakowaniu w zimnie tężeje i daje się 
rozwałkowywać (trzeba tylko lekko pod-
sypywać mąką). 

Piernik pieczemy na 5-7 dni przed świę-
tami. W gazecie na 17 grudnia podamy 
dalszą część przepisu na pieczenie piernika 
i na polewy.                        Monika Niemiec

           Przepis i zdjęcie mojewypieki.pl
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Dla nas, mieszkańców naszego powiatu 
zjawisko suszy hydrologicznej jest szcze-
gólnie istotne ponieważ sieć wodociągowa, 
która dostarcza wodę do naszych domostw 
zasilana jest w głównej mierze z własnych 
ujęć powierzchniowych i podziemnych, 
eksploatowanych przez WZC Sp. z o.o. 
w Ustroniu. Wszystko zaczęło się w 1894 
roku, trwa nadal i miejmy nadzieję trwać 
będzie dalej, ale to już temat na odrębny 
artykuł.

Tegoroczne lato i jesień pod względem 
ilości opadów nas zaskakuje. W zasadzie 
połowa lata związana była z intensywny-
mi opadami deszczu, licznymi burzami, 
które podtapiały nasze posesje, a jeszcze 
dodatkowo sprowadziły plagę komarów  
i ślimaków, z którymi ciężko było walczyć.

A tu naukowcy, media ciągle mówią  
o suszy. No i niestety wszystko wskazuje 
na to, że mają rację i niestety tak będzie. 
Zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, 
a w konsekwencji głównie wzrost śred-
niej temperatury rocznej, to zjawisko,  
o którym się ciągle mówi. Musimy mieć 
też na uwadze, że ocieplenie klimatu to nie 
tylko susze, ale też występowanie innych 
zjawisk ekstremalnych, powodzie, trąby 
powietrzne, gwałtowne burze itp.. 

W 1997 roku w Polsce wystąpiła po-
wódź nazwana powodzią 1000-lecia. Dużo  
w tym czasie mówiło się o koniecznych 
inwestycjach hydrotechnicznych, które 
miałyby na celu zapobiec skutkom tego 
rodzaju powodzi, między innymi wyzna-
czeniem terenów zalewowych, wolnych 
od inwestycji urbanistycznych, aby zmi-
nimalizować skutki ewentualnej powo-
dzi. Dzisiaj wiele z tych terenów zostało 
zurbanizowanych poprzez budowę no-
wych, najczęściej deweloperskich osiedli 
mieszkaniowych. Do tematu powróci się 

SUSZA CZY POWÓDŹ….

przy następnej powodzi, przy obecnych 
udokumentowanych już zmianach klimatu 
niekoniecznie za 1000 lat..

Ważne żeby nie zapominać i w kon-
tekście przeszłości myśleć o przyszłości. 
Cieszmy się, że w tym roku prawdopo-
dobnie nie będzie nam zagrażała susza, 
podczas której nasze główne ujęcie wody, 
zbiornik zaporowy Wisła Czarne będzie 
wyglądał jak cyt. większa kałuża (patrz 
zdjęcie z 2016 roku).

Pamiętajmy, że lato i jesień 2019 roku 
było bardzo suche. Zima 2019/20 również 
sucha bez pokrywy śnieżnej. Poprzednie 
lata również były bardzo skromne pod 
względem opadów atmosferycznych, na 
które składają się opady śniegu i deszcz. 
Tegoroczne opady poprawiły nieco bilans 
wodny, ale zwróćmy uwagę, że w zasadzie 
niewiele się zmieniło obserwując bieżące 
przepływy w naszych górskich potokach 
i rzekach. Wiele osób korzystających  
z własnych ujęć (źródliska, własne studnie 

infiltracyjne) potwierdza ten fakt. Musimy 
też zwrócić uwagę na dynamikę wystę-
pujących opadów. Roczna suma opadów 
niewiele się różni od średnich z wielolecia, 
ale istota polega na intensywności opa-
du. Gwałtowny, kilkudziesięciominutowy 
deszcz nawalny, podczas którego na przy-
słowiowy 1 m2 powierzchni terenu spada 
od 30 do 80 litrów (30 – 80 mm) wody 
powoduje gwałtowne, chwilowe wezbra-
nia w naszych rowach, ciekach, potokach, 
rzekach i znaczne szkody powodziowe  
w postaci zalanych ogródków, ulic, po-
sesji. A wszystko przez to, że znaczna  
i postępująca urbanizacja naszych terenów, 
utwardzone place, skanalizowane osiedla 
mieszkaniowe (kanalizacja deszczowa) 
obniżają tzw. naturalną retencję grunto-
wą, czyli zdolność magazynowania wody  
w profilu glebowym i bezpieczne, zrówno-
ważone jej oddawanie do cieków w okresie 
letnich, gorących dni.

Sam pamiętam wiele strumyków, po-
toczków z moich młodzieńczych lat, które 
nawet w okresie suchego, słonecznego lata 
„szemrały” wśród pól, łąk i lasów.

Dzisiaj, po wielu z nich nie ma nawet 
śladu.

Trudno określić jak sytuacja wyglądać 
będzie w następnych latach, symptomy 
nie są zbyt optymistyczne dlatego warto 
już podjąć działania, które będą mia-
ły na celu ograniczenie odpływu wody  
z naszych terenów poprzez tworzenie tzw. 
retencji czyli wszelkich sposobów maga-
zynowania wody od tej najprostszej formy 
czyli zabudowy jakiegokolwiek zbiornika 
na deszczówkę na naszej działce do bu-
dowy dużych zbiorników retencyjnych 
na naszych rzekach i potokach. Musi-
my pamiętać, że tego rodzaju inwestycje 
przygotowuje się latami i w kolejnych 
się realizuje. Jest to czas niewspółmierny  
w stosunku do czasu, w którym obser-
wujemy zachodzące zmiany klimatyczne 
związane z tzw. ociepleniem klimatu.

Dlatego nie patrząc na sytuację hydrolo-
giczną z jaką mamy do czynienia w bieżą-
cym roku musimy wspólnie podejmować 
działania, aby w przyszłości skutki wystą-
pienia ewentualnej suszy były jak najmniej 
uciążliwe dla naszego życia.

Piotr Kawka
Wiceprezes Zarządu 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
Sp. z o.o. w Ustroniu

W ostatnich latach bardzo dużo mówi się na temat tzw. suszy hydrologicznej  
w kontekście zmian klimatycznych jakie zachodzą w atmosferze, związanych  
z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Pozostawmy szczegóły tego zjawiska na-
ukowcom, którzy zajmują się problemem zawodowo i efektom ich pracy powinniśmy  
zawierzyć i podjąć działania przyszłościowe, minimalizujące wpływ zjawiska na 
nasze życie, a głównie przyszłe życie naszych dzieci i wnuków.

Zdjęcie wykonane przez pracownika WZC Wojciecha Kozłowskiego podczas suszy jaka miała 
miejsce w październiku 2016 roku.

46/2020/2/R
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próby, koncerty i spektakle, a także pozo-
stałe wydarzenia kulturalne odbywające się 
w MDK „Prażakówka”. O wszelkich decy-
zjach związanych ze zmianami w zakresie 
ograniczenia działalności placówka infor-
mować będzie za pośrednictwem strony in-
ternetowej i portalu Facebook. Nie zmienił 
się natomiast tryb pracy Urzędu Miasta.  
W dalszym ciągu możliwe jest załatwienie 
wszystkich bieżących spraw z bezpośred-
nią obsługą na parterze budynku. Bur-
mistrz miasta apeluje jednak, aby sprawy 
z którymi zainteresowani chcą zwrócić 
się do urzędu, wcześniej skonsultować 
telefonicznie, mailowo lub przez ePUAP. 

NA WEEKEND 
DO… USTRONIA?

Niezależnie od panującej obecnie sy-
tuacji epidemiologicznej Ustroń wciąż 
jest miejscowością niezwykle atrakcyjną 
turystycznie. Dowodzi temu na przykład 
miniony weekend. Słoneczna pogoda  
i przyjemna temperatura sprawiły, że do 
miasta zawitało wielu turystów. Bary  
i restauracje były co prawda zamknięte, 
jednak wiele miejsc oferowało dania na 
dowóz czy na wynos. Zarówno w sobotę 
jak i w niedzielę turyści chętnie korzystali 
z drugiej opcji, a pod karczmą Wrzos czy 
Utropkiem ustawiały się długie kolejki 
oczekujących na dania podawane w jed-
norazowych pudełkach i piwo w plastiku. 
Podobnie było na Równicy. W oczy od 
razu rzucały się dziesiątki samochodów, 
a zarówno ci zmotoryzowani, jak i piesi 
turyści korzystali z menu oferowanego  
w karczmach na Równicy. Tam w kolejce 
„do okienka” chętni ustawiali się nawet  
o godzinie 16, kiedy słońce chyliło się już 
ku zachodowi.                  Karolina Francuz

Na 1. piętrze Urzędu Miasta Ustroń  segregacja dokumentów dla poszczególnych wydziałów. 
Taki system pracy ma ograniczyć kontakty między pracownikami ratusza.   Fot. M. Niemiec

JAK DZIAŁA 
MIASTO?

Zarówno w sobotę jak i w niedzielę turyści chętnie spacerowali korzystając z dań na wynos 
oferowanych przez ustrońskie lokale.                                                             Fot. K. Francuz

Dwoje lokalnych artystów nie próżnuje 
nawet podczas pandemii. Znani już na-
szym Czytelnikom muzycy teraz jednak 
realizują swoje pasje w nieco inny sposób. 
Radek Stojda to gitarzysta, który pomimo 
młodego wieku z gitarą się nie rozstaje. 
Przed wybuchem pandemii regularnie 
nagrywał i koncertował, niejednokrotnie 
towarzysząc największym nazwiskom mu-
zycznej sceny. Obecnie Radek nadal gra,  
a w ostatnim czasie dostał się również do fi-
nału regionalnego konkursu POKAŻ TALENT 
Dziennika Zachodniego. Filip Czarnecki 
to obiecujący, młody wokalista z regionu, 
który kończy w tym roku studia magister-
skie na kierunku wokalistyki jazzowej 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wiosną 
wziął udział w programie „The Four. Bitwa  
o sławę” emitowanym na antenie telewizji 
Polsat. Skradł serca jurorów oraz widzów  
i znalazł się w tzw. Wielkiej Czwórce. Kilka 
dni temu odbyło się głosowanie interneto-
we, które mogło zagwarantować Filipowi 
miejsce w finale programu.                    (kfz)

(cd. ze str. 1)
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Spawanie plastików. Ustroń, ul. 
Obrzeżna. 501-444-534.

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 – szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami 

przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

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

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

JEDEN KANDYDAT
Po raz trzeci będziemy wybierać burmistrza Ustronia w 

wyborach bezpośrednich. Wcześniej wyboru dokonywała Rada 
Miasta. W poprzednich wyborach z kandydatami na burmistrza 
przeprowadzaliśmy krótkie rozmowy, w których staraliśmy się 
zadawać podobne pytania, tak by czytelnicy mogli skonfron-
tować poglądy, zamierzenia. W tegorocznych wyborach na 
burmistrza kandydat jest jeden – urzędujący obecnie burmistrz 
Ireneusz Szarzec. Jego dokonania i zamierzenia są chyba po-
wszechnie znane.  

NA NIWIE KULTURY
Tradycyjnie już w dzień Święta Niepodległości w teatrze 

im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczystość 
wręczenia Srebrnych Cieszynianek. Najważniejszą Złotą Cie-
szyniankę odebrał z rąk starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy 
Jan Małysz w imieniu syna Adama. To honorowy laur dla osoby 
zasłużonej dla całego powiatu. Srebrne Cieszynianki przyznają 
rady miast i gmin powiatu swoim mieszkańcom za wybitne 
osiągnięcia.  Przyznają podczas sesji, a wręczają podczas 
wielkiej gali w cieszyńskim teatrze. Włodarze naszego miasta 
– burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina mieli przyjemność wyróżnić Elżbietę Sikorę. 

WALKA Z SAMYM SOBĄ
Mateusz Malina, który w ubiegłym roku nieoczekiwanie, 

również dla samego siebie, wszedł do światowej czołówki 
freedivingu ma na koncie kolejne sukcesy. Zeszłej jesieni 
zamieściliśmy obszerny artykuł opisujący przygody i zma-
gania sportowe nurka spod Czantorii podczas zawodów  
w Egipcie. Bywanie na prestiżowych zawodach w egzotycz-
nych krajach to nie taka prosta sprawa dla studenta. Gdy 
nie można popływać w ciepłych krajach zawsze zostaje 
basen. (...) Niedawno Mateusz doskonale wypadł ma mi-
strzostwach Czech i Słowacji we freedivingu, które odbyły 
się w niedalekim Zlinie. Wzięło w nich udział 45 zawodników  
z Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Rosji i Włoch. Rywa-
lizowano w trzech dyscyplinach basenowych: statycznym 
zanurzeniu, pływaniu na odległość z płetwami i bez płetw. (...) 

                                                                  Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 18.11.2010 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

Wszystkie imprezy kulturalne i sportowe do 29 listopada zostały od-
wołane.

46/2020/3/R

Ja tu pilnuję.                                                            Fot. K. Francuz

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT
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Powiat, 9.11.2020 r.
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12-13.11  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
14-17.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
18-19.11  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 33 854-24-59 
20-21.11  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

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

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł

POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) w wyrobisku  
w kopalni pracuje, 9) siostra Czantorii, 10) prawie kompu-
ter, 12) zamieszanie i strach, 14) wyjątkowy przedmiot, 15) 
do siedzenia i leżenia, 16) sąsiad USA, 19) imię żeńskie,  
22) ostre u drapieżcy, 23) cecha bohatera, 24) w kole napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik pełen wody, 3) ogół biskupów kato-
lickich, 4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste, 6) składniki 
skały, 7) w kryminale znajdowany w szafie, 11) imię Osieckiej, 
13) w rodzinie węży, 17) złom samochodowy, 18) dowód 
wpłaty, 20) mucha lub pszczoła, 21) środek przeciwbólowy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 20 listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 44

CZAS MASECZEK
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Bogusław Szurman z Ustronia,  
os. Manhatan. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy 
po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 33 
854-34-67.

K R Z Y Ż Ó W K A

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

KĄCIK SZACHOWY
46/2020/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2020 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 44: Sg2
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    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja 
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Numer zamknięto: 9.11.2020 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 16.11.2020 r.

KS Kuźnia Ustroń – Odra Wodzisław Śląski 2:4 (2:2)

MIŁE ZŁEGO POCZĄTKI

1	 LKS	Unia	Książenice	 32	 27:16
2	 APN	Odra	Wodzisław	 30	 36:15
3	 KS	Spójnia	Landek	 27	 38:13
4	 KS	Rozwój	Katowice	 24	 35:19
5	 LKS	Drzewiarz	Jasienica	 24	 20:21
6	 LKS	Unia	Turza	Śląska	 23	 25:20
7	 LKS	Bełk	 23	 24:23
8	 TS	Podbeskidzie	II	BB	S.A.	 20	 29:29
9 KS Kuźnia Ustroń 20 27:29
10	 KP	GKS	II	Tychy	S.A.	 19	 31:28
11	 LKS	Czaniec	 18	 23:25
12	 MKP	Odra	Centrum	Wodzisław	 18	 28:35
13	 LKS	Orzeł	Łękawica	 15	 18:18
14	 MKS	Czechowice-Dziedzice	 14	 18:21
15	 LKS	Jedność	32	Przyszowice	 12	 14:27
16	 GKS	Radziechowy-Wieprz	 6	 11:33
17	 MKS	Iskra	Pszczyna	 6	 13:45

IV Liga (Śląsk - grupa II)

Ostatniej soboty podopieczni trenera 
Mateusza Żebrowskiego podejmowali 
nie lada przeciwnika, bowiem do Ustro-
nia zawitał wicelider rozgrywek – Odra 
Wodzisław Śląski, która do sezonu przy-
stępowała jako jeden z najpoważniejszych 
kandydatów do awansu. Wodzisławianie 
przed spotkaniem z Kuźnią mogli po-
chwalić się, wraz z katowickim Rozwo-
jem, najlepszą ofensywą w lidze oraz ex 
aequo ze Spójnią Landek najszczelniejszą 
defensywą. 

To tylko pokazywało jak trudne zadanie 
czekało ustrońskich zawodników, którzy 
spotkanie z półfinalistą Pucharu Polski 

z 1997 roku rozpoczęli niezwykle uda-
nie, a swoją dobrą grę udokumentowali 
dwoma bramkami. W 23. minucie Mi-
chał Pietraczyk podał do Pawła Brzóski,  
a ten zainaugurował wielkie strzelanie 
w tym spotkaniu. Cztery minuty później 
Pietraczyk znów zagrał do Brzóski, który 
uderzeniem z pierwszej piłki podwyższył 
prowadzenie swojej drużyny. Niestety to 
drugie trafienie „obudziło” wodzisławian, 
którzy ruszyli do odrabiania strat. W 31. 
minucie za skórę ustrońskiej defensywy 
zaszedł Adrian Garcia Tabala zdobywając 
bramkę kontaktową. Dla hiszpańskiego 
snajpera było to już dwunaste trafienie  

w rozgrywkach ligowych. To jednak nie 
było ostatnie słowo przyjezdnych w pierw-
szej połowie, bowiem tuż przed przerwą 
do wyrównania doprowadził 36-letni 
Gruzin, Koba Shalamberidze. W dru-
giej połowie, pomimo kilku okazji z obu 
stron, rezultat spotkania długo pozostawał 
niezmienny. Do czasu, ponieważ zawod-
nicy Odry zdołali zdobyć trzecią bramkę,  
w czym największe „zasługi” miał arbiter, 
Bartosz Bielaś. W 74. minucie najlepiej  
w podbramkowym zamieszaniu odna-
lazł się Krzysztof Krzyżok, który zdołał 
oddać uderzenie, jednak strzegący tego 
dnia ustrońskiej bramki Aleksander Łu-
bik bez większych problemów wyszedł  
z opresji pewnie łapiąc futbolówkę. W tym 
momencie pierwszoplanowym aktorem 
tego widowiska postanowił zostać sędzia 
niespodziewanie wskazując na środek 
boiska. Dlaczego? Katowicki arbiter uznał 
bowiem, wraz ze swoim asystentem, że 
piłka całym obwodem przekroczyła linię 
bramkową. Zaskoczeni taką decyzją byli 
nawet przyjezdni, którzy zamiast uznania 
bramki widmo, domagali się wskazania na 
jedenasty metr. Ambitnie grająca Kuźnia 
starała się doprowadzić do wyrównania, 
jednak tej sztuki nie udało jej się niestety 
dokonać. Triumf wodzisławskiej Odry  
w samej końcówce przypieczętował, 
wprowadzony minutę wcześniej na boi-
sko, Arkadiusz Woś.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Alek-
sander Łubik – Cezary Ferfecki, Kamil 
Turoń, Konrad Pala, Jakub Wojtyła (od 
73 minuty Maksymilian Wojtasik), Ar-
kadiusz Jaworski (od 55 minuty Mateusz 
Wigezzi), Paweł Brzóska (od 58 minuty 
Damian Madzia), Konrad Kuder, Daniel 
Dobrowolski, Bartosz Iskrzycki (od 79 
minuty Adrian Sikora), Michał Pietraczyk

                                    Arkadiusz Czapek

Nero to pies, który jeździ Koleją... Linową „Czantoria” i bardzo to lubi. Może to robić 
bezpłatnie i bezpiecznie, bo wyciąg jest już po obowiązkowym przeglądzie technicznym. 
Zgodnie z podanymi w internecie informacjami od 11 do 15 listopada Kolej będzie czynna 
w godz. od 8.30 do 15:30. 

Najciekawsze fragmenty meczu można obejrzeć w telewizji internetowej Śląskie.TV. Na 
zdjęciu chwila po podaniu Michała Pietraczyka, przed strzeleniem drugiej bramki przez 
Pawła Brzóskę. 


