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W numerze m.in.: Harmo-
nogram odśnieżania z mapą 
i telefonami, Zburzona chata 
w Lipowcu, Pożar samocho-
du, Remont ul. Ogrodowej, 
Występy „Równicy”, Pokusa 
poprawiania człowieka, Śpiew 
w języku Chrystusa, Którędy 
do nieba, Wspomnienie o Wik-
torze Pasternym, Turystyczne 
eldorado, Ustroniak w I lidze, 
Sukcesy rajdowców  
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RADA 
SENIORÓW 

MIASTA USTROŃ 
POWOŁANA

W niedzielę rozpoczyna się adwent, dla ludzi 
wierzących czas oczekiwania na powtórne 
przyjście Jezusa, czas modlitwy, refleksji 
i wstrzemięźliwości. Dla wszystkich czas 
przygotowań do świąt, obmyślania menu, 
projektowania dekoracji, wyszukiwania pre-
zentów. Świąteczne przygotowania trwają 
też na ustrońskim rynku. W poniedziałek 
w dokuczliwie siąpiącym deszczu panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu pod 
przewodnictwem przewodniczącej Olgi 
Kisiały przez kilka godzin tworzyły wieniec. 
Jak wyjaśniła Barbara Niemczyk, naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Miasta Ustroń za podstawę służyła 
im zmyślna konstrukcja zaprojektowana 
i wykonana w firmie „Kubala”. Specjalny 

Stało się to 24 października 2019 r. 
uchwałą Rady Miasta Ustroń, ale do-
piero 17 listopada 2021 r. wybrano 
członków. Miało to nastąpić na początku 
2020 roku na podstawie zarządzenia 
burmistrza miasta, jednak plany po-
krzyżowała pandemia. Radę Seniorów, 
która jak mówi statut: „ma charakter 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny 
w kwestiach związanych z osobami 
starszymi i działaniami podejmowanymi 
na ich rzecz przez działające w Mieście 
Ustroń instytucje publiczne, organiza-
cje pozarządowe, podmioty prowadzące 
uniwersytety trzeciego wieku”, tworzyć 
będą mieszkańcy Ustronia, którzy ukoń-
czyli 60 lat. 

W ubiegłą środę w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta Ustroń kandydatów do Rady Se-
niorów przywitał burmistrz Przemysław 
Korcz. Mówił z podziwem o kondycji 

(cd. na str. 4)

 28 listopada godz. 15.00
Uroczyste rozświetlenie pierwszej świecy wieńca 
adwentowego. Koncert trio: Janusz Śliwka Band w 
składzie: Natalia Bukowska, Jan Siwy, Janusz Śliwka.

  
    5 grudnia godz. 15.00

Uroczyste rozświetlenie drugiej świecy wieńca 
adwentowego. Koncert chóru ewnagelickiego oraz 
zespołu Tekla Klebetnica. godz. 16.00 rozświetlenie 
choinki oraz spotkanie z Mikołajem.
      
            12 grudnia godz. 15.00
Uroczyste rozświetlenie trzeciej świecy wieńca 
adwentowego. Koncert Karoliny Kidoń i przyjaciół.
 
               19 grudnia godz. 15.00
Uroczyste rozświetlenie czwartej świecy wieńca 
adwentowego. Koncert EL „Czantoria” oraz ER 
„Równica”.

 18-19 grudnia Konwój Radia ZET

Rynek

patent ma zapewnić trwałość i stabilność 
wieńca i świec. Członkinie KGW do metalo-
wego ażuru drutem przymocowywały prze-
kazany przez Nadleśnictwo Ustroń stroisz, 
czyli gałęzie drzew iglastych – świerczyny 
i jedliny. Stroisz posłużył także do dekoracji 
donic, w których latem rosły pelargonie. 
Teraz donice zielenią się choiną dzięki pra-
cownicom Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
Dokończenie dekoracji wieńca nastąpi 
w najbliższą niedzielę przed uroczystością 
zapalenia pierwszej świecy adwentowej, 
której dokonają: nadleśniczy Nadleśnictwa 
Ustroń Sławomir Kohut, panie z lipowskiego 
KGW i ustrońskie dzieci. Przed nami kon-
certy i atrakcje oraz świąteczny jarmark 
na rynku.                           Fot. M. Niemiec    
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pojawi się druga ściana kolum-
barium. W pierwszej spośród 
144 nisz ponad 100 jest już 
zajętych. 

W restauracji „Ekotradycja” 
w Cieszynie, prezentowane są 
prace artystyczne członków 
Cieszyńskiego Uniwersytetu 
III Wieku. Na wystawie znala-
zło się około 80 prac o różno-
rodnej tematyce i wykonanych 
różnymi technikami. Można je 
oglądać do końca tego roku. 
Biletów wstępu nie ma.

Zapewne nie taki początek sezo-
nu wymarzył sobie Piotr Żyła. 
Walka o Puchar Świata rozpo-
częła się w miniony weekend  
w Niżnym Tagile (Rosja), gdzie 
zawodnik WSS Wisła był 32. 
i 16.                              (nik)

Morcinek i Karol Skiba. Sty-
pendia artystyczne fundowane 
przez europosła Jana Olbrychta, 
otrzymali Jan Probosz i Oliwia 
Wantulok. 

W Lesznej Górnej najstarszym 
zabytkiem jest płyta nagrobna 
z 1678 roku na przykościelnym 
cmentarzu. Nie można pomi-
nąć  późnobarokowej figury 
św. Jana Nepomucena, która 
stoi naprzeciwko kościoła po 
drugiej stronie drogi.  
  
20 listopada oficjalnie otwarto 
zrewitalizowany park im. Pawła 
Stalmacha w centrum Istebnej. 
Inwestycję zrealizowano dzię-
ki projektowi transgraniczne-
mu. Koszt robót budowlanych  
w zakresie rewitalizacji skweru 
wyniósł 375 594,85 zł. 

Szlak Architektury Drewnia-
nej w województwie śląskim 
wzbogacił się o dwa obiekty na 
terenie Istebnej. Są to Muzeum 
Jana Wałacha na Andziołówce 
oraz kościół pw. Matki Bożej 
Fatimskiej na Stecówce, który 
powrócił po odbudowaniu po 
pożarze.

Zakończono kompleksowy re-
mont dachu zabytkowej bramy 
prowadzącej na Cmentarz Ko-
munalny w Cieszynie. Zmoder-
nizowany został także kolejny 
odcinek alei głównej, a przy 
okazji prac ziemnych wymie-
niono przepusty kanalizacyjne 
oraz rozbudowano sieć wodo-
ciągową i instalację elektrycz-
ną. W ostatnich latach wydano 
około 600 tys. zł na poprawienie 
wyglądu alei. W przyszłym roku 

to i owo
z 

okolicy

10 uczniów i absolwentów 
szkół średnich z powiatu cie-
szyńskiego otrzymało stypen-
dia macierzowe i artystyczne. 
Uroczystość odbyła się w Domu 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
w Cieszynie. Tegoroczni sty-
pendyści macierzowi to: Anna 
Haratyk, Patrycja Kubicius, Ju-
lia Pieczonka, Paulina Zagajew-
ska, Oliwia Jurkowska, Sabina 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

ZAWIADOMIENIE
dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezod-
pływowych (szamb) i osadników z przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że na podstawie art. 6 ust. 
5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) pracownicy 
Urzędu Miasta Ustroń oraz Straży Miejskiej Miasta Ustroń będą 
przeprowadzali kontrole:

•  częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych 
  (szamb), a także osadników z przydomowych oczyszczalni  
  ścieków;

•  zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsię- 
  biorcami posiadającymi aktualne zezwolenie na pro- 
  wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  
  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na  
  terenie Miasta Ustroń;

• dowodów uiszczania opłat za te usługi;
• dokumentów potwierdzających stan technicznych tych 

  obiektów.
W związku z powyższym proszę Państwa o współpracę i udo-

stępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem 
kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków 
wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych 
oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Miasta Ustroń jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Ustroń.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się 
od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi 
kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowa-
nia, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 
zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten 
może orzec karę grzywny do 5000 zł.  Burmistrz Miasta Ustroń

*  *  *

CZWARTKOWA GIMNASTYKA 
W każdy czwartek o godz. 17.00 na parafii ewangelickiej od-

bywa się gimnastyka. Wszyscy chętni mile widziani. 

ROZWIJAJMY USTROŃ
ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

DLA MIASTA
Fundacja Oddychaj Beskidami serdecznie zaprasza przedstawi-

cieli organizacji pozarządowych, działających w Miasto Ustroń, 
na spotkanie robocze pt.: „Rozwijajmy Ustroń – organizacje 
społeczne dla miasta”, które odbędzie się w sobotę 27 listopada 
o godz. 16.00 w biurze fundacji przy ul. Wantuły 47. Osoby za-
interesowane uczestnictwem proszone są o dokonanie zgłoszenia 
na adres: biuro@oddychajbeskidami.pl

Głównym powodem zwołania ww. spotkania jest chęć poznania 
ludzi działających w sferze publicznej i danie okazji do rozmowy 
i wymiany doświadczeń. Będziemy się starać dotrzeć z informacją 
do każdej ustrońskiej organizacji, aby stworzyć możliwie szeroki 
krąg współpracy.

W trakcie ww. spotkania szczególną uwagę chcielibyśmy po-
święcić kwestii roli organizacji pozarządowych wobec potrzeb  
i wyzwań rozwojowych Ustronia.

Dodatkowo zaproponować chcemy powołanie zespołu, który 
podjąłby się stworzenia wieloletniego planu działania i rozwoju 
organizacji pozarządowych w naszym mieście.

Wygłoszona zostanie także krótka prelekcja dot. możliwość 
pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów statu-
towych oraz projektów organizacji pozarządowych.

Biorąc pod uwagę ogromny potencjał drzemiący w osobach 
tworzących ustrońskie stowarzyszenia i fundacje, warto jest stwo-
rzyć mechanizmy umożliwiające sprawny przepływ informacji 
czy wymianę doświadczeń. Dodatkowo działania takie ułatwić 
mogą samemu miastu realizację pewnych wymogów ustawowych 
regulujących warunki współpracy z organizacjami społecznymi.

KONFERENCJA 
UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI

Stowarzyszenie „Można Inaczej” zaprasza wszystkich miesz-
kańców, w tym młodzież, rodziców oraz specjalistów w dniu 
26 listopada w godz. 15.00 - 18.00 na bezpłatną konferencję 
poświęconą tematyce uzależnień oraz profilaktyce. Konferencja 
odbędzie się w MDK „Prażakówka”.

*   *   *

*   *   *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

47/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Karol Chrapek    lat 76  ul. Lipowska
Jerzy Kosturek    lat 63   Ustroń
Halina Krzempek   lat 82  ul. M. Konopnickiej
Anna Nogawczyk    lat 75   ul. A. Brody
Danuta Szerłomska   lat 84  ul. Sikorskiego
Wanda Młynarczyk-Leszczyńska lat 90  os. Manhatan

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

KRONIKA MIEJSKA

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 listopada 2021 r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 1000 
0001  0102  5211  

SZUKAJĄ 
DARCZYŃCÓW

13 listopada, w ramach akcji Szlachetna Paczka, została ot-
warta Baza Potrzebujących Rodzin. Aktualnie poszukiwani są 
darczyńcy. Finał 21. edycji tego wydarzenia, weekend cudów, 
zaplanowany jest na 11 i 12 grudnia. Wykaz rodzin potrzebują-
cych pomocy z rejonu Ustroń, Wisła, Brenna znajduje się pod 
linkiem: https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/lista-
-rodzin/269.                                                                        (eko)  

KONCERT JUBILEUSZOWY
CHÓRU EWANGELICKIEGO

Ustroński Chór Ewangelicki pod dyrekcją Szymona Stani-
szewskiego zaprasza na Koncert Jubileuszowy „Śpiewamy 
Panu”, który odbędzie się 28 listopada o godz. 16.00 w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim. Słowo wiążące: Halina Szarowska.

PODRÓŻ PRZEZ 
RUMUNIĘ

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na spotkanie 
podróżnicze „W pobliżu zawsze są niedźwiedzie... Podróż przez 
Rumunię”. Spotkanie odbędzie się 26 listopada o godzinie 17.00 
w Czytelni.

Rumuni nie mają tylu problemów, co Polacy. Dlaczego? 
Bo zajmują się tylko tym, co bezpośrednio ich dotyczy. Czy  
w ciągu trzech tygodni można nauczyć się spokojnego, rumuńskie-
go podejścia do życia? Jak zasnąć spokojnie, gdy dookoła namiotu 
przechadzają się dzikie psy? Czy samotna dziewczyna odnalazła 
się w kraju, gdzie podstawą przetrwania jest przebywanie wśród 
ludzi? Wyprawa do Rumunii to okazja do zweryfikowania wielu 
stereotypów oraz odkrycia kilku pomocnych w życiu zasad. 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania opowieści o kraju,  
w którym zawsze w pobliżu są niedźwiedzie.

Spotkanie poprowadzi Ewa Kozik, która jest absolwentką etno-
logii na Uniwersytecie Śląskim i religioznawstwa na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Pisze doktorat w Szkole Doktorskiej Uniwer-
sytetu Śląskiego, gdzie zajmuje się problematyką filozofii nauki  
i socjologią wiedzy. Doktorat nosi tytuł „Mity medyczne jako 
źródło poczucia bezpieczeństwa w świecie postprawdy. Medycyna 
i zdrowie”. A poza nauką do szaleństwa kocha książki, chodzi po 
górach i w miarę możliwości stara się odwiedzać różne miejsca 
w Polsce i za granicą. W tym roku była Rumunia, w przyszłym 
roku Maroko i góry Atlas.              Miejska Biblioteka Publiczna

ZAMKNIĘTE 
ULICE I PRZEJAZDY

Od 22 listopada do 10 grudnia (włącznie) będą utrudnienia  
w ruchu na ul. Skoczowskiej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. 
Granicznej. Będzie wprowadzone odcinkowe częściowe zawęże-
nie jezdni z uwagi na prace związane z utwardzeniem pobocza.

Remont linii kolejowej spowodował zamknięcie przejazdów 
kolejowych na ul. Tartacznej, Fabrycznej i Pszennej do dnia 26 
listopada (włącznie). 

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”. 

Emily Dickinson

Rodzinie i bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci 

śp. Jerzego Cieślara
składają

Burmistrz Miasta 
oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

47/2021/1/N
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(cd. ze str. 1)

(dok. na str. 6)

RADA SENIORÓW 
MIASTA USTROŃ POWOŁANA
ustrońskich seniorów, wspominając swoje 
wizyty u jubilatów, w tym u stulatków. 
Wyraził szacunek wobec osób, które 
angażują się w życie społeczne miasta  
i radość, że powstaje gremium, które za-
dba o interes najstarszych mieszkańców 
miasta, wskazując ich potrzeby i oczeki-
wania wobec samorządu. Następnie oddał 
głos wiceprzewodniczącej Rady Miasta 
Ustroń Jolancie Hazuce, która poprowa-
dziła dalszą część zebrania i procedurę 
wyborczą. 

Na podstawie listy obecności i statutu 
Rady Seniorów, który jest załącznikiem 
do uchwały powołującej Radę, Jolanta 

Hazuka stwierdziła, że zebranie jest waż-
ne, bo bierze w nim udział co najmniej 
połowa kandydatów. Zgłoszonych zo-
stało 14 osób, obecnych było 12. Przed 
głosowaniem zaprezentowano sylwetki 
kandydatów, z których część zgłoszona 
została przez organizacje – Stowarzysze-
nie Miłośników Kuźni Ustroń, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Polski Związek 
Emerytów i Rencistów, Fundację Dobrego 
Pasterza, a pozostali przez grupę miesz-
kańców. Zgodnie ze statutem musieli uzy-
skać poparcie co najmniej 25 ustroniaków. 

Nad prawidłowym przebiegiem wybo-
rów czuwała komisja w składzie: Jolanta 

Hazuka, Alicja Żyła – naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego UM, Barbara Niemczyk 
– naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM oraz Magdalena 
Kozłowska – kierownik Biura Rady Mia-
sta w ratuszu. Zebranym rozdano karty, 
a głosujący mieli postawić znak „X” przy 
maksymalnie 9 nazwiskach kandydatów. 
Liczenie głosów trwało kilkanaście minut, 
po czym odczytano skład Rady.  

Do zadań Rady o charakterze konsul-
tacyjnym należy w szczególności wyra-
żanie na wniosek Rady Miasta Ustroń, 
Burmistrza Miasta Ustroń, instytucji pub-
licznych, organizacji pozarządowych lub  
z własnej inicjatywy opinii o projektach 
uchwał i aktów prawa miejscowego do-
tyczących osób starszych oraz działań 
realizowanych na ich rzecz. 

Do zadań Rady o charakterze dorad-
czym należy w szczególności określanie 
sytuacji osób starszych oraz rekomenda-
cja działań na rzecz poprawy jakości ich 
życia.

Do zadań Rady o charakterze inicjatyw-
nym należy w szczególności inicjowanie 
przedsięwzięć zmierzających do integracji 
społecznej seniorów, poprawy jakości ich 
życia i działań, wzmacniania ich aktyw-
ności obywatelskiej oraz służących ochro-
nie praw i poszanowania godności osób  
w wieku senioralnym. 

Radny Rady Miasta Ustroń nie może 
być członkiem Rady Seniorów, której 
kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia prze-
prowadzenia wyborów. 

W statucie Rady Seniorów Miasta 
Ustroń, będącym załącznikiem do uchwa-
ły, czytamy również, że „Ustanie człon-
kostwa w Radzie następuje wskutek:  
1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 
2) śmierci, 3) skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 
4) nieobecności na 4 kolejnych posiedze-
niach Rady”. Również, że „w przypad-
ku zmniejszenia liczby członków Rady  
w związku z sytuacją określoną w ust.  
1 skład Rady uzupełnia się o osobę, która 
na zebraniu wyborczym, o którym mowa 
w § 4 ust. 6 otrzymała kolejno najwyższą 
liczbę głosów. W przypadku braku takiej 

Pierwsza Rada Seniorów Miasta Ustroń będzie pracować w składzie: Karol Brudny, Anna 
Suchanek, Agnieszka Woźniak, Bogdan Kozieł, Danuta Procner, Józef Sikora, Karol Chraścina, 
Irena Pawelec, Włodzimierz Chmielewski.                                               Fot. M. Niemiec
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To był wielki dzień w Lipowcu, zburzona 
została chata stojąca przy ul. Lipowskiej, 
znacznie utrudniająca widoczność na 
zakrętach. Usytuowana przy fragmencie 
drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Szkolną  
a skrzyżowaniem z ul. Leśną. W pewnym 
okresie to ten budynek był przeszkodą dla 
remontu niebezpiecznego dla pieszych  
i kierowców odcinka drogi. Wtedy chata była 
wpisano do rejestru zabytków, ale później 
straciła ochronę konserwatorską, ponieważ 
zrąb obito drewnianą okładziną i konstrukcja 
obiektu utraciła cechy pierwotne. Jak poda-
je Alicja Michałek z Muzeum Ustrońskiego, 
budynek przy ul. Lipowskiej 132 prawdopo-
dobnie powstał w pierwszym ćwierćwieczu 
XIX wieku. Jego zburzenie można uznać za 
początek inwestycji, jaką będzie remont  
i przebudowa ul. Lipowskiej, na którą powiat 
cieszyński przeznacza 4,4 mln zł, z czego 
półtorej miliona pochodzić będzie z budżetu 
miasta.                                                (mn)

Od 17 listopada prowadzone są prace na 
ul. Ogrodowej w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni 
dróg i chodników gminnych”. Zakres zamó-
wienia obejmuje roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie 
podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi 
z kostki brukowej, uzupełnienie poboczy. 
Do udziału w przetargu zgłosiło się dwóch 
wykonawców: firma EUROVIA POLSKA S.A 
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (cena 
ofertowa: 168.843,53 zł brutto) oraz firma 
PPHU WASP-BUD Jarosław Spandel z siedzibą  
w Kończycach Małych (cena ofertowa 
183.569,76 zł). Miasto Ustroń wybrało 
pierwszą z ofert.  Zakończenie modernizacji 
ulicy Ogrodowej planowane jest na 10 grud-
nia.                                                      (eko)                                               

Fot. E. Kostka

17 listopada o godz. 00.38 strażacy otrzymali 
zgłoszenie o palącym się przy ul. Lipowskiej 
samochodzie. Zgłaszający użył stwierdzenia, 
że jest to podpalanie. Na miejsce przybyły 2 
zastępy i 11 strażaków. Podanie jednego prą-
du wody doprowadziło do ugaszenia pojazdu. 
Na miejsce przybyła również policja, która 
potwierdziła przyczynę pożaru. Nieznany 
sprawca nasączył kawałek materiału cieczą 
łatwopalną, włożył do wlewu zbiornika pali-
wa i podpalił pojazd marki Suzuki Samurai. 
Mieszkaniec Ustronia poniósł szkody, które 
oszacowano na 15 tys. złotych. Czynności 
trwały do 1.41.                                      (eko)

REMONT 
OGRODOWEJ

POŻAR
SAMOCHODU

Fot. OSP Lipowiec

ZBURZONA 
CHATA 

W LIPOWCU

Fot. Bożena Piwowar
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LIST DO REDAKCJI
Witam!
Jako były mieszkaniec Ustronia i miłośnik kolei bacznie przy-

glądam się postępującym pracom na modernizowanych torach 
do Wisły. Cieszy, że odcinek, który był w najgorszym stanie został 
już w ubiegłym roku odnowiony i między Chybiem a Skoczowem 
pociągi zamiast 30 jeżdżą 100 km/h. Szkoda, że odcinek do Wi-
sły zamiast w grudniu bieżącego roku będzie otwarty dopiero  
w czerwcu 2022. Niemniej prace się toczą i latem będziemy 
mogli się cieszyć wznowieniem ruchu pociągów, a także większą 
częstotliwością kursów. 

W tej beczce miodu jest niestety łyżka dziegciu, a jest nią przy-
stanek Ustroń Zdrój. 

W mojej ocenie przy realizacji remontu popełniono trzy błędy:
– po pierwsze nowy peron odsunięto od istniejącego budynku. O 

ile mnie pamięć nie myli obiekt na przystanku kolejowym Ustroń 
Zdrój powstał ze składek mieszkańców Ustronia. Co prawda 
utracił teraz funkcje kolejowe, ale może uda się je przywrócić. 
Może gmina pomyśli wraz z naszym regionalnym przewoźnikiem, 
Kolejami Śląskimi o uruchomieniu kasy. Dzisiaj większość biletów 
sprzedaje się przez internet, jednak przyjeżdżający do Ustro-
nia kuracjusze to zwykle ludzie starsi, którzy nie są tak biegli  
w technologiach informatycznych, dlatego punkt, gdzie mogliby 
kupić tradycyjny bilet i otrzymać informacje na temat połączeń 

osoby przeprowadza się wybory uzupełniające. (…) Wyborów 
uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji 
Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy licząc od dnia, w którym 
miałyby zostać przeprowadzone wybory uzupełniające.”

Pierwsze posiedzenie ustrońskiej Rady Seniorów odbędzie 
się zgodnie ze statutem nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 

wyboru Rady. Zwoła je i poprowadzi do czasu wyboru przewod-
niczącego Rady, burmistrz lub wskazana przez niego osoba. Na 
pierwszym posiedzeniu Rada zwykłą większością głosów powoła 
ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 
sekretarza.

Przewodniczący będzie reprezentował Radę na zewnątrz  
i kierował jej pracami. Będzie zwoływał posiedzenia wyznaczając 
termin i miejsce, ustalał porządek obrad, przewodniczył obra-
dom, czuwał nad terminowością i przebiegiem obrad. W razie 
nieobecności przewodniczącego, jego kompetencje przejmuje wi-
ceprzewodniczący. Do zadań sekretarza należy: przygotowywanie 
dokumentów na posiedzenia Rady, sporządzanie protokołów  
z posiedzeń Rady, przedkładanie burmistrzowi podjętych uchwał 
i protokołów z posiedzeń Rady.

Posiedzenia Rady będą jawne, zwoływane w miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Rada Seniorów podej-
muje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego 
składu Rady. Uchwały przedkładane są burmistrzowi do 7 dni 
od ich podjęcia. Członkowie Rady wykonują swoje czynności 
osobiście i nieodpłatnie, są zobowiązani czynnie uczestniczyć 
w posiedzeniach Rady. RSMU będzie korzystać ze wsparcia  
i zaplecza organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń. Obsługę tech-
niczną i merytoryczną zapewni burmistrz. Rada może odbywać 
posiedzenia w ratuszu po uzgodnieniu terminu z burmistrzem.              

Tekst i foto: Monika Niemiec    

RADA SENIORÓW MIASTA USTROŃ POWOŁANA

byłby bardzo przydatny. Można połączyć to miejsce z informa-
cją turystyczną miasta. Niewykorzystana przestrzeń poczekalni  
w budynku Ustroń Zdrój aż się o to prosi! Należy tylko zadbać, 
aby kolej realizując projekt połączyła budynek z peronem.

–  po drugie zlikwidowano dojście na przystanek od ulic Mickie-
wicza i Grażyny. Pozostawienie tylko dojścia do pociągu od strony 
Grażyńskiego jest ograniczeniem i utrudnieniem dla wszystkich, 
którzy wysiadając z pociągu chcą się udać w stronę amfiteatru. 
Pierwotnie na peron można było wejść z obu stron. Przywrócenie 
poprzedniego stanu nie kosztuje wiele, a z pewnością przywróci 
dawną funkcjonalność przystanku.

– po trzecie, zainstalowano tylko jedną małą wiatkę. Pewnie 
podczas remontu użyto jednego wzoru projektu dla wszystkich 
przystanków osobowych na całej linii. Tak zrobiono w Zaborzu, 
na przystanku Skoczów Bładnice. Chciałbym jednak zauważyć, 
że Ustroń Zdrój jest wyjątkiem, bowiem jest głównym miejscem, 
do którego przyjeżdżają pasażerowie kolei w Ustroniu. Wymiana 
podróżnych jest tu znacznie większa niż na wymienionych prze-
ze mnie przystankach, dlatego powinno powstać jeszcze jedno 
większe zadaszenie, aby ludzie oczekujący na pociąg nie mokli 
podczas deszczu. Sprawę poprawiłoby także wspomniane już 
uruchomienie poczekalni w budynku.

Jak wspomniałem, remont kolei na Śląsku Cieszyńskim cieszy 
mnie bardzo, ale zachęcam władze Ustronia do podjęcia działań, 
by efekty tej rewitalizacji były jeszcze lepsze. Remont nie jest 
zakończony, prace nie zostały odebrane, więc myślę, że można 
jeszcze coś poprawić.              Z poważaniem ks. Tomasz Bujok

Najwięcej, bo 10 głosów, otrzymała Danuta Procner (z lewej), kan-
dydatka grupy mieszkańców. Irena Pawelec (z prawej) była radną 
Rady Miasta Ustroń II kadencji w latach 1994-1998.    

W tej samej kadencji, co Irena Pawelec, radnym był również Włodzi-
mierz Chmielewski. Na zdjęciu podczas głosowania do RSMU.

Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Hazuka, 
protokołowała Magdalena Kozłowska, w liczeniu głosów uczestniczyły 
naczelniczki: Alicja Żyła i Barbara Niemczyk.            Fot. M Niemiec

(dok. ze str. 4)
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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 2021 r., 
poz. 888 z późn. zm.) 
- 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 Ireneusz STANIEK 606 321 191
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Jarosław Urbanowicz 608 614 681
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Radosław Muchyński 794 284 881
Członek Zespołu 
Koordynacyjnego Józef KUCZERA  668 471 585

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 zajmuje się firma 
Usługi Transportowe Kraj i Zagranica Arnold Szczepański z siedzibą 
w 43-450 Ustroń ul. Jabłoniowa 6, tel. 693-061-831, sektora 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 Pa-
wilon 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 358 i 33 8579 322.

Do zadań koordynatora należy m.in.:
1. Koordynowanie przebiegu akcji zimowej z ramienia Zamawiają-
cego 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 
26.10.2021 r. do 30.04.2022 r. pod następującymi telefonami: Sektor 
I: 693-061-831; Sektor 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 inter-
wencji związanych ze stanem dróg i w miarę możliwości je załatwiać. 
Wykonawcę obowiązuje ścisłe przestrzeganie ustalonych kolejności i stan-
dardów 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 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. Utrzy-
mywanie 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 każdo-
razowej 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 2021/2022 w Ustroniu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPERATU ORGANIZACYJNEGO 
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

W SEZONIE 2021 / 2022 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 (12 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, Wiślań-
ska, 3 Maja;

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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Ryszard Wąsik wraz ze słuchaczami wykładu.                                                  Fot. E. Kostka

Pojęcie „eugenika” brzmi nieco egzo-
tycznie i może być dla pewnej grupy od-
biorców niezrozumiałe, jednak z pewnoś-
cią wiele znaczy i niesie za sobą zarówno 
pozytywne, jak i negatywne konotacje. 
Wprowadzone zostało przez Francisa 
Galtona, kuzyna Karola Darwina, w 1869 
r., a dotyczyło selektywnego rozmnażania 
zwierząt oraz ludzi, aby ulepszać gatunki 
z pokolenia na pokolenie, szczególnie 
jeśli chodzi o cechy dziedziczone. Gre-
ckie eugenes oznacza bowiem „dobrze 
urodzony”. 

Prelegent, mówiąc o eugenice, odniósł 
się do personalizmu chrześcijańskiego, 
którego przedstawicielem był m.in. Jan 
Paweł II. Zaznaczył, że stoi on w sprzecz-
ności do indywidualizmu i kolektywizmu. 
Personaliści oba te poglądy uważali za 
wadliwe, ponieważ nie przedstawiały 
prawdziwej natury człowieka, który jako 
jednostka jest jednocześnie częścią ludz-
kiej wspólnoty. Stanowiły zatem, w pew-
nym stopniu, drogę do eugeniki, którą 
Galton podzielił na pozytywną i nega-
tywną. Pierwsza z nich zachęcała do re-
produkowania dobrych osobników (m.in. 
działania obejmujące wsparcie rodziny), 
druga zniechęcała do reprodukcji osobni-
ków mało wartościowych (praktykowana 
poprzez sterylizacje i eksterminacje). 

Ustawy sterylizacyjne obowiązywały 
w USA (do 1972 w stanie Indiana), kra-
jach nordyckich (w Szwajcarii do 1985), 
Niemczech (np. Akcja T4 realizowana 

w III Rzeszy w latach 1939–1944, po-
legająca na fizycznej „eliminacji życia 
niewartego życia”). Epizody eugeniczne 
miały miejsce też w innych państwach 
z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Polski, 
Włoch, Francji i Hiszpanii. Nie oznacza 
to jednak, że eugenika była dla naszego 
kraju pojęciem obcym. 

W 1918 r. w Warszawie odbył się I Zjazd 
Eugeniczny, podczas którego postulowano 
sterylizację prostytutek, kryminalistów, 
alkoholików i dewiantów seksualnych, 
państwowe udzielanie zezwoleń na śluby 
i prokreację czy zakaz seksu przedmał-
żeńskiego. W 1922 założono natomiast 
Polskie Towarzystwo Eugeniczne, które 
skupiało 10 tys. członków, a mianowicie 
inteligencję polską po I wojnie światowej. 
Do projektów Ustaw Eugenicznych nale-
żało m.in. niedopuszczenie do zawierania 
małżeństw pomiędzy osobnikami chory-
mi, niedopuszczenie do rozrodu jednostek 
ciężko dziedzicznie obarczonych czy 
ułatwienie zawierania małżeństw  osobom 
„wartościowym” (co przecież trudno było 
zdefiniować). Należy jednak zaznaczyć, 
że politycy II Rzeczypospolitej byli nie-
chętni projektom eugeniki negatywnej. 
Przeciwny był również Kościół Katolicki.  
W związku z tym polska eugenika w swo-
jej historii nie notuje czynów określanych 
mianem ludobójstwa. 

Prelegent zwrócił też uwagę na słowa 
Macieja Zaremby Bielawskiego, szwedz-
kiego dziennikarza i pisarza polskiego 

pochodzenia, syna Oskara Bielawskiego 
(lekarza psychiatry):

– Historia eugeniki powinna być 
obowiązkowym elementem nauczania  
w szkołach, bo nie znikła przecież pokusa 
genetycznego poprawienia ludzkości. 
Ona raczej znowu rośnie – skutkiem po-
stępu nauki oraz rosnących wydatków na 
opiekę społeczną i zdrowotną. 

Ryszard Wąsik, przedstawiając tło hi-
storyczne, pozostawił słuchaczom otwartą 
furtkę do przemyśleń na temat eugeniki 
we współczesności i przyszłości. 

                                        Edyta Kostka

POKUSA POPRAWIANIA 
CZŁOWIEKA

12 listopada odbył się wykład kończący cykl spotkań w ramach XX Dni Klemenso-
wych. Uczestnicy, tradycyjnie już, spotkali się w Czytelni Katolickiej im. Jerzego 
Nowaka, aby wysłuchać prelekcji „Chrześcijanie o eugenice, czyli problem godności 
człowieka” dr. Ryszarda Wąsika. Frekwencja dopisała, a temat spotkania obudził  
w słuchaczach potrzebę dalszej dyskusji. 
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Prelekcję zapowiedział Krzystof Krysta, dyrektor ustrońskiej biblioteki.        Fot. E. Kostka

Mark Twain twierdził, że należy pod-
różować, by się czegoś nauczyć. Podróże 
niewątpliwie kształcą, ale nie zawsze 
możemy sobie na nie pozwolić. Niekiedy 
przeszkodą jest brak czasu, kiedy indziej 
pieniędzy, a w ekstremalnych warunkach 
pandemia. Wówczas z odsieczą przycho-
dzą spotkania, takie jak opisywane tutaj, 
które stanowić mogą inspirację do wypraw 
w przyszłości. Izabela Kula, dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, w lipcu 

tego roku spędziła 10 dni w słonecznej 
Hiszpanii wraz z mężem i córką. 

Swoją podróż zaplanowali sami. Kupili 
loty, wynajęli pokoje przez stronę booking.
com, a na miejscu wypożyczyli samochód. 
Wylądowali w Maladze, z której przemieś-
cili się do Grenady, następnie Rodny, aby 
ostatecznie dotrzeć na Gibraltar. Zwie-
dzali jednak nie tylko miasta, ale również 
parki czy jaskinie. Na szczególną uwagę 
zasługuje między innymi El Caminito del 

Rey („Ścieżka króla”), betonowy chodnik 
na wysokości 100 metrów przyczepiony 
do ściany wapiennego wąwozu w parku 
narodowym Desfiladero de los Gaitanes. 
Do niedawna, a mianowicie do remontu, ta 
niemal 8-kilometrowa trasa uważana była 
za jedną z najbardziej niebezpiecznych  
w Europie.  

Według Izabeli Kuli, będąc w Anda-
luzji, warto udać się również do jaskini  
w Nerja, która została odkryta przez przy-
padek w 1959 roku przez kilku chłopców 
poszukujących nietoperzy. Aktualnie jest 
jedną z największych jaskiń na terytorium 
Hiszpanii. Podczas opisywanej wyprawy 
nie mogło zabraknąć również wizyty  
w górach. Rodzina wybrała się na Pico de 
Veleta, będącego drugim co do wysokości 
szczytem Sierra Nevada. Ogromne wra-
żenie na zwiedzających zrobiło również 
rozdarte przez rozległy wąwóz miastecz-
ko Ronda. W jego ścianach, po jednej 
i drugiej stronie, wbudowane są domy. 
Miejsce to słynie także z Puente Nuevo 
– wysokiego na 120 metrów mostu oraz 
odbywających się tam regularnie korrid. 

Na Gibraltarze zwiedzający dowiedzieli 
się, że członków Unii Europejskiej nie 
obowiązują żadne obostrzenia. To akurat 
ciekawe, bo powierzchnia tego brytyj-
skiego terytorium zamorskiego wynosi 
zaledwie 6,5 km2, a zamieszkiwane jest 
przez ok. 34 tys. mieszkańców i 300 małp. 
Możliwość zakażenia się niechcianym 
wirusem jest więc co najmniej… duża. 
Rodzina na szczęście do Polski wróciła 
bez żadnych komplikacji. Największym 
problemem mogła być kradzież aparatu 
przez złośliwego magota lub makaka na 
Gibraltarze, ale na szczęście i tego udało 
się uniknąć.                        Edyta Kostka

TURYSTYCZNE ELDORADO
300 słonecznych dni w roku, zachwycające góry Sierra Nevada, pustynne płasko-
wyże, kaskady kwiatów, gaje oliwne, lasy palmowe, białe miasteczka na zboczach 
gór, piaszczyste plaże i ciągnące się po horyzont pola uprawne. Tym wszystkim cha-
rakteryzuje się południowy region Hiszpanii, o którym podczas środowej prelekcji 
multimedialnej zatytułowanej „Andaluzja – kraina wina, słońca, korridy i flamenco” 
mówiła Izabela Kula w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły. 

trzy ulubione przez siebie utwory. Zanim 
zaczną wspólnie, krótkie przedstawienie 
siebie, partnera i repertuaru. Zwraca uwagę 
pełen szacunku stosunek Możdżera do  
o prawie 30 lat starszego Makowicza.

Możdżer zastrzega sobie miejsce z wi-
dokiem na klawiaturę Makowicza. Ten 
pochylony w charakterystyczny dla siebie 
sposób. Możdżer lekko odchylony, no 
i zaczyna się improwizacja, rozmowa, 
przekomarzanie się, podążanie w tylko 
im znanym kierunku. Do tego wibracje 
spowodowane dwudziestoma super szyb-
kimi palcami powodują, że na twarzach 
słuchaczy pojawia się błogi uśmiech, pełen 
podziwu dla kultury muzycznej i maestrii 
tych dwóch światowej sławy, fantastycz-
nych wirtuozów fortepianu.

Na zakończenie kompozycja Adama 
Makowicza poświęcona wspólnemu wy-
stępowi pod roboczym tytułem „MakMoż” 
i oczywiście owacje na stojąco oraz trzy 
bisy.

 Opuszczamy zachwycający za każdym 
razem NOSPR ze swoimi pięknie pod-
świetlonymi ogrodami, dumni z honoro-
wego obywatela miasta Ustroń.  To dla 
nas zaszczyt i niebywała możliwość posłu-
chania co roku światowej sławy pianisty, 
a zarazem wspomożenie potrzebujących.                         
                                   Andrzej Piechocki

Sala koncertowa NOSPR-u wypełniona 
po brzegi. Na scenie tylko dwa czarne for-

tepiany. Zaczyna kolejno Leszek Możdżer, 
potem Adam Makowicz i prezentują po 

MAKOWICZ Z MOŻDŻEREM
   Kilkunastu ustroniakom udało się zdobyć bilety na niedzielny (14.11.2021) póź-
nowieczorny koncert Adama Makowicza i Leszka Możdżera. Była to kontynuacja 
projektu, który rozpoczął się 16 lat temu w nowojorskim Carnegi Holl.

Fot. Beata Szaleniec
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Proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. Wiesław Bajger powitał przybyłych zarówno  
w kościele św. Klemensa jak również w Czytelni Katolickiej.                          Fot. L. Szkaradnik

ŚPIEW JĘZYKIEM CHRYSTUSA
Kto znalazł się 10 listopada w kościele św. Klemensa został oczarowany wprost 
zjawiskowymi pieśniami śpiewanymi po hebrajsku, a nawet po aramejsku, którym 
to językiem dziś niemal wymarłym, posługiwano się w czasach Chrystusa. Przed 
ołtarzem stała uduchowiona młoda artystka Sylwia Hazboun, która zaśpiewała cztery 
własne kompozycje pieśni chrześcijańskich oraz dwie pieśni bliskowschodnie na 
tle oryginalnej muzyki Bliskiego Wschodu. Wokalne modlitwy utrwalone w więk-
szości na płycie „Ojcze nasz” są tak niezwykle przejmujące, że doświadcza się jej 
mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

„Pisząc teksty piosenek – powiedziała – 
starałam się medytować modlitwę Ojcze 
Nasz, tak aby każda z nich była częścią 
rozmyślania na temat tej modlitwy. Stara-
łam się, by język polski był tam obecny, by 
słuchacze zrozumieli przekaz. Natomiast 
wplecione są wersety w językach: aramej-
skim, arabskim, hebrajskim i nawet jedna 
pieśń ma akcent grecki”. 

Po tym głęboko emocjonalnym kon-
cercie przepięknych śpiewanych oracji, 
nastąpiło spotkanie z wyjątkowym goś-
ciem trzeciej odsłony Dni Klemensowych  
w Czytelni Katolickiej, gdzie interesującą 
prelekcją przybliżyła słuchaczom „Świat 
chrześcijaństwa Bliskiego Wschodu”. Na 
wstępie zaznaczyła: „Studiując arabistykę 
musiałam poznać bliżej Bliski Wschód, 
zwany Ziemią Świętą, a w szczególności 
początki chrześcijaństwa, kiedy wszystko 
się kształtowało. Podróże sprawiły, że 
coraz bardziej mnie ten temat interesował. 
Najbardziej jestem związana z Palestyną, 

bo stamtąd, z Betlejem pochodzi mój mąż.
O Bliskim Wschodzie można mówić  

w dwóch aspektach: o jego historii, co 
mnie bardzo fascynuje, oraz o współ-
czesnych problemach. Choć kraje te jak 
Palestyna, Jordania, Liban, Syria, Egipt 
w pierwszym odruchu nie zawsze kojarzą 
nam się z chrześcijaństwem, ale trzeba 
pamiętać, że stamtąd chrześcijaństwo 
przyszło. Bliski Wschód jest kolebką 
wschodnich obrządków liturgicznych  
i pustynnej myśli wczesnochrześcijań-
skiej. Przepiękna jest szczególnie muzyka, 
głęboka, przejmująca, chowająca w sobie 
przemyślenia chrześcijan przekazywane 
od wieków z pokolenia na pokolenie. Mu-
zyka zakorzeniona jest w bliskowschod-
nich tradycjach muzycznych, wykorzystu-
je arabskie skale oraz nieznane w Europie 
instrumenty. Chrześcijanie nigdy stąd nie 
zniknęli, pomimo licznych przeciwno-
ści i utrudnień, szczególnie związanych  
z trudną sytuacją polityczną. 

Drugim, nieco smutniejszym obliczem 
Bliskiego Wschodu jest jego obecna sy-
tuacja. Ponad 10-letnia wojna w Syrii, 
prześladowania chrześcijan w Iraku, kry-
zys migracyjny, problemy społeczno-
-polityczne w Libanie, konflikt arabsko-
-izraelski, trwająca od 2007 roku blokada 
Strefy Gazy… Efekty są dramatyczne 
– rosnące bezrobocie, brak dostępu do 
podstawowych usług, prądu, wody, lecze-
nia, migracja (szczególnie ludzi mających 
specjalistyczne wykształcenie), miliony 
dzieci poza systemem edukacji, inflacja, 
przedwczesne małżeństwa…

Chciałabym, aby o Bliskim Wschodzie 
mówiono w obu tych aspektach. Nie mo-
żemy zapominać o ogromnych potrzebach 
humanitarnych mieszkańców Bliskiego 
Wschodu i powinniśmy kierować do 
nich pomoc. Jednocześnie nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby czerpać z duchowego 
bogactwa Bliskiego Wschodu, dotykając 
w ten sposób korzeni naszej wiary oraz 
doświadczając wspólnoty chrześcijan”.

Sylwia Hazboun (z domu Cieślar) jest 
osobą znaną nie tylko w Ustroniu, skąd 
pochodzi, ale także w różnych zakątkach 
świata, gdzie angażowała się jako wolonta-
riuszka misyjna. Obecne pracuje w Caritas 
Polska. Ta młoda osoba, zaangażowaniem 
w działalność dla dobra innych wzbudza 
podziw i uznanie.       Lidia Szkaradnik

Sylwia śpiewała po hebrajsku, a nawet po 
aramejsku, którym to językiem posługiwano 
się w czasach Chrystusa. Fot. L. Szkaradnik

Na mocy uchwały Rady Miasta z 29.06 udzie-
lono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyń-
skiemu. Dotacja celowa wyniosła 300 tys. zł 
i był to nasz udział w remoncie odcinka drogi 
powiatowej nr 2652 S, czyli ulicy Równica, 
o dł. 1 km. Wcześniej, bo już w kwietniu 
miasto podpisało porozumienie z powiatem, 
zgodnie z którym została nam powierzona 
realizacja zadania. Najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu złożyła firma Eurovia Polska S.A. 
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, która 
wykonała prace za 411.299,97 zł brutto. 
Oferty złożyły również firmy: Auto-Trans 
Asfalty z Gierałtowic (438.604,77 zł) i Radex 
z Bielska-Białej (450.983,40 zł). Zakres 
prac obejmował: roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie 
podbudowy, wykonanie nawierzchni drogi 
z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 
i ścieralna), utwardzenie poboczy, humuso-
wanie i obsianie skarp.                          (mn)  Fot. E. Kostka
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Estrada Regionalna „Równica” występowała podczas cyklu gal 
„Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w dniach 10-14 listopada. 
Zespół otrzymał zaproszenie od Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Reprezentacyjny Zespół Miasta Ustroń wystąpił również  
w: Kiszkowie, Krajence, Kluczewie, Rychwale i Łęce Opatow-
skiej, dając wspaniały pokaz umiejętności wokalnych i tanecznych 
oraz przenosząc zgromadzoną publiczność w niepowtarzalny 
świat kultury Śląska Cieszyńskiego i góralskiej kultury. Człon-
kowie zespołu przekazali przedstawicielom Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego i gospodarzom koncertów 

18 grudnia na lodowisku w Cieszynie będzie można wziąć 
udział w widowisku, które tradycyjnie łączy zabawę z akcją chary-
tatywną. W „Fascynującym Meczu Hokeja na Lodzie” naprzeciw 
stanie drużyna Mistrzów Rajdowych Jarosława i Marcina Szejów  

i Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich! Do tej pory udział 
zapowiedzieli m.in.: Bogdan Kalus, Adam Grzanka, Jan Kliment, 
gen. Roman Polko, Błażej Gawliński, a z rywali rajdowców: 
Marcin Kobryń, Wojciech Chuchała, Dariusz Poloński, Łukasz 
Sitek, Andi Mancin, Adam Sroka. Lista się wydłuża. Można 
kupić bilet „Superbohater” za 70 zł (z upominkiem) lub „V.I.P.” 
za 140 zł (miejsca tuż nad boksami drużyn z najlepszym wi-
dokiem na taflę lodowiska i upominek). Fundacja Fascynujący 
Świat Dziecka z Ustronia, działająca na rzecz dzieci z FASD  
FAS (zespoły zaburzeń powodowanych działaniem alkoholu  
w okresie prenatalnym) przekaże pieniądze na reaktywację 
świetlicy środowiskowej „Szczęśliwy Start” – bezpiecznego  
i przyjaznego dzieciom miejsca, w którym otrzymają kompleksowe 
wsparcie w nauce, wychowaniu, życiu społecznym, opiekę i wyży-
wienie.                                                                                                 (mn)

materiały promocyjne rodzimej miejscowości otrzymane od 
Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Ustroń.

Do występów „Równicę” przygotowali: kierownik artystyczny 
– Marzena Cieślar, kapela w składzie: Marcin Cieślar (kierownik 
kapeli), Patrycja Cieślar, Kamil Jędrusik oraz konsultant arty-
styczny – Renata Ciszewska. O piękne stroje zespołu zadbała 
Lidia Hławiczka przy wsparciu rodziców.

Podczas swojego wyjazdu Estrada zawitała do pierwszej stolicy 
Polski – Gniezna, gdzie 11 listopada, w samo południe, wspólnie 
ze zgromadzonymi mieszkańcami i turystami, odśpiewała hymn 
państwowy. Miało to miejsce przy pomniku Bolesława Chrobre-
go, który znajduje się w sąsiedztwie Bazyliki Prymasowskiej na 
Wzgórzu Lecha. Podkreśliło to uroczysty i niezwykły charakter 
wizyty „Równicy” w Wielkopolsce.                                   (eko)

WYSTĘPY „RÓWNICY”
Fot. Estrada Regionalna „Równica”

Fot. Estrada Regionalna „Równica” Fot. Estrada Regionalna „Równica”



25 listopada 2021 r.    13

Chcę być fit, chcę być slim, to w mym życiu wiedzie prym, czynię kroki w tym kierunku 
radykalne.                                                                                                 Fot. L. Szkaradnik

Nic, nie mam nic
Tylko dłonie otwarte 
Co w bruzdach swych
Mają życie zawarte

Co znają smak
Życia w pośpiechu 
Choć nieraz już 
Był na nich ślad grzechu 

Więc pytam się 
Którędy do nieba 
Czy ręce me 
To wszystko co trzeba

W listopadowy wieczór po Święcie 
Niepodległości w Miejskim Domu Kul-
tury zabrzmiały nastrojowe klimaty  
w lirycznych utworach autorskich osnutych 
wokół ulotności życia, przedstawionego  
w nieco żartobliwym tonie z odcieniem za-
dumy. Była to kolejna ciekawa propozycja  
w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, 
zaś od kilku lat mamy okazję przeżywać 
świetne widowiska muzyczne w realizacji 
pary młodych utalentowanych artystów, 
którzy zamieszkali w stolicy, gdzie speł-
niają się zawodowo i artystycznie zarazem. 
Ona – Maria Górniok-Matula, ustronianka 
rozpoczynająca swą muzyczną karierę  
w zespole „Gama” Janusza Śliwki, wo-

kalistka, zaangażowana w różnych przed-
sięwzięciach artystycznych i pedagogicz-
nych, On – Kacper Matula pochodzący 
z Górek Wielkich, muzyk, gitarzysta, 
aktor Teatru Narodowego w Warszawie, 
współpracujący ze stołecznymi teatrami, 
twórca muzyki do spektakli teatralnych  
i piosenek. Oboje są autorami  wielu teks-
tów i scenariuszy.

Podczas ostatniego występu towarzyszył 
im akompaniując na akordeonie aktor  
i muzyk, Jakub Gawlik. 

Był to liryczny koncert przy świecach,  
a podziwiani już w ubiegłych latach kre-
atywni twórcy zachęcili liczne grono 
ustroniaków do przybycia. Zapełniła się 
cała sala widowiskowa, gdyż wśród słu-
chaczy znaleźli się znajomi Marysi z lat 
szkolnych, nauczyciele i wielbiciele ich 
wspólnych występów. Już na wstępie 
dyrektor MDK Urszula Broda-Gawełek 
zapowiedziała, że wraz z parą artystów 
przybył trzymiesięczny Ignaś, co widow-
nia przyjęła ze wzruszeniem i aplauzem. 
Tymczasem podczas występu Marysia 
kilkakrotnie z humorem komentowała 
swoje matczyne wyzwania, co wprowa-
dzało prawdziwie rodzinną atmosferę. 
Koncert został jak zwykle ciepło przyjęty 
i nagrodzony brawami, którymi widownia 
dziękowała za wspaniałe doznania i prosiła 
o bis, więc jeszcze raz zabrzmiała pełna 
ekspresji i humoru piosenka „Slim Fit”. 

Oto fragment utworu, a warto podkreślić, 
że wszystkie teksty zostały napisane przez 
Marysię i Kacpra, więc prawa autorskie są 
przez nich zastrzeżone. 

W telefonie aplikacja 
która sprawdza, czy kolacja
nie za dużo w sobie ma 
węglowodanów;

Wszak czytałam dla zachęty-
by posiłek był przyjęty,
nie przeciążać proszę nim
swoich organów.

Jakby tego było mało,
aby dbać o swoje ciało 
zapisałam także się 
na kurs karate;

jednak nieco to bolesne,
znaki widać już cielesne, 
gdy ktoś rzuci zręcznie mym
ciałem o matę.

Chcę być slim, chcę być fit,
by w figurze nie był zgrzyt
będę chodzić na treningi 
personalne

chcę być fit, chcę być slim-
to w mym życiu wiedzie prym, 
czynię kroki w tym kierunku
radykalne

Tak dobranej mądrze diety,
nie powstydziłby się Platon!
Jeszcze basen, potem korty- 
półmaraton!

Wykonawcy zapytani o swoje wrażenia, 
powiedzieli: „Mamy z tą sceną bardzo 
wiele pozytywnych wspomnień. Każdy 
nasz koncert czy muzodram jest inny, 
specyficzny i towarzyszą mu inne wyzwa-
nia. Ostatni –„Ulotnie” to  nasz pierwszy  
w pełni autorski koncert. I tu pojawiła się 
niepewność, czy publiczność wytrzyma  
z nami te półtora godziny, słuchając nie-
znanych piosenek, czy utwory im się 
spodobają, czy piosenki kabaretowe fak-
tycznie będą zabawne itp. Była to również  
– a może przede wszystkim, próba połą-
czenia macierzyństwa z zawodem muzy-
ka, czyli sprawdzian z logistyki. Nie obyło 
się bez kilku wpadek, w postaci palmy na 
głowie zamiast pięknej fryzury, luźnej ko-
szuli zamiast wyprasowanej sukienki, bo 
nie starczyło na to po prostu czasu. Jednak 
w ogólnym rozrachunku jesteśmy bardzo 
zadowoleni z koncertu, bo udało nam się 
wyłuskać z siebie wiele pokładów radości 
i spontaniczności grając dla ustrońskiej 
publiczności”. 

Mam nadzieję, iż mogę wypowiedzieć 
się w imieniu uczestników imprezy, że 
też jesteśmy bardzo zadowoleni, a ten 
wizaż Marysi robił wrażenie świetnego 
zamysłu artystycznego. Zatem z nie-
cierpliwością wyczekujemy na następne 
superspotkanie!                                 

                                 Lidia Szkaradnik

KTÓRĘDY DO NIEBA?
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BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Sue Smethurst 
„Ku wolności”

Prawdziwa historia Mindli  
i jej męża Kubusia Horowitza 
– artysty słynnego Cyrku Braci 
Staniewskich – napisana przez  
dziennikarkę Sue Smethurst, 
której mąż jest wnukiem bo-
haterów tej historii. Mindla, 
próbując odnaleźć męża, 
którego wybuch wojny za-
stał poza Warszawą, zostaje 
aresztowana przez Rosjan  
w Białymstoku, a jej syn trafia 
do sowieckiego sierocińca.

Jarosław Molenda
„Morderstwa znad 

Wisły”
Zbiór najgłośniejszych, niewy-
jaśnionych spraw kryminalnych 
zarysowany na tle zmieniającej 
się przez dekady polskiej rzeczy-
wistości. Część z nich to zbrod-
nie, które na zawsze pozostaną 
w zakurzonych archiwach, a ich 
sprawcy nigdy nie odpowiedzą za 
swoje czyny. Wszystkie te sprawy 
łączy nieznany motyw, ludzka po-
tworność oraz bezradność organów 
ścigania i sprawiedliwości.

GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI
Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00

Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00
Otwarta dla użytkowników zostaje też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

RECYKLING wspólny interes

Prawidłowa segregacja odpadów to na-
prawdę trudna sprawa, a wie o tym każdy, 
kto ten ważny problem, który powinien 
być stosowany w każdym gospodarstwie 
domowym, stara się rozwiązywać popraw-
nie. Przecież codziennie mamy rozmaite 
rodzaje odpadów. Choć staramy się, by jak 
najwięcej opakowań i różnych pozostało-
ści można było wykorzystać ponownie, 
to podział na tworzywa sztuczne i metale, 
bio, papier i szkło nie zawsze jest w stanie 
sprostać wymaganiom współczesnych cza-
sów. Sporą ilość odpadów musimy uznać 
za nietypowe, z którymi mamy najczęściej 
wiele dylematów, gdyż tylko z pozoru 
wydają się proste do zakwalifikowania.

Oto przykłady:
• Zużyte gąbki do mycia naczyń lub 

pielęgnacji ciała to odpady zmieszane i nie 
powinno się ich wyrzucać do kontenerów 
na tworzywa sztuczne. Jeżeli używamy 
gąbki powinniśmy często i regularnie ją 
wymieniać, bo bakterie i pleśnie lubią 
środowisko ciepłe i wilgotne. Alternatywą 
eko dla gąbek są różnego rodzaju myjki – 
najlepiej wybierać te, które można prać  
w pralce, dzięki temu będziemy mieli pew-
ność, że nie zasiedlą się w nich niechciane 
bakterie ani grzyby.

• Szklane naczynia, bombki choinko-
we, szyby samochodowe, lustra, szklanki 
żaroodporne  to przedmioty udające szkło 
nadające się do recyklingu i są powodem 

DYLEMATY 
Z NIETYPOWYMI ODPADAMI

najczęstszego zanieczyszczenia szklanych 
odpadów, a wrzucamy je do odpadów 
zmieszanych, bo nie da się ich w żaden spo-
sób ponownie wykorzystać. Do zielonych 
kontenerów lub worków białych i zielonych 
przeznaczamy tylko szklane słoje i butelki. 

• Paragony co prawda są z papieru, ale 
rodzaj tego papieru jest specyficzny i ze 
względu na swój skład nie nadają się do 
recyklingu. Papieru termicznego i fakso-
wego nie można wrzucać do niebieskich 
kontenerów więc wyrzucamy je do odpa-
dów zmieszanych.

• Torebki na pieczywo, które są ostatnio 
bardzo popularne w sklepach, a zostały 
wykonane częściowo z papieru, a częścio-
wo z przezroczystej folii, trzeba wyrzucić 
do odpadów zmieszanych, a najlepiej by 
było z nich nie korzystać i nosić własne 
torby bawełniane lub lniane wielokrotnego 
użytku, które można wyprać. 

• Opony – zużyte ogumienie od pojazdów 
osobowych, rowerów czy motocykli to 
odpad wielomateriałowy, lecz należy postę-
pować z nim w sposób zarezerwowany dla 
tego rodzaju nieczystości. Pod żadnym po-
zorem opony nie powinny trafiać do koszy 
na śmieci zmieszane lub plastik. Miejscem 
ich wyrzucenia powinien być PSZOK lub 
zakład zajmujący się ich sprzedażą. 

Przykładów trudnych do segregacji od-
padów jest mnóstwo i z pewnością do tego 
tematu powrócimy.                                (LS)

GROMADA GÓRALI 
NA ŚLĄSKU 

CIESZYŃSKIM
Rada Zbójnicka Gromady Górali na Ślą-
sku Cieszyńskim, zwołuje na dzień 11 
grudnia /sobota/ na godz. 11.00 Wielką 
Gromadę

Obrady Wielkiej Gromady odbędą się  
w Muzeum  Ustrońskim – Zbiory Marii 
Skalickiej przy ul. 3 Maja 68 w Ustroniu.

Porządek Obrad obejmować będzie:
1. Wybór prowadzącego obrady Gromady
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Wybór komisji skrutacyjnej i wnio- 
 sków
4. Sprawozdanie z działalności (w tym  
 ze Święta Baraniny)
5. Sprawozdanie finansowe
6. Wybory uzupełniające do Rady Zbój- 
 nickiej na wakujące funkcje
7. Przygotowania do XV Mistrzostw  
 Polski w Podawaniu Baraniny i Święta 
 Baraniny w 2022 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zamknięcie obrad Wielkiej Gromady 
 Górali na Śląsku Cieszyńskim

Przypominamy, że w Muzeum  Ustroń-
skim – Zbiory Marii Skalickiej,  w dalszym 
ciągu funkcjonuje wystawa „Ze zbiorów 
Wielkiego Zbójnika Jana Sztefka”, do 
której eksponaty udostępniły córki Jana 
Stefka:  Joanna Pyka i Daria Pustówka.   

Rada Zbójnicka zaprasza do udziału  
w Wielkiej Gromadzie  członków Groma-
dy Górali, jak również sympatyków oraz 
osoby zainteresowane podjęciem działal-
ności w Gromadzie Górali na Śląsku Cie-
szyńskim czy też współpracą z Gromadą. 

Przypominamy również o obowiązku 
uiszczenia składki członkowskiej.
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W  dawnym Ustroniu

Rok 1945. Na zdjęciu Helena Pasterny z dziećmi: córką Marią – 7 lat, 
synem Wiktorem – 5 lat i córką Helenką – 2 lata. 

Na zdjęciu Wiktor Pasterny senior – mąż i ojciec rodziny, który 
szczęśliwie wrócił do Lipowca po tułaczce wojennej.                                          

Zdjęcia opisała Ewa Pasterny 

WSPOMNIENIE
O WIKTORZE PASTERNYM

Pogrzeb Wiktora Pasternego odbył się 4 listopada. Ustroń, 
a szczególnie Lipowiec  pożegnał malarza, rzeźbiarza, poetę, 
społecznika, radnego Rady Miasta Ustroń w latach 1990-1994 
i 1998-2002. Wiktor Pasterny urodził się w 1940 roku, kiedy 
Lipowiec był jeszcze wsią. Kochał ten skrawek ziemi i opisywał 
go w wierszach. Pisał też utwory żartobliwe, ironiczne, w których 
opisywał życie dzielnicy, miasta, władze i mieszkańców. Był 
współtwórcą wydawnictwa pt. „Lipowiec 2000”.

Wiktor Pasterny mieszkał z rodziną w Lipowcu, gdzie na 
ojcowiźnie wybudował dom. Z wykształcenia był mistrzem pie-
karskim, pracował 20 lat w Gminnej Spółdzielni w Skoczowie, 
później w domach wczasowych jako złota rączka, a od końca 
lat 80. prowadził prywatną firmę gazowniczą. Dziadek Paweł 
i ojciec Wiktor zmarłego artysty byli twórcami ludowymi i on sam 
malował i rzeźbił od młodości. W latach 60. i 70. uczestniczył 
w kilku wystawach, na których otrzymywał wyróżnienia za świąt-
ki, kapliczki i obrazy olejne. Malował też akwarele, uwieczniające 
zanikającą beskidzką architekturę drewnianą. Jego obrazy sprze-
dano do wielu krajów, a wiersze publikowane były wielokrotnie 
w naszej gazecie oraz w Kalendarzu Ustrońskim. Wydany został 
też jeden tomik wierszy Wiktora Pasternego.    Monika Niemiec

Zdjęcia, które w tym numerze zamieszczamy w rubryce 
„W dawnym Ustroniu”, przyniósł do redakcji Wiktor Pasterny za-
ledwie 3 tygodnie przed śmiercią. Dołączył oczywiście wiersze 
i opowiadanie o jednej nietypowej sesji Rady Miasta. Tekst ten 
ukaże się w Kalendarzu Ustrońskim na 2022 rok. Pan Wiktor 
był jak zawsze uprzejmy, pogodny i chętny do współpracy. 

Na pierwszą wystawę indywidualną zdecydował się dopiero w 2002 
roku, bo jak mówił, tworzy dla przyjemności, a nie dla sławy. Werni-
saż był bardzo uroczysty. Na zdjęciu Wiktor Pasterny dziękuje Józe-
fowi Balcarowi.                                                            Fot. W. Suchta

Rok 2004. Wiktor Pasterny z poetką Wandą Mider i kapelmistrzem 
Bolesławem Midrem na festynie w Lipowcu.                    Fot. M. Niemiec
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i śliwach, czym w pełni zasłużył sobie na piętno – w oczach człowie-
ka! – szkodnika sadów i ogrodów. Gąsienice zimowka ogołotniaka 
są mniej wybredne, z lubością obżerają się pąkami wielu gatunków 
drzew liściastych, głównie „leśnych”. 

Zapewne więc tak sadownicy, ogrodnicy, jak i leśnicy z nie-
jaką ulgą mają prawo przyjąć wieść, że co najmniej od lat 90. 
minionego wieku liczebność owadów, w tym również motyli, 
gwałtownie maleje. Świetnie wiedzą o tym kierowcy, zwłaszcza 
ci z co najmniej dwudziesto lub trzydziesto letnim stażem. Pamię-
tacie jak kiedyś wyglądały szyby i reflektory samochodów, pełne 
śladów po zderzeniach z owadami? Naukowcy szacują, że w skali 
globalnej populacja owadów zmniejszyła się o 25%, przy czym  
w niektórych regionach ten spadek jest szokujący – w Niemczech 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat wyginęło jakieś 75% owadów,  

a np. na Portoryko aż 98%. Problem 
w tym, że populacyjny kryzys dotyczy 
wszystkich grup owadów. Gdyby obej-
mował wyłącznie te, które określamy 
mianem szkodników (jak miernikowce 
niszczące sady) lub dokuczników (róż-
nej „maści” muchy i inne muchówki), 
to doniesienia entomologów można by 
przyjąć z niejaką radością. Ale spada 
również liczba owadów ze wszech miar 
pożytecznych, w tym i takich, od których 
usług jako zapylaczy jesteśmy wręcz ży-
wotnie uzależnieni. I bynajmniej nie tyl-
ko o pszczoły w tym przypadku chodzi. 
Owszem, gwałtowne malejąca w skali 
całej Ziemi liczba pszczół jest sygnałem 
alarmowym nadciągającej katastrofy  
w rolnictwie, w ogromnym stopniu uza-
leżnionym od pracy owadzich zapylaczy. 
Kiedy jednak naukowcy zaczęli pilniej  
i dokładniej przyglądać się różnym gru-
pom owadów, to odkryli, że nie tylko 
pszczoły zasługują na szacunek, doce-
nienie i ratunek. Ot, takie brzydkie ćmy – 
całkiem niedawno okazało się, że prawie 
połowa z przebadanych nocnych motyli 
różnych gatunków transportowała pyłek 
z 47 rodzajów roślin. Co ciekawe: o ile 
pszczoły preferują kwiaty roślin oferują-
cych najwięcej pożytków (nektar, pyłek), 
to ćmy są mniej wybredne i odwiedzają 
wszystkie dostępne dla nich kwiaty, wy-
konując podczas swojej „nocnej zmiany” 
kawał dobrej, zapylaczowej roboty. Ale 
rysujący się w nie tak nieodległej przy-
szłości niedobór owadzich zapylaczy to 
tylko jedna strona medalu – z malejącą 
liczebnością owadów ściśle skorelowany 
jest spadek liczebności ptaków na tere-
nach wiejskich! Owady to przebogate 

źródło pokarmu, kiedy więc ich zaczyna brakować na przyrodni-
czym stole czy też w karcie dań, to znikają również uzależnieni od 
tego dania stołownicy, czyli przede wszystkim ptaki!

„Fajnie” byłoby upatrywać przyczyn tego stanu rzeczy wy-
łącznie w globalnym ociepleniu. Wówczas wszyscy moglibyśmy 
bezradnie rozłożyć ręce, no bo co my malutcy możemy zrobić 
wobec globalnego trendu klimatycznych perturbacji? Tyle tylko, 
że owady, w tym oczywiście motyle (zarówno dzienne piękności, 
jak i nocne brzydule) znikają w wyniku całego zespołu różnych 
przyczyn. Cieplejsze i suchsze lata nie są w tym przypadku głów-
nym powodem owadziego exodusu, za który odpowiada przede 
wszystkim rolnictwo z wielkopowierzchniowymi monokulturami 
np. kukurydzy, nagminnie stosowanymi pestycydami i nawozami 
sztucznymi. Winnym okazuje się także nasze poczucie piękna  
i estetyki – z krajobrazu znikają miedze i tak zwane nieużytki, po-
bocza dróg są regularnie wykaszane, a ogrody stają się istnymi pu-
styniami pokrytymi równiutko i regularnie koszonymi trawnikami  
i rzędami poprzycinanych „tui”. Na dodatek miasta i wsie nocą stają 
oazami światła, które zaburza naturalne rytmy przyrody… Sporo 
tego mamy na sumieniu, więc katalog przyrodniczych grzechów 
głównych człowieka przyjdzie mi wyliczać w niejednym artykule 
z cyklu „Bliżej natury”…

                                     Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Wydawać by się mogło, że późna jesień i początek zimy to nie 
jest dobry czas dla miłośników wszelakiego faunistycznego dro-
biazgu, czyli owadów i pajęczaków. Na pierwszy rzut oka wszystkie 
stworzenia duże i małe wraz z nastaniem słoty i chłodu pochowały 
się w sobie tylko znanych szparach, dziurach i zakamarkach,  
i próbują dotrwać do lepszych czasów. Aktywne zdają się pozosta-
wać jedynie te najbardziej uprzykrzające nam życie, aczkolwiek 
z lekka rozleniwione muchy, no i całkiem spore grono pająków, 
zakutanych w swoje pajęczyny w każdym kącie. Ale czy aby na 
pewno ten obrazek jest do końca prawdziwy? Wystarczy bowiem 
wieczorem zapalić przed domem światło i spokojnie poczekać na 
efekty światłowabienia. Okazuje się, że na przełomie jesieni i zimy, 
przy temperaturach sięgających ledwie paru kresek nad zerem,  
w pełni aktywna jest całkiem liczna gromadka ciem. Polskie nazwy 
tych „zimowych motyli” – chociażby zi-
mowek ogołotniak czy piędzik przedzimek 
– w pełni oddają ich z pozoru zaskakujące 
upodobanie do tej mało przyjaznej dla 
owadów pory roku.

Oba wspomniane gatunki należą do 
motyli pospolitych występujących licznie 
na terenie całego kraju. Zazwyczaj ich nie 
zauważamy, gdyż nie dość, że przynależą 
do motyli nocnych, aktywnych o zmierz-
chu i nocą, to na dodatek pojawiają się 
w tak mało „motylej” porze roku, czyli 
mniej więcej od września-października 
do grudnia-stycznia. Gatunki te należą 
do rodziny miernikowców, pośród któ-
rych całkiem liczne są motyle, którym 
niestraszne przymrozki w okresie przed-
zimia i przedwiośnia. Jest jeszcze jeden 
szczegół wyróżniający bodaj kilkanaście 
innych gatunków „zimowych motyli” 
– o ile samce mają skrzydła ubarwione 
w tonacji szaro-buro-ponurej, czyli jak 
na klasyczne ćmy przystało (przy czym 
piędzik na górnym zdjęciu, ze swymi jas-
nymi i ciemnymi przepaskami i kropkami 
może uchodzić za prawdziwego motylego 
„kolorystę”), to samice skrzydeł… w ogó-
le nie mają! Trudno bowiem za skrzydła 
uznać kilkumilimetrowej długości kikutki 
(dwa niższe zdjęcia), które funkcji lot-
niczych nie pełnią i samice „zimowych 
motyli” świat przemierzają na piechotę.

Słowo „przemierzają” jest użyte nieco 
na wyrost – w przypadku omawianych 
gatunków przedstawicielki „płci pięk-
nej” swym wyglądem przypominają bar-
dziej opasłe larwy niż swych smukłych  
i uskrzydlonych partnerów, a dni krótkie-
go żywota spędzają tkwiąc nieruchomo na 
pniach drzew lub powoli, dostojnie pełz-
nąc ku ich szczytom. Kiedy uznają, że dotarły na odpowiednią wyso-
kość, uwalniają substancje zapachowe, które przyciągają samce. Po 
zapłodnieniu samice mogą jeszcze kontynuować mozolną wspinacz-
kę w górę, aby wreszcie złożyć jaja w zakamarkach i szczelinach kory.  
I już! Krótkie – ale za to wolne od trosk typu co zjeść oraz gdzie i jak 
schronić się przed wrogiem – życie dorosłych „zimowych motyli” 
dobiega końca. Ich zadaniem jest wyłącznie odbycie aktu seksualnego 
i złożenie jaj. Udaje im się to znakomicie, bowiem w warunkach 
przedzimia (czy też przedwiośnia w przypadku kilku innych gatun-
ków) wrogów w zasadzie nie uświadczysz. Większość owadożernych 
ptaków albo odleciała na zimowiska, albo przestawiła się na zimowy 
pokarm złożony z nasion, albo po prostu nie poluje w ciemności. 
Nocni owadożerni myśliwi, czyli nietoperze, już od wielu tygodni 
hibernują w kryjówkach, podobnie jak pająki, które drzemią np. pod 
korą drzew i nie w głowach im budowanie sieci łownych. Chociaż 
więc warunki pogodowe są w tym okresie ekstremalne nie tylko 
dla owadów, to okazują się być całkiem znośnymi dla „zimowych 
motyli” – nic tylko żyć, rozmnażać się i skonać w spokoju ducha. 

Jaja zimowych miernikowców są odporne na mróz (jak wielu 
innych gatunków motyli), a kiedy wiosną zrobi się ciut cieplej, 
wylegają się z nich gąsienice, które z zapałem zaczynają obgryzać 
pączki drzew liściastych. Piędzik przedzimek zdecydowanie prefe-
ruje drzewa owocowe, żerując zwłaszcza na jabłoniach, gruszach  

BLIŻEJ 
NATURY

NIE TYLKO 
O 

„ZIMOWYCH MOTYLACH”
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W szlafroku, na sportowo, z kawą lub bez - wszystkie formy zdobywania Równicy są dozwo-
lone. Tak do grudniowego wyzwania przygotowuje się część ekipy Fantastic TEAM. Od lewej: 
Wojciech Twardzik, Dorota Poppek, Anna Kluz, Daniel Klimowski, Katarzyna Smajdor-Cieślar, 
Natalia Mijal.               Fot. @pozytyw.net

Ostatni miesiąc roku zdominowany 
został przez akcję 31 dni na Równicy. 
Po sukcesie pierwszej edycji wydarzenia 
organizatorzy postanowili kontynuować 

„Ubiegłoroczne 31 dni na Równicy to 
jedna z najbardziej spontanicznych akcji 
w moim życiu. Głęboki lockdown, odwo-
łane wszystkie zawody, brak motywacji 
do treningów i jakiekolwiek aktywności 
ruchowej. Ba! Nawet zbliżające się święta 
nie cieszyły. Koniecznie trzeba było zająć 
nogi, żeby odciążyć głowę od czarnych 
myśli. Tak ruszyło wyzwanie polegające 
na codziennym zdobywaniu Równicy siłą 
swoich mięśni. Zawiązały się przyjaźnie, 
a skrzynka chroniąca zeszyt, do którego 
trzeba było się wpisać,  stała się punktem 
wymiany ciastek świątecznych, domo-
wych nalewek i smakołyków dla psów. 
Była radość, była motywacja, walka ze 
swoimi słabościami i co najważniejsze 
– aktywnie spędziliśmy ten trudny czas.

Nadchodzi kolejny grudzień i rozpo-
cznie się kolejne wyzwanie 31 dni na 
Równicy. Znowu zaczniemy wchodzić, 
wbiegać i wjeżdżać na rowerze, aby wpi-
sać się do zeszytu. Wspólnie z Fantastic 
Team planujemy podwójnie punktowane 
dni, saneczkowy dzień z konkursami dla 
dzieci, Mikołajkowy trening i biego-
wy Sylwester. Gospodarzem wyzwania  
w tym roku będzie Karczma Równianka, 
która dla wszystkich zdobywców Równicy  
w grudniu przewidziała 20% rabatu na 
cały asortyment. 

Wystarczy być 10 razy na Równicy  
w ciągu miesiąca, aby zdobyć nagrodę, ale 
wiem, że będziecie tam częściej. Równica 
uzależnia. Zwłaszcza w grudniu. Do zo-
baczenia na szlaku!”. Zasady wyzwania 
dostępne na stronie: https://www.facebo-
ok.com/31DniNaRownicy.             (eko)

tę tradycję w kolejnych latach. O inicja-
tywie, zasadach i przebiegu wyzwania, 
kilka słów od jego pomysłodawczyni, 
Anny Kluz:

JAK GRUDZIEŃ, 
TO TYLKO NA RÓWNICY

Przed sezonem 2021/22 zamieniłeś 
Górnik Zabrze na pierwszoligowy Viret 
CMC Zawiercie. Skąd taka decyzja  
i dlaczego akurat Viret?
Do Zawiercia trafiłem, ponieważ do-
wiedziałem się, że zapraszają na testy. 
Kiedy zapytałem, czy mogę przyjść, 
trener Mariusz Szczygieł zgodził się i dał 
mi szansę pokazania się. Viret to dobra 
drużyna z równym składem i dużymi 
ambicjami. Testowe treningi od razu stały 
się przyjemnością i bardzo polubiłem się  
z chłopakami z drużyny. Zawiercie za-
wsze kojarzyło mi się z dobrym podej-
ściem oraz sporymi ambicjami i mogę 
potwierdzić, że tak jest.
Jak się czujesz w nowej drużynie?
Bardzo dobrze. Szybko się zaaklimaty-
zowałem i czuję ogromne wsparcie ze 
strony kolegów. Zarówno tych młodszych, 
jak i nieco bardziej doświadczonych. At-
mosfera jest wspaniała i czuć dużą więź 
w szatni.
Ile razy w tygodniu trenujecie?
Trenujemy cztery razy w tygodniu i do 

tego dochodzi mecz. Dodatkowo więk-
szość zespołu uczęszcza jeszcze we 
własnym zakresie na siłownię.
Jak ocenisz swoje dotychczasowe wy-
stępy w nowej drużynie?
Uważam, że zawsze mogłoby być lepiej 
i chyba na tym polega sportowa ambicja. 
Daję z siebie wszystko i jak wchodzę na 
parkiet, to chcę spożytkować jak najlepiej 
każdą minutę. Na razie wykorzystuję 
podania kolegów na dobrej skuteczności 
i oby tak dalej.
Gdy ostatnio rozmawialiśmy byłeś po 
debiucie w Superlidze oraz egazminach 
maturalnych i planowałeś iść na studia. 
Udało się?
Tak, studiuję aktywność fizyczną i żywie-
nie w zdrowiu publicznym na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Łatwo jest pogodzić treningi ze stu-
diami?
Na mojej uczelni jest to do zrobienia ze 
względu na podejście do osób uprawia-
jących sport.
Do Viretu jesteś wypożyczony do końca 

USTROŃSKI PIERWSZOLIGOWIEC
Szymon Medwid to nasz rodzimy szczypiornista, który reprezentując barwy Gór-
nika Zabrze zadebiutował w Superlidze, a przed startem obecnego sezonu został 
zawodnikiem pierwszoligowego Viretu CMC Zawiercie. Utalentowany wychowanek 
MKS-u Ustroń w nowej drużynie rozegrał już sześć spotkań, w których zdobył sześć 
bramek oraz coś znacznie ważniejszego – bezcenne doświadczenie.

sezonu. Myślałeś już o tym co będzie 
później, czy też nie zaprzątasz tym 
sobie jeszcze głowy?
Jeśli chodzi o dalsze plany to na razie nie 
zaprzątam tym sobie głowy. Skupiam się 
bardzo na sobie, żeby zaliczyć w tym se-
zonie jak największe postępy, a co będzie 
dalej, to zobaczymy.
Dziękuję za rozmowę.
              Rozmawiał: Arkadiusz Czapek
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, ul.  
Stawowa 27 – szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami prze-
suwanymi i nie tylko... Zamów 
bezpłatny pomiar. RATY 0%. 
728-340-518, (33) 854-22-57. 
www.komandor.pl

REHABILITACJA DOMOWA, 
MASAŻ LECZNICZY. ZA-
DZWOŃ-PRZYJADĘ! 663-
224-499.

Cyklinowanie bezpyłowe parkie-
tów, desek. Odnawianie schodów. 
666-989-914.

Skup samochodów, stan obojętny. 
515-409-571.

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.
 
Wynajmę mieszkanie w centrum 
Ustronia, przy ul. Konopni-
ckiej, na I piętrze. Mieszkanie 
kompletnie urządzone, 54m2,  
z tarasem na południe i wydzie-
lonym miejscem parkingowym. 
601-440-480.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

MISTRZ MALOWANIA ZIMY
Z niejakim opóźnieniem piszemy  o wernisażu wystawy Stanisława 

Sikory  w Czytelni Katolickiej. Wernisaż odbył się w ramach XI Dni 
Klemensowych. Przybyło sporo miłośników malarstwa  S. Sikory, 
a wszystkich witał proboszcz parafii pw. św. Klemensa ks. Antoni 
Sapota. Wystawę zorganizowano z okazji 60. rocznicy urodzin arty-
sty, członka Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”.– Każdy z nas ma 
różne talenty, mniej lub bardziej widoczne – mówił ks. A. Sapota. 
– Dzisiaj chcemy się skupić na talencie Stanisława Sikory, znanego 
w środowisku malarza. Umieścił tu kilka swoich obrazów. Wiemy, 
że maluje bardzo ciepło, przede wszystkim nasze krajobrazy. Każdy 
z nas ma już jego obraz powieszony  w pokoju lub chciałby mieć.

USTROŃSKA BARBÓRKA
W sobotę 19 listopada odbył się 37. Rajd Cieszyńskiej Barbórki. 

Po raz pierwszy od prawie dwudziestu lat rajd rozegrano głównie 
w Ustroniu na bocznych drogach Dobki, Lipowca i Zawodzia. 
Ustroń dawniej był znany rajdowcom, szczególnie z rozgrywa-
nego na Równicy odcinka specjalnego. W Ustroniu gościliśmy 
wtedy najlepszych rajdowców z Sobiesławem Zasadą na czele. 
W drugiej połowie lat 50. rozpoczęto rozgrywać Rajdowe Samo-
chodowe Mistrzostwa Polski i od początku jedną  z eliminacji był 
Rajd Wisły często mający trasę wiodącą przez Ustroń. W 1970 r. 
rajd ten miał metę w Ustroniu Polanie. Rozgrywano wówczas takie 
próby jak: wyścigowe, szybkości górskiej, zrywu i hamowania, 
hamowania, zwrotności. Były też odcinki specjalne. Przykłado-
wo odcinek z Polany na Równicę był próbą szybkości górskiej, 
z Równicy do Polany odcinkiem specjalnym.   Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 24.11.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
27.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
28.11    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

25.11 godz. 10-19 Dzień Pluszowego Misia, Dworzec Dobrych Myśli 
26.11 godz. 15.00-18.00
        Konferencja poświęcona tematyce Uzależnień oraz 
        profilaktyce, MDK Prażakówka 
26.11 godz. 17.00 „W pobliżu zawsze są niedźwiedzie... Podróż 
        przez Rumunię” Ewa Kozik, Czytelnia Biblioteki ej 
28.11 godz. 9-13   Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko miejskie
28.11 godz. 15.00 Uroczyste rozświetlenie pierwszej świecy wieńca 
        adwentowego, koncert trio: Janusz Śliwka Band, 
        Rynek
28.11 godz. 16.00 Koncert Jubileuszowy Ustrońskiego Chóru Ewan- 
        gelickiego „Śpiewamy Panu”, kościół ewangelicko- 
        -augsburski Jakuba Starszego
30.11 godz. 12.00 Dzień Pamięci Oddziału AK „Czantoria”, Dolna 
        Stacja KL „Czantoria”
05.12 godz. 15.00 Uroczyste rozświetlenie drugiej świecy wieńca 
        adwentowego, Koncert chóru ewangelickiego, 
        koncert zespołu Tekla Klebetnica, Rynek
05.12 godz. 16.00 Rozświetlenie choinki, spotkanie z Mikołajem, 
        Rynek
07.12 godz. 17.00 Promocja Kalendarza Ustrońskiego na rok 2022 
        i Przyrodnika Ustrońskiego, MDK „Prażakówka”
12.12 godz. 15.00 Uroczyste rozświetlenie trzeciej świecy wieńca 
        adwentowego, koncert Karoliny Kidoń z przyja- 
        ciólmi, Rynek
18-19.12     Konwój Radia ZET
19.12 godz. 15.00 Uroczyste rozświetlenie czwartej świecy wieńca 
        adwentowego, Koncert EL Czantoria oraz ER Rów- 
        nica, Rynek
19.12 godz. 17.00 Beskidzcy Zbóje – kolędy i pastorałki, MDK Praża- 
        kówka
2.01 godz. 19.00 Grupa MoCarta (impreza biletowana), MDK Praża- 
        kówka

47/2021/3/R

20 listopada o godz. 9.40 ulicą Katowicką przemieszczało się cielę. 
Mimo iż poruszało się w dobrą stronę, to jednak powodowało utrud-
nienia w ruchu.            Fot. Cieszyn i okolice - informacje drogowe

47/2021/4/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
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) duże ssaki z rodziny wołowatych, 6) przydatne  
w kuchni, 7) grecki wulkan, 11) trochę złośliwie 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 ocze-
kujemy do 3 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 45

LEGIONOWE BIEGANIE

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.
 

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Helena Szymińska z Ustronia,  
ul. Źródlana. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówie-
niu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

NAGRODĘ 
za rozwiązanie krzyżówki

STRZYŻENIE + MODELOWANIE
ufundowała Katarzyna Lipowczan

firma Mobilny Fryzjer
Tel. 505 152 958

Mobilny fryzjer to idealne rozwiązanie dla: zapracowanych pań 
i panów, zabieganych mam, dzieci obawiających się wizyty  
w salonie fryzjerskim, osób starszych, rencistów i emerytów.

Strzyżenie damskie, męskie, dziecięce, 
fryzury weselne i okolicznościowe. 

Termin realizacji bonu 14 dni od daty odbioru.

Mobilny fryzjer z dojazdem do klienta!

Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.                        Fot. M. Niemiec

Zawodnicy Cieszyńskiego Klubu Karate Kyokushin odnotowali 
kolejny bardzo udany start podczas VI Międzynarodowego Grand 
Prix Beskidów, które odbyło się 13 listopada. Sześcioosobowy 
zespół cieszyńskich karateków zdobył pięć medali, w tym aż 
cztery złote i jeden srebrny. 

Złoty medal, po doskonałych walkach, wywalczył mieszka-
niec Ustronia Adam Szydłowski, wygrywając dwukrotnie przed 
czasem, a finał po dogrywce przez wazari. Dwa złote medale 
przypadły też ustrońskiemu rodzeństwu – Adamowi i Janowi 
Sieradzkim – którzy okazali się najlepsi w swoich kategoriach. 
Rywalizacja odbywała się w pełnej formule kyokushin.

W zawodach brało udział blisko 220 karateków reprezentują-
cych 16 klubów. 

Sędzią z ramienia cieszyńskiego klubu był Dariusz Kubica. 
Kierownikiem ekipy Bogdan Kubica, a opiekunem była Kata-
rzyna Szydłowska. 

Start zawodników klubu współfinansowali: Miasto Cieszyn 
oraz Elektrometal Cieszyn.                                                  (eko)

ZŁOCI KARATECY
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Ustroniak Kajetan Kajetanowicz został 
wicemistrzem świata 2021 roku w WRC3. 
Razem z pilotem Maciejem Szczepa-
niakiem może uznać miniony sezon za 
najlepszy w historii. Polacy wielokrotnie 
wygrywali z najszybszymi załogami 
świata i udowodnili, że są jednymi z naj-

WICEMISTRZ ŚWIATA WRC 3
lepszych. Walka o triumf w klasyfikacji 
generalnej trwała do końca ostatniego 
odcinka specjalnego i mimo świetnego 
tempa Kajetanowicz ostatecznie nie sta-
nął na najwyższym stopniu podium. 

Na siedem startów w 2021 roku Polacy 
sześciokrotnie stawali na podium, zajmu-

Kibice go uwielbiają i wszędzie z nim jeżdżą.

jąc drugie miejsca w Estonii, Hiszpanii  
i zakończonym właśnie Rajdzie Monza,  
a wygrywając w Portugalii, na Sardynii 
i w Grecji. Po drugim miejscu w sezo-
nie 2019 (kategoria WRC 2) i trzecim  
w ubiegłym roku (kategoria WRC 3), 
duet LOTOS Rally Team sięga po ko-
lejne podium. Kajetanowicz ukończył 
zmagania jako wicemistrz świata, Szcze-
paniak (z racji zmiany pilota u głównego 
konkurenta, Yohana Rossela) – z tytułem 
mistrzowskim. 

We włoskiej miejscowości położonej 
12 km na północ od Mediolanu Kajeta-
nowicz i Szczepaniak pokazali świetną 
formę, jechali równym tempem, stale 
notując czasy w czołowej trójce. Po 
pierwszym dniu zajmowali 11. miejsce 
w klasyfikacji generalnej, jako druga  
z załóg w samochodzie klasy Rally2 
– przed wszystkimi zespołami fabrycz-
nymi WRC 2! Część rajdowych zma-
gań odbyła się na legendarnym torze 
Formuły 1, który został zbudowany 
w Monzy w 1922 roku. Inne odcinki 
też biegły w malowniczych okolicz-
nościach przyrody. Jesień w Lombar-
dii oznacza jednak miejscami mokry 
asfalt, na poboczach zalegało błoto  
i opadłe liście, gdzieniegdzie trasę otulała 
mgła, która utrudnia la rywalizację. 

– To nasz najlepszy sezon, od kiedy ści-
gamy się wśród najszybszych rajdowych 
załóg na świecie. Choć do głównego celu 
zabrakło tak niewiele, mogę wracać do 
Polski z podniesionym czołem.      (mn)

Po Rajdzie Węgier załoga Rallytechnology 
Grzegorz Poloński i Łukasz Sitek miała w kie-
szeni zwycięstwo w klasie Abarth w walce  
o tytuł mistrza Europy FIA ERC2. W ostatni 
weekend doświadczony kierowca i pilot 
stela – prezes Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Ekumenicznego, pełnomocnik 
ds. Profilaktyki Uzależnień burmistrza 
Ustronia i pracownik ustrońskiego ratusza 
wystartowali w ostatnim w sezonie rajdzie 
na Wyspach Kanaryjskich, gdzie powalczyli 
o punkty i – jak się okazało – podium. 
Przed Grna Canaria Poloński/Sitek mieli na 
koncie 115 punktów, a po piętach deptał 
im kierowca z Andory Vinyes Joan ze 114 
punktami. Poza zasięgiem byli Hiszpan 
Pardo Javier ze 199 punktami (ostatecz-
nie 237) i Łotysz Feofanov Dmitry ze 174 
punktami (ostatecznie 197). Na Wyspach 
Kanaryjskich polski duet potwierdził swoją 
pozycję w czołówce Mistrzostw Europy 2, 
wygrał 7 odcinków specjalnych i zdobył 
brąz. To trzeci sezon Polońskiego i Sitka 
w ERC2. W 2019 roku zajęli 4. miejsce, 
w pandemicznym 2020 r. sklasyfikowani 
zostali po jednym rajdzie na 7. miejscu.  
W tym roku piękny Abarth 124 Rally RGT 
ze skorpionem na masce wjechał na po-
dium.                                                 (mn)


