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Marcowa sesja Rady Miasta Ustroń odbyła 
się w ostatni czwartek miesiąca w trybie 
on line. Przewodniczący RMU Marcin Ja-
nik po stwierdzeniu prawomocności obrad  
i przeczytaniu porządku obrad zgłosił 
formalny wniosek w sprawie skreślenia 
z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie włączenia Przedszkola nr 7  
w Ustroniu do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Ustroniu. Przewodni-
czący Janik tłumaczył, że wniosek jest 
efektem stanowiska Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Prze-
strzegania Prawa, negatywnego stanowi-
ska Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Za wnioskiem zagłosowali wszyscy radni 
i tym samym już na samym początku 
obrad było wiadomo, że Przedszkole nr 
7 nie zostanie włączone do Zespołu nr 1.  

Z różnych form pomocy społecznej sko-
rzystało w Ustroniu w ubiegłym roku 941 
rodzin, o czym poinformował kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Zdzisław Dziendziel, streszczając spra-
wozdanie z działalności MOPS, które 
co roku jest zobligowany składać radzie 

BURZLIWA
SESJA

(cd. na str. 2)

Minęło 31 dni na Czantorii. Charytatywna akcja przyciągnęła duże zainteresowanie, a udział 
brali w niej nie tylko mieszkańcy Ustronia, ale i przyjezdni z innych miast, a nawet zza gra-
nicy. Wielkie emocje towarzyszące akcji podgrzał jeszcze konkurs na najfajniejsze zdjęcie 
w wyzwaniowej ramce. Wygrały kreatywne ujęcia Edyty Kamińskiej jako Pani Wiosny, Darii 
Cieślawskiej i jej koleżanek czyli Bab Stela oraz Ani Kasprowskiej i Moniki Czyż z teamu 
Chłodno i Swobodno. Dodatkowo wyróżniona została Katka Hilová, sąsiadka zza czeskiej 
granicy, która wykonała ciekawy kolaż. Więcej o wyzwaniu piszemy na str. 8 i 9.

NAJPIĘKNIEJSZA  
KARTKA  WIELKANOCNA 
Wyniki konkursu MDK „Prażakówka” współorganizowanego 

z Miastem Ustroń.

1 Miejsce: Maria Witkowska, Ustroń, 
2 Miejsce: Maria Sikorska, Bładnice Dolne,
3 Miejsce: Nadia Wielgosik, Ustroń 

Wyróżnienia: Szymon Sedlaczek Ustroń, Ola Kędzierska 
Ustroń, Hanna Janik Ustroń, Martyna Janik Ustroń.

Nagrody specjalne: Nagroda specjalna MDK „Prażakówka”: 
Emilia Nowakowska Ustroń, Nagroda specjalna Miasta Ustroń:  
Natalia Janeczek Ustroń, Nagroda specjalna Jury: Michał Procner 
Ustroń. Zwycięska kartka wykonana przez Marię Witkowską.
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dokonało się wiele pozytywnych 
zmian.

Przy ulicy Dojazdowej w Cie-
szynie, w budynku mieszczącym 
obecnie garaże, ongiś była… 
zajezdnia tramwajowa. Nadol-
ziański gród, wtedy jeszcze nie 
podzielony granicą, miał bo-
wiem linię łączącą obie części 
miasta. Cztery tramwaje kurso-
wały w latach 1911 – 1921, czyli 
dokładnie wiek temu. 
 
Sporo pomników ma święty Jan 
Nepomucen, którego kult był 
szczególnie duży w XVIII wie-
ku. W Cieszynie są dwa pomni-
ki, w Skoczowie, Ustroniu i Po-
gwizdowie po jednym, a kolejne 
dwa znajdują się w Żukowie  
i Stanisławicach na Zaolziu.  (nik) 

 
 

Starosta cieszyński poinformo-
wał o możliwości zlokalizowa-
nia punktu szczepień masowych 
w powiecie cieszyńskim. Takim 
miejscem najprawdopodobniej 
będą sale w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
w Skoczowie. To dogodny punkt 
pod względem dojazdu dla 
mieszkańców z całego powiatu.
   
Powiat cieszyński pożyczył 
Szpitalowi Śląskiemu 600 tys. 
zł. Stosowna uchwała zapadła 
podczas marcowej sesji Rady 
Powiatu Cieszyńskiego. Pie-
niądze te są niezbędne do spłaty 
części zobowiązań wymagal-
nych przez powiatową lecznicę. 

Wiadukt kolejowy w Wiśle 
Głębcach, przykład przedwojen-

nej polskiej myśli inżynierskiej, 
oddano do użytku w 1933 roku, 
a więc prawie 85 lat temu. Budo-
wa trwała trzy lata. Wiadukt ma 
120 metrów długości i siedem 
charakterystycznych łukowych 
przęseł. Największe z nich liczą 
po 25 m wysokości.

Ogłoszono konkurs na stanowi-
sko dyrektora Zamku Cieszyn. 
Kierująca placówką od momentu 
jej założenia Ewa Gołębiowska, 
przechodzi na emeryturę. Termin 
zgłoszeń mija 30 kwietnia.

W ostatnim dniu marca z czy-
telnikami pożegnała się Renata 
Czyż, od 10 lat dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Śniegonia w Wiśle. Pod 
jej kierunkiem w tej placówce 

to i owo
z 

okolicy
Po zimowej przerwie wraca-
ją remonty na lokalnych dro-
gach w gminie Goleszów. Na 
początek poprawiony zostanie 
stan nawierzchni ulic Mosto-
wej w Goleszowie, Objazdowej  
i Spacerowej w Bażanowicach, 
Wspólnej w Kisielowie, Mio-
dowej w Dzięgielowie i Leśnej  
w Puńcowie. Te drogi wskazane 
zostały do modernizacji przez 
mieszkańców sołectw. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

LIST DO REDAKCJI
SZANOWNI 

I DRODZY RADNI!

*  *  *

miasta. Uczestnicy i obserwatorzy obrad mogli się też dowiedzieć, że na 
świadczenia socjalne wydano 1,136 mln zł, co stanowi tylko 5,3 procenta 
budżetu MOPS. Większość realizowanych zadań to zadania zlecone, czyli 
takie, na które pieniądze przekazuje państwo, a największe wydatki w tym 
dziale stanowią świadczenia wychowawcze, popularne 500+. Wypłacono 
ponad 15.5 mln zł na to świadczenie, pomocą objęto 2824 dzieci. Inne zada-
nia to: wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków do świadczeń rodzinnych, 
becikowe, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne (ok. 3,3 mln zł). Zadaniami zleconymi są również: wypłata 
świadczenia „Dobry start” tzw. 300+ wypłacane rodzicom uczniów na po-
czątku roku szkolnego (świadczenie wypłacono na 1.728 uczniów na kwotę 
ponad 0,5 mln zł), wypłata z Funduszu Alimentacyjnego (64 osobom wy-
płacono prawie 370 tys. zł). Czas pandemii nałożył na pracowników MOPS 
dodatkowe zadania – wspieranie osób i rodzin pozostającymi w izolacji  
 i kwarantannie. Dowożono żywność i leki, współpracując ze strażą miejską 
oraz strażą pożarną. Z pomocy skorzystały 63 osoby, a łączny koszt paczek 
żywnościowych wyniósł 4.507 zł. Jesienią ubiegłego roku rząd uruchomił 
program „Wspieraj seniora”, adresowany do osób powyżej 70 roku życia. 
Skorzystało z niego 11 osób, koszt zadania 1208 zł. W 2020 roku MOPS 
wydał 175 rodzinom skierowania na odbiór darmowej żywności w ramach 
Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020”. Dystrybucją 
żywności zajmuje się Fundacja św. Antoniego w Ustroniu. W ubiegłym roku 
116 rodzin złożyło wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. Od początku 
wprowadzenia takich kart, czyli od czerwca 2014 do grudnia 2020 roku 
1.995 kart. Pracownicy biorą czynny udział w pracy Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, m.in. 23 procedurach 
dotyczących Niebieskiej Karty (sprawcami było 20 mężczyzn i 3 kobiety). 
Kierownik Dziendziel wspomniał też o zadaniu własnym, finansowanym 
z budżetu ośrodka – piecza zastępcza, czyli zapewnienie opieki dzieciom, 
które nie mogą mieszkać w rodzinnym domu z rodzicami. Na koniec 2020 
w pieczy zastępczej przebywało 36 dzieci z 23 rodzin (11 dzieci w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, 25 dzieci w rodzinach zastępczych, 
koszt: 441,72 tys. zł). Dokładniejsza analiza problemów ustrońskich rodzin 
pozostających w trudnej sytuacji znalazła się w „Sprawozdaniu z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku”, które również kierownik 
MOPS przedstawił radnym. Wsparcia udzielają pracownicy ośrodka oraz 
asystenci rodzinni, którzy mieli pod opieką 23 rodziny. Dzieci z tych rodzin 
znajdują wsparcie terapeutyczno-psychologiczne i pedagogiczne w Ośrodku 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, prowadzonym przez Stowa-
rzyszenie „Można Inaczej” i w świetlicy w Hermanicach, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Ponad granicami”. Budżet MOPS za ubiegły rok zamknął 
się kwotą 21,506 mln zł.

Stosownie do treści art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

(cd. ze str. 1)
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(cd. na str. 5)

Jako długoletni pracownik administracji pań-
stwowej, działacz społeczny i mieszkaniec Ustronia, 
zawsze będę reagować na wszelkie krecie roboty, 
podjazdy i nielojalności wobec różnych osób. Mam 
porównanie jak wyglądała praca Miejskiej Rady 
Narodowej za czasów PRL-u i po transformacji 
ustrojowej, bo sama najpierw byłam na etacie  
w Urzędzie Miejskim, potem społecznikiem i radną. 
Uważam, że każdy człowiek jest tylko człowiekiem, 
który ma zalety, ale i wady. Oglądając sesję on-line 
Rady Miasta w dniu 25 marca br., nie podobał mi się  
publiczny najazd na przewodniczącego Rady Miasta,  
Marcina Janika. Jest to człowiek uczciwy, życzliwy, 
starający się pomagać ludziom, pracujący dla dobra 
Ustronia, uczący się tak jak wielu z Was demokracji 
w rządzeniu, nie pozbawiony pewnych słownych 
niedoskonałości, z których – jak wynikało z sytuacji 
- zdaje sobie sprawę i potrafi przeprosić. Znam wielu 
innych, nie mających żadnych skrupułów. Absolutnie 
nie byłoby ich stać na taki gest. Każdy ma prawo  
w jakiś sposób się zdenerwować i w tym momencie 
zapomnieć o dyplomacji, tym bardziej w czasach 
tak trudnych dla mieszkańców naszego globu, cze-
go rezultatem może być nieprzemyślane do końca  
wypowiedzenie słów, których prawdopodobnie  
w większości potem się żałuje. Szkoda, że nie po-
traficie załatwić takich spraw we własnym gronie, 
zamiast rozdmuchiwać temat i nadawać mu taki 
rozgłos. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje czy to 
w życiu prywatnym, czy też służbowym, więc czy 
warto posuwać się tak daleko? Swoją wypowiedzią 
na łamach lokalnej prasy nie mam zamiaru Was 
krytykować, ale prosić o zrozumienie, iż być może 
nie tędy droga. Błędy są przywarą każdego z nas, 
ale grunt, że umiemy zdać sobie z nich sprawę  
i potrafimy przeprosić, co uczynił przewodniczący RM  
i na tym powinno się skończyć. Nasza rzeczywistość 
jest jaka jest, nie pozbawiona ciężkich chorób, coraz 
częstszych zgonów, afer, nieporozumień, politycznych 
potyczek, więc czy warto jeszcze przysparzać sobie 
większych kłopotów  tutaj na ziemi cieszyńskiej zna-
nej z tolerancji, dobroci i wybaczania...                                       
                                                            Elżbieta Sikora 
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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 Ostrava, kwiaty, wieńce

14/2021/1/R

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

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

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Czepczor      lat 83 ul. Szeroka
Władysław Pinkas      lat 66 ul. Olchowa
Jan Romański      lat 69 ul. Kasprowicza
Maria Kubień       lat 82 ul. Spokojna

*  *  *
PUNKT KONSULTACYJNY 

FUNDACJI „ODDYCHAJ BESKIDAMI”
W punkcie konsultacyjnym, który mieści się przy ul. 3 Maja 

4 (budynek „Beskidu”) można uzyskać bezpłatne porady na 
temat ekologicznego ogrzewania domów (wymiana pieców, mo-
dernizacja budynków, panele fotowoltaiczne, modele rozliczeń  
z zakładem energetycznym, magazyny energii, kotły elektro-
dowe, pompy ciepła, dotacje – Czyste Powietrze, Mój Prąd, 
ulga termomodernizacyjna). Po poradę można przyjść po 
wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: biuro@oddy-
chajbeskidami.pl.

Helena Cieślar zd. Krzyżanek  lat 100  ul. Obrzeżna
Józef Czekajło    lat 85  ul. Kamieniec
Zbigniew Gamrot   lat 95  ul. Konopnickiej
Zofia Hanzel zd. Budny   lat 90  ul. Daszyńskiego
Maria Kohut zd. Małyjurek  lat 90  os. Manhatan
Maria Krysta zd. Kurowska  lat 85  ul. Różana
Anna Kucharska zd. Gawłowska  lat 80  ul. Radosna
Józef Linert    lat 85  ul. Akacjowa
Władysław Lorek   lat 90  ul. Skoczowska
Czesława Malina zd. Myrmus  lat 93  ul. Cieszyńska
Helena Niemczyk zd. Kral  lat 93  ul. Partyzantów
Józef Nowak    lat 80  ul. Wantuły
Anna Podżorska zd. Pezda  lat 90  ul. Choinkowa
Zuzanna Podżorska zd. Lipowczan  lat 85  ul. Kwiatowa
Bronisław Pustówka   lat 85  ul. Cholewy
Paweł Raszka    lat 80  ul. Porzeczkowa
Anna Szeniawska zd. Tomaszczyk  lat 96  ul. 3 Maja

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

  Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu, 
w ten sposób świat posuwa się naprzód. 

Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność.
                                                                                      Rafał Kosik

Panu  Jerzemu  Jakubowskiemu
długoletniemu konferansjerowi

Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej
wyrazy najszczerszego współczucia

po śmierci Matki

śp.  Danuty Jakubowskiej
 składają

władze miasta Ustronia
oraz

dawni członkowie Komitetu Organizacyjnego 

Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność.  Emily Dickinson

Rodzinie i bliskim 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci 

śp. Bronisława Brandysa
składają

Burmistrz Miasta 
oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

14/2021/2/N

14/2021/1/N
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Marcin Janik oddaje osocze tak bardzo potrzebne chorym na Covid-19.

Objawy covidowe dopadły mnie pewne-
go poniedziałkowego wieczoru. Pojawiła 
się niewysoka gorączka i bardzo dziwne, 
dotąd przeze mnie nieodczuwalne, bóle 
mięśni, kości, stawów. Z uwagi na wiele 
zaplanowanych spotkań na kolejne dni 
postanowiłem, aby ewentualnie nie za-
rażać innych, wykluczyć chorobę i po 
nieprzespanej nocy udałem się do ośrodka 
zdrowia. Tam badanie, test… i wynik po-
zytywny. Lekarz powiedział, że chorobę 
prawdopodobnie przejdę bez większych 
problemów. Zostałem objęty izolacją, 
domownicy kwarantanną. Przez pierwsze 
dwa dni było w miarę spokojnie: gorączka 
ok. 38 st. C, znaczące osłabienie, problemy 
z oddychaniem przy niewielkim wysiłku. 
Niestety w kolejnych czterech dobach ko-
ronawirus pokazał mi na co go stać! Tem-
peratura, mimo zażywania silnych środków 
przeciwgorączkowych, oscylująca wokół 
40 st. C, saturacja SpO2 90% i kosz-
marny problem z oddychaniem. Telefon 

za telefoniczny, fachowy nadzór pielęgniar-
ki i sąsiadki pani Małgosi Żwak oraz liczne 
dowody wsparcia od pana Burmistrza  
i przyjaciół. Czas izolacji pokrył się z sesją 
Rady Miasta i administracyjno – biurowym 
zamieszaniem z nią związaną. Dokumenty 
w reżimie sanitarnym krążyły pomiędzy 
mieszkaniem a urzędem. Kolejne przesyłki 
dostarczali lub odbierali pan Ryszard i pani 
Martyna z Urzędu Miasta oraz Straż Miej-
ska. Dla poprawy humoru pani Magdalena 
Kozłowska z Biura Rady Miasta dołączyła 
do dokumentów słodką niespodziankę, no 
i oczywiście najświeższy numer Gazety 
Ustrońskiej.

Jako Honorowy Dawca Krwi zdecy-
dowałem o konieczności oddania osocza 
krwi, które obecnie jest bardzo potrzebne. 
Osocze można oddawać po czternastu 
dniach od zakończenia izolacji, ustąpienia 
objawów lub wykrycia przeciwciał. Na-
leży telefonicznie zgłosić się do lekarza 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa, który, po wywiadzie, 
zakwalifikuje do oddania osocza, ustali 
datę i godzinę wizyty. Specjalistyczne urzą-
dzenia do pobierania osocza tzw. seperatory 
znajdują się w woj. śląskim w Katowicach, 
Bielsku – Białej i Częstochowie. Podczas 
zabiegu, który trwa około godziny jest 
pobierana krew, metodą plazmaferezy 
następuje odseparowanie osocza i zwrot 
krwi do żył pod ciśnieniem, dlatego żyły 
muszą być zdrowe i silne aby nie doszło do 
ich uszkodzenia. Jednorazowo pozyskuje 
się 600 ml osocza w porcjach po 200 ml. 
Jedna porcja to nadzieja na wyzdrowienie 
jednego chorego z ciężkim przebiegiem 
choroby. Ozdrowieniec niezakwalifiko-
wany do metody plazmaferezy może od-
dać krew pełną, z której w laboratorium 
pozyska się osocze, niestety ilość osocza 
jest wtedy o wiele mniejsza. Tak oddać 
krew można np. w ambulansie, który raz 
w miesiącu spotykamy na ustrońskim 
rynku. Wszystkim ozdrowieńcom w dobrej 
kondycji polecam i zachęcam do udzielenia 
pomocy chorym poprzez podzielenie się 
swoim osoczem krwi!     Marcin Janik 

do lekarza przekładałem z dnia na dzień  
z nadzieją, że jutro będzie lepiej. Wreszcie 
w czwartym dniu skorzystałem z porady 
lekarskiej, zaordynowano mi antybiotyk  
i zacząłem wracać do zdrowia. Oczywiście 
klasyczna utrata węchu i smaku również  
u mnie wystąpiła. Kiedy ja większość 
czasu spędzałem w łóżku moja żona, objęta 
kwarantanną, pracowała zdalnie, a córka  
i syn uczyli się zdalnie. Syn miał objawy 
chorobowe bardzo krótko – dosłownie 
jeden dzień, żona miała objawy podobne 
do moich, ale lżejsze. Córka się nie zara-
ziła lub przechorowała bezobjawowo, być 
może to efekt fanatycznego podejścia do 
zdrowego odżywiania, aktywności fizycz-
nej, odpowiedniej diety. Bardzo bałem się  
o zdrowie rodziców, ale na szczęście się nie 
zarazili. Ze względów logistycznych kwa-
rantanna i izolacja to bardzo trudny czas. 
W zaopatrzeniu pomagali mi rodzice oraz 
sąsiadka pani Magda Koc, za co bardzo ser-
decznie dziękuję. Jestem także wdzięczny 

Ozdrowieńcy są wśród nas… cz. 6

24 marca, najprawdopodobniej między godziną 20 a 23, doszło w Ustroniu do aktu dewastacji. Tym razem wandal lub wandale na cel obrali 
sobie Park Lazarów w samym centrum miasta. Zniszczone zostały ławki, kosze, zrzucono także zabezpieczenie fontanny. Zniszczeniu uległ 
urokliwy krajobraz parku, który w 2018 r. przeszedł gruntowny remont. Jak mówi rzecznik prasowy policji w Cieszynie asp. Krzysztof Pawlik 
śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a sprawców nie udało się namierzyć. Urząd Miasta oraz miejscowy komisariat policji prosi o kontakt wszyst-
kich, którzy mają  jakiekolwiek informacje związane z tą sytuacją. (kfz)                                                                            Fot. L. Szkaradnik

OSOCZE NA WAGĘ ŻYCIA
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(cd. na str. 7)

i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych rada gminy może 
wprowadzić za część roku 2020 oraz 
wybrane miesiące pierwszego półrocza 
2021 roku zwolnienia z podatku od nieru-
chomości, gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wskazanym grupom przed-
siębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z CO-
VID-19. Stosowną uchwałą Rada Miasta 
Ustroń jednomyślnie zwolniła przed-
siębiorców z podatku od nieruchomości 
za kwiecień, maj, czerwiec 2021 roku. 
Wcześniej jej najważniejsze założenia 
przedstawił naczelnik Wydziału Podatków 
i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ustroń 
Waldemar Węglorz. Ze zwolnienia będą 
mogli skorzystać przedsiębiorcy, których 
nieruchomość związana była z działal-
nością gospodarczą na dzień 1 stycznia 
2021 roku, prowadzący siłownie i centra 
fitness; hotele, obiekty hotelarskie, pen-
sjonaty, pokoje gościnne (działające na 
mocy ustawy o usługach hotelarskich 
oraz te wpisane do ewidencji działalności  
w mieście), restauracje i inne lokale ga-
stronomiczne (w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności ujęte w podklasie: 5610a, 
5630z); salony zabaw, sale taneczne (PKD 
9329a, 9329b); obiekty uzdrowiskowe; 
działalność twórczą z wszelkimi zbioro-
wymi formami kultury i rozrywki (PKD 
90.0); a także, co jest nowością w stosunku 
do ubiegłorocznej uchwały zwalniającej  
z podatku, prowadzący działalność po-
legającą na wynajmie pomieszczeń pod 
wyżej wymienione działalności. Powód 
zmiany wytłumaczył burmistrz miasta 
Przemysław Korcz, podkreślając, że dzię-
ki niej z podatku zwolnione będą również 

(cd. ze str. 2)

SESJA
osoby, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, upoważniającej bezpośred-
nio do zwolnień, ale wynajmują nieru-
chomości osobom, które taką działalność 
prowadzą, jednak nie będąc właścicielami 
nieruchomości, nie mogli do tej pory 
ubiegać się o zwolnienie. 

http:/ /ustron.esesja.pl/zalaczni-
ki/123034/pkt-7-wyniki-konsulta-
cji_1147833.pdf

Kolejne trzy uchwały dotyczyły utwo-
rzenia zespołów szkolno-przedszkolnych, 
jednak zanim przystąpiono do głosowa-
nia nad pierwszą w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 
przewodniczący Janik, ponownie powo-
łując się na negatywną opinię komisji 
oświatowej i budżetowej oraz ZNP, zgło-
sił wniosek o wprowadzenie poprawki 
w uchwale dotyczącej ZSP nr 2. Z treści 
uchwały wykreślono Przedszkole nr 4, co 
oznaczało, że nie wejdzie ono w skład Ze-
społu nr 2. Poprawkę przegłosowano jed-

nomyślnie, a następnie kolejną uchwałą 
utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, w skład którego wchodzić będzie 
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jerzego Michejdy oraz Przedszkole nr 
2. Uzasadnienie do uchwały przeczytała 
kierownik Centrum Usług Wspólnych 
Sylwia Moskal, a brzmi ono następująco: 
Powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 w Ustroniu, w skład które-
go wchodzić będą: Klimatyczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy  
w Ustroniu i Przedszkole nr 2 w Ustroniu 
ma charakter wyłącznie organizacyjno-
-administracyjny. Rady pedagogiczne  
i rady rodziców pozostają autonomiczne. 
Wychowankowie i uczniowie nie odczują 
zmian. Zajęcia będą odbywać się w do-
tychczasowych budynkach oraz z tymi 
samymi nauczycielami i wychowawcami. 

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Ustroniu poprawi 
warunki realizacji procesu dydaktycz-
no-wychowawczo-opiekuńczego oraz 
korzystnie wpłynie na ofertę zespołu 
dedykowaną wychowankom i uczniom. 
Połączenie przyczyni się do poprawy 
jakości zarządzania jednostkami oświa-
towymi. Powstanie możliwość pełnego 
wykorzystania zasobów kadrowych po-
łączonych jednostek. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu organizacyjnemu zostanie 
usprawniony proces obsługi finansowej 
oraz obniżone zostaną koszty funkcjo-
nowania placówek. Pracownicy szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy  
w Ustroniu oraz Przedszkola nr 2 w Ustro-
niu zgodnie z artykułem 23 kodeksu pracy 
staną się z mocy prawa pracownikami 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Ustroniu. 

Proponowana zmiana organizacyjna 
była również jednym z wniosków sfor-
mułowanym na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Ustroń w dniu 20.02.2020 
r. (BRM.0014.4.2.16.2020 – wniosek  
o powołanie w miarę możliwości Zespo-
łów Szkolno-Przedszkolnych na tere-
nie Miasta Ustroń). Rady pedagogiczne 
Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jerzego Michejdy w Ustroniu oraz 
Przedszkola nr 2 w Ustroniu wyraziły 

14/2021/2/R

Na sesji uchwalono Program Ograniczenia Niskiej Emisji.
                                                                                  Foto dzięki uprzejmości Dronpol.com



6                                                                                       8 kwietnia 2021 r.

Choć urodził się w małopolskiej wsi, 
pokochał ziemię cieszyńską, a szczególnie 
Ustroń. Urodził się 8. lutego w 1934 roku, 
w miejscowości Kornatka w powiecie 
myślenickim. 

Wielodzietna rodzina składająca się  
z pięciu synów, z których Czesław był 
najstarszym potomkiem, była świadoma, 
że powinien On zdobyć zawód i wy-
kształcenie, bo rodzinne gospodarstwo 
nie zapewni wszystkim dzieciom godnej 
przyszłości. Szkołę podstawową ukończył 
w 1949 roku, w rodzinnej miejscowości. 
Kontynuując dalszą edukację podjął naukę 
w Krakowskim Technikum Energetycz-
nym, które ukończył w 1952 roku uzysku-
jąc tytuł technika elektryka. 

W czasach powojennych zdobycie za-
wodu i wykształcenia było równoznaczne 
z „nakazem pracy”, tzn. PRL-owskie 
państwo dbając o odbudowę gospodarki 
narodowej decydowało 
o miejscu pracy absol-
wenta. 

Tak, Czesław w 1952 
roku trafił do Gole-
szowa, konkretnie do 
nieistniejącej już dzi-
siaj Cementowni Gole-
szów gdzie podjął pracę  
w charakterze technika 
elektryka. Przybył wte-
dy do cieszyńskiej ziemi 
i już jej nigdy na stałe 
nie opuścił. Spory udział 
w tym miało poznanie 
przyszłej żony Gertrudy 
z którą przeżył w Ustro-
niu 64 lata. Historia tej 
znajomości ma związek 
z „drużbowaniem” sio-
strze (późniejszej szwa-
gierce), ale to już temat 
do innego wspominania. 

W związku tym uro-
dzili się córka Lucyna  
i syn Marek.

Początkowo w ro-
dzinnej wsi, a potem w Krakowie, gdzie 
chodził do szkoły i ostatecznie (w znanej 
z robotniczego zorganizowania) gole-
szowskiej cementowni – doświadczał  
i obserwował zmagania zatrudnionych  
i ich rodzin w zabezpieczaniu codziennego 
bytu. Te obserwacje i własne doświad-
czenia skłoniły go do zaangażowania się  
i przyjęcie aktywnej postawy wobec życia 
społecznego. To właśnie ten znany Mu  
z autopsji byt zadecydował o jego później-
szym losie i pracy. 

Miał wyjątkową łatwość angażowania 
się w społecznie użyteczne sprawy. Już  
w czasie nauki w szkole średniej angażuje 
się jako piłkarz w 1949 roku, w krakow-
skim Klubie Sportowym „Włókniarz”. 
Podobnie – kierownictwo Cementowni 
Goleszów wykorzystując Jego aktywność 
kieruje go w 1954 roku na przeszko-
lenie w Szkole Oficerów Pożarnictwa  
w Bielsku-Białej. 

Potrzeby i rozstrzygnięcia polityczne 
powiatowej władzy, w 1962 roku, skie-

rowały go do pracy w charakterze pierw-
szego sekretarza Komitetu Zakładowego 
PZPR w Ustrońskiej Kuźni. Decyzja ta 
zdominowała resztę życia Czesława Kacz-
marczyka, bowiem aż do przejścia na 
emeryturę w 1989 roku zatrudniany był 
na różnych stanowiskach w tej organizacji.

Praca w Kuźni Ustroń przypadła na 
czas wielkiej modernizacji ustrońskie-
go zakładu, a później budowy jego filii  
w Skoczowie. Okres budowy od tak zwa-
nego „zera” zakładu w Skoczowie rea-
lizowany był według projektu pracowni 
„Motoprojekt” z Warszawy. Miał to być 
na wskroś nowoczesny, wykorzystujący 
najnowocześniejsze technologie zakład 
wytwarzający odkuwki dla dynamicznie 
rozwijającej się motoryzacji. 

Wtedy poznał prawdziwe życie sekre-
tarza organizacji partyjnej, czyli to co jest 
konsekwencją tego, gdy oczekiwania nie 

idą w parze z wynikami. Chociaż osobiście 
nie był merytorycznie odpowiedzialny za 
realizację procesu inwestycyjnego, ale … . 

To właśnie w tym „ale” mieściło się to 
czego oczekiwało od Niego kierownictwo, 
nie tylko to służbowe. Narzędziami do 
wykorzystania przez sekretarza były tylko 
– lub aż; motywowanie, odpytywanie, oce-
nienie, kontrolowanie wreszcie egzekwo-
wanie przydatności osób zaangażowanych 
w ten proces inwestycyjny. Ostatecznie 
mógł, dysponować władzą znaną dzisiaj 
pod nazwą „kierowania z tylnego fotela”. 
Uzyskane w tym czasie doświadczenie 
wykorzystał w pracy dyplomowej, koń-
cząc w 1970 roku szkolenie w szkole przy 
KC PZPR w Warszawie. Tytuł tej pracy 
brzmiał; „Warunki szybkiego dochodzenia 
do projektowanych zdolności produkcyj-
nych na przykładzie Kuźni Ustroń”. 

W roku 1972. przechodzi do pracy  
w Komitecie Powiatowym PZPR  
w Cieszynie. Reorganizacja struktur pań-
stwowych w 1975 roku skutkowała po-

wierzeniem Jemu w 1977 roku funkcji 
pierwszego sekretarza Komitetu Miejsko 
Gminnego w Skoczowie, którą sprawował 
do 1981 roku.

Dalsza kariera zawodowa w ramach 
PZPR (to jest do 1989 roku) związana 
jest z pracą w Komitecie Wojewódzkim  
w Bielsku – Białej. Początkowo w Wydzia-
le Ogólnym. Później przeniesiony został 
do pracy w Wojewódzkiej Komisji Kon-
troli Partyjnej, którą też kierował. W pracy 
na tym stanowisku wykorzystywał bogate 
doświadczenie i znane Mu meandry życia 
społeczno politycznego w realiach syste-
mowych i związanych z nimi procedur. 

Po przejściu na emeryturę zakończył 
aktywny udział w rozedrganym wtedy  
– w każdej skali – życiu politycznym. 
W nowej, w zreformowanej transforma-
cją ustrojową rzeczywistości pozostał 
wierny głównie ideałom sprawiedliwo-

ści społecznej, która 
towarzyszyła mu za-
wsze jako kryterium 
rozpoznawania tego 
co dobre, a co złe  
w życiu społecznym. 
Jego jedynym (na 
emeryturze) politycz-
nym zaangażowaniem 
było szeregowe człon-
kowstwo w SLD.

Po zakończeniu pra-
cy zawodowej starał 
się zwrócić rodzinie 
czas, który ograni-
czany był w okresie 
zatrudnienia. Dyspo-
nował wreszcie cza-
sem, który fizycznie 
wykorzystał by pomóc 
w budowie domu rea-
lizowanej przez syna, 
sam znajdując w tym 
zajęciu wiele satys-
fakcji.

Nie  zmarnował 
swojego długiego ży-

cia, obowiązki swoje wypełniał zawsze  
z zaangażowaniem i kompetencją za co był 
ceniony przez przełożonych oraz współ-
pracowników i przyjaciół. 

Przełożeni docenili to wyróżniając go 
odznaczeniami państwowymi – w tym 
między innymi – Brązowym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnie lata ograniczony był „zdro-
wotnie” i nie mógł w pełni korzystać 
z uroków nie tylko rodzinnego życia. 
Zmarł 6 marca 2021 roku w Centrum 
Aktywnego Seniora „JUHAS” w Ustro-
niu po niespełna trzytygodniowym tam 
pobycie. Pochowany został na cmentarzu 
ewangelickim w Hażlachu – w miejscu 
zamieszkania syna. Uroczystość żałob-
ną w świeckim charakterze celebrował  
w dniu 11 marca br. P. Lewandowski.  
W uroczystości pogrzebowej, poza rodzi-
ną liczny udział wzięło grono, przyjaciół 
i dawnych współpracowników. 

                                      Karol Brudny
 

 

WSPOMNIENIE O CZESŁAWIE KACZMARCZYKU

Skoczów, 4 listopada 1965 r. Czesław Kaczmarczyk jako uczestnik akcji 
zazieleniania terenu Kuźni Ustroń w Skoczowie.
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negatywną opinię w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Ustroniu. 

Radny Damian Ryszawy pytał, czy po 
włączeniu Przedszkola nr 2 do Zespołu 
ewentualną decyzję o przeniesieniu dzie-
ci z przedszkola do szkoły podejmować 
będzie dyrektor zespołu czy też decyzja 
będzie wymagała uchwały rady. Burmistrz 
wyjaśniał, że gdyby na takie działanie zde-
cydowali się następcy, to byłby to proces 
bardzo trudny. Przeniesienie przedszkola-
ków do szkoły i związana z tym likwidacja 
Przedszkola nr 2 wymagałaby decyzji 
Rady Miasta, zgody kuratorium i szero-
kich konsultacji. Jak podkreślał burmistrz,  
w przeciwieństwie do tego, tworzenie 
zespołów szkolno-przedszkolnych z punk-
tu widzenia prawno-administracyjnego 
jest prostym procesem, nie wymagają-
cym zasięgania opinii i uzyskania zgody 
zewnętrznych podmiotów. Kierownik 
Moskal dodała, że każda zmiana miejsca 
pobytu dzieci wymaga poinformowania 
rodziców pół roku wcześniej i musi to 
być powiadomienie skuteczne. Przewod-
niczący Rady Miasta dopowiedział, że 
dane adresowe są częścią uchwały i ich 
zmiana wymagałaby zmiany uchwały. 
Wyniki głosowania – za 9 radnych: Jolanta 
Hazuka, Marcin Janik, Artur Kluz, Bożena 
Piwowar, Aleksander Poniatowski, Roman 
Siwiec, Daria Staniek, Mirosław Szuba, 
Dorota Walker, przeciw 5 radnych: Sła-
womir Haratyk, Jadwiga Krężelok, Piotr 
Roman, Paweł Sztefek, Dariusz Śleziona, 
wstrzymał się radny Damian Ryszawy. 

Kolejną uchwałą radni utworzyli Zespół 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu, 
w skład którego weszła Szkoła Podstawo-
wa nr 6 im. Józefa Kreta w Nierodzimiu  
i Przedszkole nr 6 w Nierodzimiu. Uchwa-
ła uzyskała pozytywną opinię Komisji 
Oświaty i Komisji Budżetu. Uzasadnie-
nie uchwały jest podobne do zawartego  
w poprzedniej uchwale, zmienione są 
nazwy i dane placówek. Uzasadnienie 
zawiera informację o pozytywnej opinii 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
nr 6 i negatywną Rady Pedagogicznej 
Przedszkola nr 6. Wyniki głosowania – za 
9 radnych: Jolanta Hazuka, Marcin Janik, 
Artur Kluz, Bożena Piwowar, Aleksan-
der Poniatowski, Roman Siwiec, Daria 
Staniek, Mirosław Szuba, Dorota Walker, 
przeciw 3 radnych: Jadwiga Krężelok, 
Piotr Roman, Dariusz Śleziona, wstrzy-
mało się 3 radnych: Sławomir Haratyk, 
Damian Ryszawy, Paweł Sztefek.

Na temat uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 
komisja budżetowa wyraziła pozytywną 
opinię, jednak opinia komisji oświatowej 
okazała się niewiążąca, o czym poinformo-
wał przewodniczący komisji Artur Kluz. 
Trzech członków wyraziło pozytywną 
opinię, a trzech negatywną. Uzasadnienie, 

z wyjątkiem danych, takie samo jak przy 
dwóch poprzednich uchwałach. Zawiera 
informację o pozytywnej opinii Rady 
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 
i negatywnej Rady Pedagogicznej Przed-
szkola nr 6. Wyniki głosowania – za 8 
radnych: Jolanta Hazuka, Marcin Janik, 
Artur Kluz, Aleksander Poniatowski, 
Roman Siwiec, Daria Staniek, Mirosław 
Szuba, Dorota Walker, przeciw 5 radnych: 
Jadwiga Krężelok, Bożena Piwowar, Piotr 
Roman, Paweł Sztefek, Dariusz Śleziona, 
wstrzymało się 2 radnych: Sławomir Ha-
ratyk, Damian Ryszawy.

Przed głosowaniem nad uchwałą w spra-
wie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Ustroń 
na lata 2021- 2027 odbyła się prezentacja. 
Artur Kubica ze Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych „Delta 
Partner”, które wykonało opracowanie, nie 
chciał przedstawiać zbyt szczegółowych 
danych z liczącego 27 stron opracowania, 
jednak już na wstępie przytoczył dane 
dotyczące starzenia się mieszkańców 
Ustronia, a te jednoznacznie wskazują na 
dominantę procesów demograficznych 
zachodzących w naszym mieście. Wskaź-
nik obciążenia demograficznego osobami 
starszymi wynosi 36,8 (relacja pomiędzy 
liczebnością ludności starszej, 60-65 lat  
i więcej, a liczebnością pozostałych doro-
słych osób żyjących w badanej populacji). 
Panuje trwale ujemny ruch naturalny  
w latach 2014-2019. Najliczniejszą gru-
pę wiekową tworzą osoby powyżej 70 
roku życia, a mieszka ich w Ustroniu 
2.412, co stanowi ponad 15 % wszystkich 
mieszkańców miasta. Wśród gmin powia-
tu cieszyńskiego ustrońska społeczność 
starzeje się najszybciej. Autor strategii 
nie miał złudzeń, że wydatki samorządu 
związane z usługami dla seniorów, będą 
rosły, ale dodał, że autorzy dokumentu 
wzięli pod uwagę otwierające się wkrótce 
możliwości aplikowania o środki unijne na 
realizację proponowanych w strategii za-
daniach. Wśród najistotniejszych wyzwań 
wymieniono budowę mieszkań socjalnych 
i komunalnych, poszerzenie bazy lokal-
kowej dla miejskich instytucji, działają-
cych w obszarze pomocy społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego 
Domu Spokojnej Starości. Strategia, którą 
radni przyjęli jednogłośnie, jest dostępna: 
http://ustron.esesja.pl/zalaczniki/123034/
projekt-366a_1170273.pdf

Uchwałę w sprawie „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Ustroń w 2021 r.” przedstawiła 
naczelnik Wydziału Środowiska i Rolni-
ctwa Monika Maksymczak. Celem Progra-
mu jest zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom, w tym miejsca w schronisku, 
sprawowanie opieki nad wolno żyjący-

mi kotami, w tym dokarmianie, opieka 
weterynaryjna, kastracja i sterylizacja, 
poszukiwanie nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych 
miotów, zapewnienie opieki weteryna-
ryjnej w przypadku zdarzeń drogowych. 
W paragrafie 13 Programu, który uzy-
skał pozytywną opinię Komisji Rodziny  
i Środowiska i został jednogłośnie przyjęty 
przez radnych czytamy o kosztach jego 
realizacji. W roku 2021 miasto wyda na 
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 77 
tys. zł. Na działania na rzecz bezdomnych 
kotów, ich kastrację i sterylizację przezna-
cza się 10 tys. zł, za zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie zwłok bezdomnych 
zwierząt lub ich części z terenu miasta,  
w tym z dróg publicznych, którymi zarzą-
dza burmistrz Ustronia miasto będzie pła-
cić 216 zł w przypadku dużego zwierzęcia 
(dzik, jeleń, sarna i inne zwierzęta o wadze 
20 kg i więcej) oraz 162 zł w przypadku 
małego zwierzęcia (kot, kuna, ptak i inne 
zwierzęta poniżej 20 kg). Program jest 
realizowany przez Wydział Środowiska, 
Straż Miejską, Schroniska dla Zwierząt 
„Azyl” w Cieszynie przy współpracy 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AS. 

Na marcowej sesji w formie uchwały 
przyjęto trzy programy, ostatnim z nich był 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji na 
lata 2021-2027. Przedstawiła go naczelnik 
Monika Maksymczak, wspominając, że po 
raz pierwszy był konsultowany w lutym  
i wpłynęło dużo uwag. Następnie z inicja-
tywy burmistrza został powołany zespół 
ekspertów ds. PONE, a podczas spotkania 
zgłaszano dyskutowane wniesione uwa-
gi, analizowano wprowadzane zmiany. 
Część uwag została uwzględniona przy 
opracowaniu ostatecznej wersji, a wątpli-
wości wyjaśniono. Do skierowanego po 
raz drugi do konsultacji dokumentu nie 
wniesiono już uwag. Przewodniczący ko-
misji środowiskowej radny Roman Siwiec 
przedstawił pozytywną opinię, wszyscy 
radni zagłosowali za przyjęciem PONE. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: „Moderni-
zacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej 
nr 2652 S ul. Równica” nastąpiło jedno-
głośnie. Dzięki niej rozpocznie się remont 
kilometrowego odcinka ul. Równica, od 
skrzyżowania z ul. Turystyczną w górę. 
Droga jest powiatowa, ale porozumienie 
i stosowne uchwały pozwalają na współfi-
nansowanie remontów, na których zależy 
miastu. Koszty dzielone są po połowie, 
300 tys. daje miasto, drugie tyle dokłada 
powiat. Komisja Infrastruktury wydała 
pozytywną opinię, a radni zagłosowali 
jednomyślnie za. 

Uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Ustronia Polany w rejonie 
ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, 
Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz 
góry Czantoria – etap 2. Jak mówił autor 
projektu, inżynier Wiesław Chmielewski 
z rybnickiej pracowni urbanistycznej 
do opracowania pierwszej części planu, 

BURZLIWA SESJA
(cd. ze str. 5)

(cd. na str. 10)
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Wydarzenie zmobilizowało nie tylko dorosłych, ale i spore grono najmłodszych miłośników gór. Uczniowie miejskich szkół oraz przedszkoli, 
tancerki z zespołu Echo oraz Absurd z MDK Prażakówka, a nawet mieszkający poza Ustroniem - wszyscy oni dzielnie maszerowali na szczyt, 
aby złożyć swój podpis w zeszycie. Dzięki temu wydarzenie nabrało dodatkowo wymiaru edukacyjnego i nauczyło najmłodszych, że sport  
i aktywność mogą, dosłownie, ratować życie.                                                                                              Źródło zdjęć: #31DniNaCzantorii 

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Po grudniowym sukcesie 31 dni na Równicy postanowiliśmy 
kontynuować akcję codziennego zdobywania okolicznego szczytu 
również w marcu. Wybraliśmy Czantorię jako jedną z ulubionych 
gór. Tym razem akcja miała być charytatywna, bo fajnie jest poma-
gać, zwłaszcza gdy pomocy oczekuje nasza ustrońska koleżanka 
Patrycja Byrska. I tak pewnego wieczoru, przy chlebie z vege smal-
cem, zawiązał się spontanicznie komitet organizacyjny wyzwania 
31 dni na Czantorii. Namówiliśmy lokalne firmy, aby wsparły naszą 
akcję, a niedługo dołączyli do nich kolejni sponsorzy. Rozpoczęło 
się codziennie maszerowanie na Czantorię. Aby zmobilizować do 
udziału jak największą ilość osób zaprosiliśmy również Czechów 
oraz wprowadziliśmy dodatkowe imprezy towarzyszące. Był 
podwójnie punktowany Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i urodziny 

TAKIEGO WYZWANIA JESZCZE NIE BYŁO
Szefa, czyli mojego psa. Zaprojektowaliśmy koszulki i opaski  
z logo wydarzenia, które są znakiem charakterystycznym na szla-
kach. Była charytatywna sesja zdjęciowa, a wreszcie na koniec 24 
godzinny challenge jak największej ilości wyjść na Czantorię. Nie 
sposób jest podziękować wszystkim zaangażowanym. Mogłoby 
zabraknąć gazety! Wyjątkowe podziękowania należą się jednak 
Wojtkowi Twardzikowi, który był głównym koordynującym akcję. 
Założony cel pomocy finansowej Patrycji został zrealizowany, a że 
zmusiliśmy niechcąco niektórych do aktywności fizycznej, zinte-
growaliśmy rodziny, zawiązaliśmy nowe przyjaźnie, uszczęśliwili-
śmy psy codziennymi spacerami – to już inna historia. I pamiętajcie, 
że za rok widzimy się na drugiej edycji. Do tego czasu na pewno też 
coś wymyślimy!                                                                   Anna Kluz
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Ciężko nie zgodzić się z powyższą wypowiedzą Anny Kluz, 
głównej organizatorki wydarzenia 31 Dni na Czantorii. Gru-
dniowa akcja zdobywania szczytu Równicy to był sukces. Za 
to marcowe wyzwanie zdobywania Czantorii określić można co 
najmniej jako… ogromny sukces! Już od pierwszego dnia marca 
portale społecznościowe wypełniły posty oznaczone hasztagiem 
#31 dni na Czantorii. Każdego dnia uczestników przybywało,  
a wyzwaniowy zeszyt umieszczony na szczycie góry zapełniał 
się podpisami. Podobnie było ze wpisami do elektronicznej 
tabelki,  gdyż były one gwarancją uznania wejścia za zaliczone. 
Dodatkowo należało opublikować zdjęcie zrobione podczas 
wycieczki. Trzeba przyznać, że zrobiła się z tego niezła galeria! 
Były zdjęcia zabawne, kreatywne, poważne, w słońcu, deszczu 
i w śniegu, w towarzystwie rodziny, czworonogów, a raz nawet 
zapozował… czterokopytny! Celem była nie tylko dobra zabawa 
i aktywność fizyczna, ale przede wszystkim pomoc Patrycji Byr-
skiej. Dzięki ogromnemu wsparciu 42 sponsorów, na uczestników 
czekały wspaniałe nagrody, które jeszcze bardziej mobilizowały 
do pokonywania kilometrów. A warto było je pokonywać, gdyż 
zostały one przeliczone na złotówki przez Radę Miasta Ustroń 
oraz niektórych sponsorów. Na dzień dzisiejszy tabelka oraz 
zeszyt wskazują, że w ciągu miesiąca uczestnicy akcji weszli 
na szczyt 9552 razy. Udział w wydarzeniu wzięło 832 kobiet  
i 784 mężczyzn. Tylko 31 marca trasę pokonało 501 osób! 
Jeżeli średnio każdy wszedłby z dolnej stacji na Poniwcu, to  
w sumie wyzwaniowcy zrobili 52536 km. Nie sposób wyróżnić 
wszystkich, którzy weszli na Czantorię 31 razy, gdyż takich osób 
było aż 50! Zachęcamy jednak do zapoznania się z tabelką oraz 
do odwiedzenia strony wydarzenia na portalu facebook. Można 
w łatwy sposób zrobić to za pomocą poniższych kodów QR.

                                                                         Karolina Francuz 

Aby otworzyć stronę należy uruchomić aparat w telefonie i najechać 
na kod, a następnie kliknąć w informację odsyłającą do strony lub 
bezpośrednio pod adresem : http://bit.ly/300RYfD oraz www.facebo-
ok.com/31dninaczantorii
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Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne: 
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

BIBLIOTEKA POLECA  
tel 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Violetta Wiernicka „Polacy, którzy zadziwili Rosję”
 
Czy to prawda, że Polak patriota mógł zna-
leźć się w Rosji tylko jako więzień polityczny 
lub pozbawiony tronu monarcha? Prawdzi-
wa historia naszych rodaków w tym kraju 
jest znacznie bardziej złożona. W okresie 
zaborów w Imperium Rosyjskim mieszka-
ło nawet kilka milionów Polaków. Wielu  
z nich miało tak wyróżniające się osiągnięcia  
w nauce, technice, sztuce czy medycynie, że 
sami Rosjanie nazywają ten okres polskim. 
Nasi rodacy z sukcesem rządzili miastami  
i guberniami. Polacy pozostali we wdzięcznej 
pamięci obywateli Związku Radzieckiego i Rosji, 
którzy fundowali ku ich czci tablice pamiątkowe 
i pomniki, nazywali ich imionami wieli instytucji 
i nawet miejscowości. Niestety dzieje mieszka-
jących w Imperium Polaków nie są znane w ich 
ojczyźnie – a szkoda, bo jest czym się szczycić!

M.L. Longworth „Śmierć w Chateau Bremont”

Akcja powieści kryminalnej pt.” Śmierć 
w Château Bremont” toczy się w uro-
czej, zabytkowej miejscowości Aix-en-
-Provence we Francji. Czytelnicy poznają 
Antoine’a Verlaque’a, przystojnego  
i uwodzicielskiego głównego sędziego 
w Aix, oraz jego dawną miłość Marine 
Bonnet, profesor prawa. Kiedy miejsco-
wy szlachcic Étienne de Bremont ginie, 
wypadając z okna rodzinnego zamku, 
całe miasto aż huczy od plotek. Verlaque 
podejrzewa, że śmierć nie była przypad-
kowa. Dowiedziawszy się, że Marine jest 
bliską przyjaciółką Bremontów, prosi ją 
o pomoc. „Śmierć w Château Bremont” 
to kryminał o wartkiej akcji, zanurzony 
w romantycznej atmosferze południowej 
Francji.

obejmującego tereny na Czantorii, przystąpiono już w 2016 
roku, a uchwalono go w kwietniu 2019 roku. Obszar omawiany 
na marcowej sesji musiał jeszcze poczekać na zmianę studium, 
uchwaloną w 2019 roku oraz na zakończenie bardzo długich 
negocjacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska odnośnie 
wysokości wieży widokowej. Wieża ma być jedyną budowlą  
w tamtym terenie, częścią widokowych tarasów biegnących wśród 
wierzchołków drzew, inwestycji planowanej przez Kolej Linową 
„Czantoria”. Ostatecznie ustalono maksymalne parametry wieży: 
wysokość 30 metrów, powierzchnia zabudowy 900 m2, szerokość 
widoku budowli z każdej strony 30 metrów. Do wieży prowadzić 
będą platformy oraz pomosty spacerowo-widokowe, łączące się  
z urządzeniami turystycznymi, które zgodnie z ustawą o lasach, 
dopuszczane są na terenie ZL, czyli leśnym. Uzyskane uzgodnie-
nia pozwalają na wycinkę drzew w obszarze wokół planowanej 
wieży i umożliwiają jej budowę. Do projektu planu nie wpłynęły 
uwagi, które musiałyby być skierowane do burmistrza i pod ob-
rady rady. Komisja Infrastruktury była na „tak”, radni również.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu 
Nierodzimiu, w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik zre-
ferowała naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami 
Aleksandra Kwiecień-Zawada. Zaczęło się od wniosku prywatnej 
osoby o opracowanie planu dla nieruchomości położonej przy 
ul. Wiejskiej, jednak po przeanalizowaniu sytuacji okazało się, 
że warto objąć planem również sąsiednie tereny, leżące w strefie 
„C” ochrony uzdrowiskowej, przeznaczone w studium na usługi 
oraz handel (symbol AG – aktywność gospodarcza). Pozwoli to 
uporządkować prawne fragmenty miasta. Komisja Infrastruktury 
wystąpiła do burmistrza o przystąpienie do sporządzenia planu 
i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

W punkcie obrad: „Sprawy bieżące Rady Miasta” radny Damian 
Ryszawy w imieniu Klubu Radnych „Ustroniacy” przeczytał 
apel, którego treść przesłana została do portali internetowych  
i do naszej redakcji. Obok jego treść. 

Obrady sesji można oglądać przez internet na stronie: www.
radamiasta.ustron.pl, wyniki głosowania, treść uchwał, załączniki, 
programy, uzasadnienia znajdziemy na stronie: ustron.esesja.pl     
                                                                 Monika Niemiec

BURZLIWA 
SESJA

(cd. ze str. 7)

APEL DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 
W USTRONIU PANA MARCINA JANIKA

Panie Przewodniczący, po ostatnich incydentach na se-
sji Rady Miasta, na komisji Budżetu i Przestrzegania pra-
wa, których część była szeroko komentowana w me-
diach, w związku z wieloma rozmowami, które odbyliśmy  
z mieszkańcami, zdecydowaliśmy się zająć oficjalne stanowisko 
w sprawie współpracy z Panem, jako Przewodniczącym Rady 
Miasta Ustroń.

Apelujemy o poszanowanie zasad demokracji nie tylko w Ra-
dzie Miasta, lecz przede wszystkim w kontakcie z mieszkańcami.

Wzywamy Pana do dialogu, odpowiadania na pytania, nawet 
na te trudne, które nieuchronnie będą się pojawiały w dalszym 
przebiegu obecnej kadencji Rady Miasta Ustroń.

Jesteśmy osobami publicznymi. Podjęliśmy się reprezentowa-
nia naszych mieszkańców, którzy nam zaufali oraz dbania o ich 
interesy na wielu płaszczyznach, kulturalnych, infrastruktural-
nych, inwestycyjnych, edukacyjnych i wielu innych.

Wyrażamy pewność, że wszyscy zasługują na szacunek, bez 
względu na wykształcenie, wiarę, inteligencję, przekonania, płeć 
czy też poglądy. Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, 
w którym wszystkie mniejszości oraz poglądy powinny być 
akceptowane.

Sprzeciwiamy się publicznemu wyśmiewaniu mieszkańców 
w mediach społecznościowych ze względu na ich ortograficzne 
błędy. Uważamy to za niedopuszczalne i niegodne osoby publicz-
nej, a w szczególności funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

Nalegamy aby podejmowane próby dialogu, czy też przed-
stawiania swoich racji, bez względu na typ interwencji, jakie 
są podejmowane przez mieszkańców naszego miasta, nie były 
postrzegane jako ataki.

Stanowczo potępiamy insynuowanie jakoby rodzice mający 
obawy o przyszłość swoich dzieci, próbujący dowiedzieć się 
wszystkich informacji związanych z łączeniem szkół i przed-
szkoli, tworzyli jak Pan to ujął „podwaliny ruchu politycznego 
pod znakiem Orlenowsko-Toruńskim”.

Prosimy na koniec o powrót do merytorycznej dyskusji  
w Radzie Miasta oraz o szacunek dla mających inne zdanie 
mieszkańców naszego Miasta.
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 W 
 dawnym 
Ustroniu

Po naszymu...

Tym razem, dla odmiany, przedstawiam 
fotografię ze zbiorów ustrońskiego kolek-
cjonera Bronisława Miecha, w których, 
oprócz innych cennych materiałów, znaj-
dują się także „perełki” dokumentujące 
złote lata Kuźni.  Na zdjęciu z końca lat 60. 
XX w. widzimy zatem całkiem efektowną 
stołówkę działu narzędziowni z panora-
mą zakładu w formie ozdoby ściennej. 

Jadłodajnie wydziałowe zlikwidowano 
po oddaniu w 1975 r. do użytku nowej, 
imponującej stołówki nad stawem, wypo-
sażonej w taras  służący do wypoczynku 
podczas przerw w pracy. Dziękuję ro-
dzinie Giecków i Podżorskich za pomoc  
w opisie zdjęcia.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

Jako sie mocie ludkowie kochani?
Jo je rada, że ta zima już łodeszła, a móm sie doista 

dobrze. Dycki z humorym przijmujym kożdy nowy dziyń  
i rozmaite wyzwania, jaki fórt sóm przed nami. Coroz 
cieplij, a słóneczko już fest przigrzywo, tóż nie dziwota, że 
kaj kiery łobudził sie z zimowej drzymki i wyloz z chałupy. 

W pióntek jako móm we zwyku wyszłach wczas na torg, 
bo dycki sie bojym, że mi tacy napolyni jako jo na tóm 
dómowóm wyżerke wszycko wykupióm. A tu sie dziwóm kole 
śmietniska tako delszo sómsiadka wycióngo pełne kilowe 
dity i kładzie na tych pojymnikach. Pytóm sie, cóż to robi 
za wystawe? A ta prawi, że łóńskigo roku jak sie zaczył tyn 
covid nakupiła moc rozmaitego towaru, bo sie boła, że nas 
pozamykajóm w chałupach i trzeja bydzie z głodu umrzić. 
Tak na szczyńści sie nie stało. Nale fórt ni może tego przejeś, 
a je coroz hrubszo, tóż możne kiery skorzysto. No i dobrze. 
Był tam pynczak, insze kasze, aji fazole, kiere przeca nie 
sóm łacne. Kapke mie było gańba tak przi ni cosi z tego se 
wzióńć i myślym se, że jak pujdym naspadek, to możne mi sie 
jeszcze co dostanie, choć biydy przeca ni móm. Nale potym 
już nic nie było. Ludzie na darmoche dycki sie skuszóm.

Jak dochodziłach ku torgu, to widzym łod Manhatanu szła 

pumału moja kamratka i smyczyła w łobu ryncach wielucne 
taszki. Podeszła ku mnie, tóż my przistanyły i pytóm sie: 
Kaj żeś sie tak łobłowiła? A ta prawi, że w szmaciarni były 
promocyje zimowego towaru i se kupiła prowdziwe futro 
z lisa za patnoście  złotych, a do kómpletu czopke z lisigo 
chłosta też za tela. Do tego dali ji jeszcze weste z łowczej 
wełny za złotówke. Myślym se: Na, dlo smiłowanio, toć 
już je u nas dobrobyt!  Ale jeszcze jóm nagabujym: A każ 
w tym bydziesz chodzić? Dyć mrozu je pore dni na całóm 
zime, a jeszcze mało kaj idziesz. Na cóż ci to bydzie? A ta 
łodpowiado: Wiysz, moja mamulka dycki tatowi wyczy-
towała, że jakby sie wydała za jakigo dyrechtora, to by 
sie przekazowała znómym w futrze z lisa, a że miała jyny 
robociorza, tóż łoblykała na lepsze do kościoła wełniany 
mantel w jodełke, a do tego kragiel z królika. Mie sie to fórt 
zdało dziwne, tóż żech trónfła: Na dyć twoja mama downo 
sie pominyła i już pore roków leży na kierchowie. A ta na 
łostatek prawi: Na toć, ale jako by była rada, że jeja cera 
też ni mo dyrechtora, jyny byle jakigo nieroba i łochlaste, 
a i tak było jóm stać, coby se lisi futro kupić. 

Calutki dziyń żech ło tym rozmyślała i fórt mi to nie dowo 
spokoju. Teroski sóm taki czasy, jako to móndrzi prawióm: 
rozpasany kónsumpcjónizm (nó po naszymu chciwość). 
Ludzie kupujóm kaj co widzóm, bieróm chwilówki, pożyczki 
na hipotekę, co rok nowy telewizor, co pore roków nowe 
auto, czy chałupa, coby sie lepi poczuć i dowartościować. 
Na zlitujcie sie ludkowie, nie dejcie sie zwariować!

                                                               Staro ustrónioczka
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Gołębie uważa się za jedne z pierw-
szych udomowionych ptaków. Już staro-
żytni Egipcjanie używali je do przesyłania 
wiadomości i potem przez długie wieki 
spełniały rolę dzisiejszej poczty. Fa-
scynacja samym lataniem oraz fakt, że 
gołębie można łatwo udomowić sprawiły, 
że gołębniki do dziś pojawiają się dość 
często na podwórkach wiejskich, ale też  
w miastach. Jeszcze do niedawna ta ho-
dowla była kojarzona ze staromodnym 
hobby, a obecnie jest to często pasja ludzi 
bogatych i może też przynieść niemały 
zysk. Trzeba jednak sporej wiedzy i do-
świadczenia, aby zapewnić dobre warunki 
bytowania w gołębniku, a najważniejszą 
sprawą jest odpowiednia karma, bo ży-
wienie tych ptaków nie należy do łatwych. 

W Ustroniu najbardziej znanym i uty-
tułowanym hodowcą gołębi pocztowych 
jest Karol Paszek, a światową sławę 
przyniósł mu „Płowy 808”, który zdobył 
złoty medal na Olimpiadzie Gołębia Pocz-
towego w Dortmundzie w 2009 r., gdzie 
po raz pierwszy wystartował. Opisywano 
go w literaturze fachowej, że to najlep-
szy gołąb na świecie, o uniwersalnych 
predyspozycjach, zwyciężający w lotach 
na każdym dystansie oprócz marato-
nów. Niestety, latający „Mercedes” został  
w 2012 r. skradziony z gołębnika!

Hodowca mieszka przy ul. Spokojnej,  
a gołębie są jego pasją od ponad pół 
wieku, zaś wiedza i zdolności hodowlane 
dały mu spory rozgłos. Twierdzi on, że 
jest to praca i zaangażowanie od rana do 
wieczora, można powiedzieć, że sport 
zawodowy. Gołębiowi zakłada się chipa, 
zapinanego na nóżce, dopasowanego na 
cały sezon. Gdy siada z lotu w gołębniku, 
zostaje zarejestrowany przez specjal-
ne urządzenie. Potem zbiera się wyniki  
z dwóch lat z całego świata i wybiera 
najlepszego gołębia. One ze swoimi ho-
dowcami jadą co dwa lata na olimpiadę  
i tam następuje podsumowanie wyników. 

Oto co mówi hodowca, na jednym  
z filmów zamieszczonych w Internecie  
o początkach zainteresowania gołębiami: 
„To było w 1958 r. Moja ciocia dała mi 
samicę gołębia, a tata mi dokupił gołąbka 
do pary i od tego się zaczęło. Potem ho-
dowaliśmy te gołębie, bo one zawsze były 
w każdym gospodarstwie. Tata stwierdził, 
że jak się będę dobrze uczył to mogę je 
hodować, ale jak nauka będzie zaniedby-
wana, to hodowlę zlikwidujemy. Uczyłem 
się jako tako i miałem nie za dużo, bo 10 
– 15  sztuk na początku. Jak przeszedłem 
do szkoły w Skoczowie, to tam poznałem 
kolegów, którzy już byli w związku i zaj-
mowali się tym profesjonalnie. Oni brali 

moje gołąbki i wypuszczali na lotach,  
a jak przyleciały po dwóch dniach, to też 
się z tego cieszyłem. Postanowiłem wstą-
pić do związku, ale w międzyczasie zo-
stałem powołany do wojska w Poznaniu,  
a w domu zostało 40 gołębi, które były już 
trenowane. W wojsku podnosiłem głowę 
do góry i rozglądałem się za gołębiami  
i okazało się, że szef kompanii też się tym 
zajmuje. Zaproponowałem mu, że pojadę 
do domu i przywiozę mu pięć młodych. 
Szef patrzył na to z niedowierzaniem, ale 
dał mi trzy dni urlopu i przywiozłem kilka 
sztuk, które w Poznaniu robiły furorę, 
bo one były bardzo dobre, a pochodziły 
od doktora Czernichowskiego z Wodzi-
sławia”. 

Wspomnień można by przytaczać całe 
mnóstwo, ale prosimy naszego specjalistę 
od hodowli gołębi o informację jak upły-
nął mu ostatni rok. 

„Podczas pandemii też urządzano loty, 
które rozpoczęły się w zeszłym roku  
z pewnym opóźnieniem dopiero w maju 
przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. 
W świetlicy w Hermanicach dwie osoby 
w rękawiczkach odbierały gołębie, no  
i potem były przewożone na międzynaro-
dowe loty m.in. z Brukseli. W tym roku 
już 24 kwietnia zaczynamy sezon lotowy. 
Zaplanowanych jest 16 lotów krajowych, 
siedem z Niemiec, a jeden z Brukseli, 
czyli odległość od 560 do 750 kilometrów. 
Rano są one wypuszczane, a czasem przy 
sprzyjających warunkach pogodowych 
w tym samym dniu wracają, a jak trud-
niej, to nad ranem na drugi dzień już są 
w gołębniku. Przez cztery lata pod rząd 
byłem mistrzem oddziału cieszyńskiego, 
a w międzynarodowych lotach Europy 
Środkowej w ostatnim sezonie zajmuję 
22 miejsce. Teraz mam około 180 gołębi 
i jest to pasja, ale też harówa. Jak się chce 
mieć mistrzowskie wyniki, to trzeba się 
napracować. Jest duża konkurencja, bo 
z jednego oddziału startuje od trzech 
do czterech tysięcy gołębi, a w ramach 
współzawodnictwa regionu leci nawet 
około dziesięć tysięcy gołębi. W okręgu 
Bielsko-Biała w Intermistrzostwie zdo-
byłem drugie miejsce za panią B. Paluch,  
a w Generalnym Mistrzostwie trzecie 
miejsce w sezonie 2020 w konkurencji 
1200 hodowców. Gołębie nie latają za pie-
niądze, bo zwycięzcy są uhonorowani pu-
charem i dyplomem, jednak mistrzowskie 
sztuki osiągają na giełdach duże ceny”. 

             Opracowała: Lidia Szkaradnik

SPORT ZAWODOWY 
DLA „BOGATYCH” 

9 kwietnia przypada Światowy Dzień Gołębia, więc warto przypomnieć te ptaki, 
które są jednym z najbardziej nośnych symboli. Zwykle kojarzy się je z pokojem, 
miłością i niewinnością, ale to również symbol duszy, łagodności i natchnienia 
boskiego, a najbardziej znanym artystycznym wizerunkiem jest gołąbek pokoju 
Pabla Picassa. 

Hodowca latających mistrzów z najlepszą samicą – pierwszym lotnikiem Oddziału Cieszyn 
w sezonie 2020.                                                                             Fot. M. Paszek
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CZYLI PONOWNE ODZYSKIWANIE SUROWCÓW

Można to wytłumaczyć w ten sposób, 
że jeśli będziemy prawidłowo segrego-
wać śmieci, to będą one przetwarzane  
i ponownie użyte do wyrobu następnych 
produktów. Odpady, które w późniejszym 
czasie zostaną poddane recyklingowi,  
w największej ilości pochodzą z naszych 
gospodarstw domowych. Niejeden zasta-
nawia się, czy recykling ma sens. Otóż 
większość opakowań kupowanych przez 
nas artykułów powstało z papieru, plastiku, 
szkła, czy metali, a więc tworzyw nadają-
cych się do ponownego wykorzystania. 

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę 
pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: 
odzyskać czy zmarnować cenne surowce. 
Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od 
resztek jedzenia, to mają one szansę stać się 
nową ławką w parku, gazetą, butelką i tak 
długo można by jeszcze wymieniać. Jeżeli je  
w naszych domach odpowiednio posegre-
gujemy, to nie będą one już bezużytecznymi 
śmieciami, ale wartościowym surowcem. 
Najlepszym przykładem wielokrotnego 
przetwarzania jest szkło, plastik, alumi-
nium i papier, które można użyć ponownie. 

Zapytała mnie ostatnio znajoma co właściwie to słowo recykling oznacza. Wydawało 
mi się, że jest ono już dostatecznie spopularyzowane, ale możemy przypomnieć, 
że jest to jeden z możliwych sposobów ochrony środowiska naturalnego, czyli 
wykorzystanie odpadów. 

RECYKL ING 
wspólny interes

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi  
w 100%, można je też przetwarzać nie-
skończoną ilość razy. W przypadku alumi-
nium jest to o tyle ważne, że jego produkcja  
z rud jest droga, a złoża boksytu nie odna-
wiają się. Dzięki recyklingowi szkła mo-
żemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu  
i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną 
butelkę do wtórnego obiegu, ogranicza-
my zużycie energii równe 4 godzinom 
pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem 
statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca 
do pojemników na odpady zmieszane 
ponad 50 szklanych opakowań rocznie.   
O recyklingu warto pomyśleć już podczas 
zakupów i  kupować tylko tyle, ile napraw-
dę potrzebujemy. Unikajmy produktów 
jednorazowych i zbędnych opakowań. 
Wybierajmy produkty w opakowaniach, 
które nadają się do recyklingu, albo są wy-
konane z materiałów biodegradowalnych. 
Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić 
mniej.                             Lidia Szkaradnik

Materiały, które nadają się do 
ponownego wykorzystania,  
bywają opatrzone kodem  
recyklingu.

NAJPIĘKNIEJSZA  KARTKA  WIELKANOCNA

2 Miejsce: Maria Sikorska.

3 Miejsce: Nadia Wielgosik. Nagroda Miasta Ustroń:  Natalia Janeczek. Nagroda MDK „Prażakówka”: Emilia Nowakowska. 

Nagroda specjalna Jury: Michał Procner.
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

Usługi Stolarskie, Meble, Ar-
chitektura Ogrodowa Drewnia-
na i inne.  www.swiatzdrewna.
pl 513-263-338.

Mobilne usługi fryzjerskie  
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 
505-152-958. 

Kupie 2-pokojowe mieszkanie, 
osiedla Centrum, Konopnicka. 
609-807-622, 33-854-34-93.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

KOMANDOR -  Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

ROLNICY WYBRALI
W niedzielę, 3 kwietnia odbyły się wybory do Rad Powiato-

wych Śląskiej Izby Rolniczej. W okręgu nr 160, czyli w Ustroniu 
kandydował Zdzisław Kozieł z ul. Lipowskiej. Głosowały 24 
osoby na ponad 4000 uprawnionych. Wszystkie opowiedziały 
się za ustrońskim kandydatem. Tym samym wszedł on do Rady 
Powiatowej. Z jej członków wybrany zostanie zarząd. 

MĘKI TWÓRCZE PAPIEŻA
Sześć lat temu przygotowywaliśmy się do obchodów Niedzieli 

Miłosierdzia Bożego. Była to pierwsza sobota po Wielkiej Nocy. 
Wszyscy oczekiwaliśmy momentu odejścia papieża Jana Pawła 
II z tego świata. Wiedzieliśmy, że wszystko ku temu zmierza. Bo 
wiedzieliśmy, że wszystko zostało spełnione – mówił ks. kan. An-
toni Sapota, proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa 
w Ustroniu podczas spotkania, które odbyło się w Czytelni Ka-
tolickiej i następnie przedstawił powody, dla których zebrano się 
2 kwietnia po południu. – Jesteśmy tu by uczcić rocznicę śmierci 
Ojca Świętego, żeby wspominać, ale też żeby coś przeżyć.

BOCIANI HAPPENING
W piątek 1 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 odbył się miejski 

happening dla dzieci. Impreza ta zainaugurowała kolejny sezon 
realizacji Projektu „Bociany Integrują”. Happening odbył się 
już po raz piąty pod bocianim gniazdem w Ustroniu. Wzięło  
w nim udział ponad 200 dzieci z ustrońskich szkół i przedszkoli. 
Na spotkanie przybyły dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, 
Przedszkola nr 7, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5. Dzieci ubrane były bardzo kolo-
rowo. Wszyscy uczestnicy happeningu mieli rekwizyty związane 
z bocianami i wiosną.

KUŹNICZY SUKCES
- Odniosłem sukces. Nie mnie oceniać, czy mały, czy duży. 

Jest w nim cząstka waszej pracy, bo wychowałem się w Kuźni 
Ustroń. Tam się uczyłem fachu, techniki, technologii, ale też 
zasad współpracy, szacunku dla mistrzów i przełożonych. Tam 
zżyłem się z ludźmi. Tak się złożyło, że musiałem ten zakład 
opuścić i potem czekała mnie trudna droga, żeby dojść do tego 
co mam teraz. Wymagało to dyscypliny, uporu, samozaparcia, 
wręcz zawziętości w dążeniu do wyznaczonych celów – mówił 
Karol Grelowski, właściciel zakładu kuźniczego GK Forge, na 
zakończenie spotkania z emerytowanymi pracownikami Kuźni.

GONIENIE WYNIKU
Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że kibice licznie zjawili 

się na boisku w Nierodzimiu, gdzie gospodarze podejmowali 
Spójnę. Zespół z Górek co prawda zajmuje ostatnie miejsce  
w tabeli, ale w przerwie zimowej został poważnie wzmocniony 
i przez kibiców jest zaliczany do silniejszych w skoczowskiej 
A-klasie. Bardzo dynamiczny był początek spotkania. W pięć mi-
nut padły trzy bramki. Już w 35 sekundzie Spójnia prowadzi, lecz 
pod dwóch minutach mamy remis, gdy Dawid Szpak przedłuża 
głową dośrodkowanie. Kilka kolejnych minut i Spójnia znowu 
prowadzi. Potem był dłuższy okres przewagi piłkarzy z Górek, ale 
nie potrafili wykorzystać dogodnych sytuacji.     Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 7.04.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

14/2021/4/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
10.04      Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
11.04      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76 
17.04      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
18.04      Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93 

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.

Hotele zamknięte, trzeba sobie jakoś radzić.             Fot. K. Waliczek
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) imię żeńskie mniej popularne, 8) udaje bluzkę, 
9) element starego zegara, 10) kojarzyła młodych, 12) wy-
stają z dachów domów, 14) na stacji kolejowej, 15) smaczne 
ryby z Bałtyku, 16) nie grzeszy gotówką, 19) kuzyn dorsza,  
22) lekceważąco o urzędniku, 23) gorący na powitanie,  
24) zimny stan USA. 
PIONOWO: 2) polski producent chemii gospodarczej  
i kosmetyków, 3) państwo wyspiarskie z Dżakartą, 4) jeden  
z muszkieterów, 5) sprzedawca energii elektrycznej na polskim 
rynku, 6) do zabawy na podwórku, 7) dochodzi z chlewika,  
11) słynie z kopalni soli, 13) między nowelą a opowiadaniem, 
17) ptak z czubkiem, 18) trafia na kamień, 20) sztuczka magika, 
21) roślina tropikalna w pokoju. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 16 kwietnia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 12

ZIMOWE OSTATKI

K R Z Y Ż Ó W K A

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

KĄCIK SZACHOWY
14/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązania z GU nr 12: Gb5

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Wanda Brudna z Ustronia, ul. 
Bema Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.                                  Fot. W. Suchta

2 kwietnia OSP Ustroń Lipowiec rozdysponowała maseczki oraz środki 
do dezynfekcji z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie do ustroń-
skich parafii.                                             Fot. OSP Ustroń Lipowiec
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Pierwsza połowa tego spotkania była 
niezwykle wyrównana i obfitowała tylko  
w jedną bramkę, którą w 40. minucie meczu 
zdobył Dawid Kasprzyk. Co ciekawe, ten 
21-letni napastnik zanotował w tym sezonie 
cztery występy na pierwszoligowych boi-
skach. Po zmianie stron ustrońscy zawodnicy 
ruszyli do odrabiania strat, jednak żadna  
z ich akcji nie przyniosła efektu w postaci 
wyrównania. Swoich okazji do zdobycia 
bramki nie wykorzystali między innymi 
Michał Pietraczyk oraz Mateusz Wigezzi. 
Więcej szczęścia pod drugą bramką mieli za 
to przyjezdni, którzy w 76. minucie podwyż-
szyli swoje prowadzenie za sprawą uderzenia 
Bartosza Rutkowskiego. W ostatnich frag-
mentach gry podopieczni trenera Mateusza 
Żebrowskiego ambitnie starali się zniwe-

WIOSENNY FALSTART

lować straty, jednak tyszanie skutecznie 
zrewanżowali im się kontratakami. Na dwie 
minuty przed zakończeniem podstawowego 
czasu gry, interweniującego w ustrońskiej 
bramce Michała Skocza pokonał Tomasz 
Krężelok, natomiast w doliczonym czasie 
gry końcowy rezultat ustalił Marcel Misztal. 
Taki wynik oznacza, iż nasi rodzimi zawod-
nicy w dalszym ciągu czekają na pierw-
szy tegoroczny komplet punktów, bowiem  
w czterech dotychczasowych spotkaniach za-
notowali jeden remis oraz trzy kolejne porażki.  
W następnej kolejce rywalem podopiecznych 
trenera Mateusza Żebrowskiego w beskidz-
kich derbach będzie LKS Czaniec. Pierwszy 
mecz pomiędzy tymi zespołami zakończył 
remis 3:3 pomimo tego, iż na kwadrans 
przed zakończeniem spotkania ustrońscy 

zawodnicy prowadzili różnicą trzech trafień. 
Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 

Skocz – Jakub Wojtyła, Konrad Pala, Cezary 
Ferfecki, Arkadiusz Jaworski (od 82 minuty 
Jakub Chmiel), Daniel Dobrowolski, Konrad 
Kuder, Bartosz Iskrzycki, Dariusz Rucki (od 
77 minuty Damian Madzia), Michał Pietra-
czyk, Mateusz Wigezzi (od 77 minuty Kamil 
Szajter)                        Arkadiusz Czapek

KS Kuźnia Ustroń – GKS II Tychy 0:4 (0:1)

1 APN Odra Wodzisław 48 60:18
2 LKS Unia Książenice 41 36:24
3 KS Spójnia Landek 39 55:15
4 LKS Unia Turza Śląska 38 47:31
5 LKS Bełk 37 39:27
6 KS Rozwój Katowice 31 41:25
7 LKS Drzewiarz Jasienica 30 25:27
8 KS Kuźnia Ustroń 28 37:39
9 TS Podbeskidzie II BB S.A. 27 38:33
10 LKS Orzeł Łękawica 25 30:26
11 KP GKS II Tychy S.A. 25 42:42
12 MKS Czechowice-Dziedzice 24 31:26
13 LKS Czaniec 24 30:43
14 LKS Jedność 32 Przyszowice 21 20:38
15 GKS Radziechowy-Wieprz 16 20:37
16 MKS Iskra Pszczyna 10 17:55
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91

 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

W spotkaniu 22 serii gier ustrońska Kuźnia podejmowała rezerwy tyskiego pierw-
szoligowca, a mecz ten był idealną okazją by podopieczni trenera Mateusza  
Żebrowskiego przełamali swoją wiosenną niemoc i sięgnęli po pierwsze tegoroczne 
zwycięstwo.

ŚMIECĄ I MARNUJĄ – PODSUMOWANIE 
PANDEMICZNYCH NAWYKÓW 

W tym roku jednym z najczęściej po-
ruszanych w Gazecie tematów, zaraz po 
koronawirusie, były śmieci i jedzenie. Mó-
wiąc dokładniej, przekazywaliśmy naszym 
Czytelnikom jak z tymi śmieciami i je-
dzeniem należy się obchodzić. Recykling 
to wciąż w wielu domach jedynie „gdzieś 
zasłyszane pojęcie”, a marnowanie żyw-
ności oraz nadmierny konsumpcjonizm 
są powszechnymi zjawiskami. Za nami 
świąteczne dni, a święta – jak to święta, są 

czasem w którym nasze lodówki wypełnia-
ją się po brzegi. Owoce, mięsa, warzywa 
czy nabiał trafiają w formie składników 
do sklepowego koszyka, a później w na-
szych domach przetwarzamy je, tworząc 
(dosłownie!) góry jedzenia. W tym czasie 
generujemy również więcej śmieci, które 
niewłaściwie potraktowane dołączą póź-
niej do światowego… górskiego pasma 
odpadów. Czy wiecie, że wyspa śmieci na 
Oceanie Atlantyckim jest już większa od 

Francji? Warto jednak inspirować ludzkość 
do walki o lepsze jutro. Czy te nauki coś 
dają? Aby to zweryfikować sięgnęłam do 
statystyk, które pokazują również, jak zmie-
niły się nasze przyzwyczajenia związane ze 
śmieciami i jedzeniem w czasie pandemii. 
Na zlecenie firmy McCormick i Federacji 
Polskich Banków Żywności przeprowadzo-
no badanie „Gospodarowanie żywnością 
w trakcie pandemii”. Według tego badania 
zmieniły się przede wszystkim nawyki 
związane z zakupami, które są podstawą 
gospodarowania żywnością. Z 50% do 62%  
wzrósł odsetek osób, które starały się nie 
dopuścić do zepsucia się czy zmarnowania 
produktów spożywczych. Jednak jedzenie 
wciąż jest wyrzucane, a najczęściej owoce 
(17%), warzywa (15%) i pieczywo (12%). 
Z 49% do 54% wzrósł odsetek osób planu-
jących zakupy z wyprzedzeniem, a aż  82% 
ankietowanych w trakcie pandemii robi 
zakupy rzadziej. Liczby te dobrze wróżą, 
można by się nawet ucieszyć. A jednak en-
tuzjazm słabnie, gdy spojrzymy na własne 
podwórko. W minionym tygodniu grupa 
ustronianek postanowiła „posprzątać” Rów-
nicę. Na samym tylko szczycie kobiety 
zebrały 3 worki pełne dosłownie wszyst-
kiego. Złamane plastykowe sanki, butelki, 
puszki, zużyte podpaski czy prezerwatywy 
– to tylko nieliczne ze „skarbów”, które 
zostały po zimie. A jak to jest w Ustroniu  
z jedzeniem? Ciężko stwierdzić. Mamy na-
dzieję, że dobrze! Chociaż widok ziarnistej 
bułki wbitej na słupek przed sklepem Żabka  
w centrum miasta nieco te nadzieje rozwie-
wa.                                  Karolina Francuz
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