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Budowa nowych bloków ma się rozpocząć już w sierpniu tego roku. Inwestorem jest Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego. Gdzie staną i kto w nich zamieszka?    Więcej na str. 9.

PRZESUNIĘTY 
TERMIN 

PŁATNOŚCI

IZOLATORIUM Z SERCEM

Do czerwca 2020 roku Uzdrowisko dzia-
łało w warunkach zaostrzonego rygoru epi-
demicznego, następnie zamknięte zostały 
oddziały sanatoryjne, ale przez cały czas 
trwania pandemii funkcjonowały oddziały 
szpitalne – rehabilitacji kardiologicznej, 
neurologicznej, ogólnoustrojowej.Jedno-
cześnie w Urzędzie Wojewódzkim w Ka-
towicach i w śląskim oddziale Narodowego 
Funduszu Zdrowia pojawiały się pomysły 
na wykorzystanie ustrońskich zasobów. 
W „Równicy” miał powstać szpital tym-
czasowy, media podawały, że już niemal 
działa, Zarząd i pracownicy ogromnym 
wysiłkiem organizacyjnym przekształcili 
sanatorium w szpital, który ostatecznie... 

nie powstał. Pojawiła się za to silna po-
trzeba utworzenia izolatorium dla osób 
chorych. Nie takiego, jakie powstawały 
od połowy ubiegłego roku, izolatorium 
hotelowego, w którym przebywali ludzie  
z pozytywnym wynikiem testu, nie mogący 
wrócić do swojego miejsca zamieszkania, 
ale nie mający objawów lub przechodzący 
zarażenie bardzo łagodnie. Jesienią ko-
nieczne stało się stworzenie miejsca dla 
osób chorych i bardzo chorych, którymi, 
mówiąc wprost, nie miał się kto zająć. Osób, 
nie mogących samodzielnie funkcjono-
wać, potrzebujących opieki pielęgniarskiej  
i pomocy medycznej. 

Gdy zapytałam Adama Rybickiego, wiceprezesa i dyrektora medycznego 
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. , jak się mają kuracyjne flirty 
do rzeczywistości działającego od jesieni izolatorium, wyjaśnił: – W popularnym 
rozumieniu sanatorium to takie wczasy, tylko że z zabiegami, tymczasem trafiają 
do nas również kuracjusze po zawałach serca, udarach, nowotworach, z poważnymi 
schorzeniami kręgosłupa. Przywracamy im zdrowie, a nierzadko i chęć do życia. 
Dzięki wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadra jesteśmy też w stanie zająć 
się bardzo trudnymi pacjentami izolatorium. 

Odbyła się pierwsza po kilkumiesięcz-
nej przerwie sesja Rady Miasta Ustroń 
w ratuszu. Posiedzenie prowadził prze-
wodniczący RMU Marcin Janik, który 
stwierdził prawomocność obrad. Obec-
nych było 14 radnych, nieobecny był 
radny Artur Kluz. Zapis filmowy sesji, 
wszystkie uchwały, załączniki i doku-
menty, o których mowa była na sesji oraz 
imienne głosowania na www.radamiasta.
ustron.pl

Na początku przedstawiono „Sprawo-
zdanie z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi za rok 
2020” oraz „Ocenę zasobów pomocy spo-
łecznej za rok 2020 dla gminy Ustroń”. 
Radni nie mieli pytań, również do zmian 
w budżecie, które omówiła skarbnik miasta. 
Aleksandra Łuckoś szczegółowo przedsta-
wiła zmiany w dochodach, wydatkach 

Mimo wszystko Dzień Fkagi obchodziliśmy 
radośnie.                             Fot. L. Szkaradnik



2                                                                                       6 maja 2021 r.
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oczywiście on-line zasoby cy-
frowe biblioteki: kopie zbio-
rów, bazy danych i serwisy 
internetowe.

Od 7 maja dostępne będą 
dla turystów Wieża Piastow-
ska i Rotunda św. Mikoła-
ja na Wzgórzu Zamkowym  
w Cieszynie. Obydwa obiekty 
można zwiedzać codziennie od 
10.00 do 17.00. 

Aleja Gwiazd Sportu w Wiśle 
ulokowana na głównym depta-
ku w centrum miasta ma kilka 
pamiątkowych tablic. Odsła-
niali je dotąd Adam Małysz, 
Janusz Rokicki, Apoloniusz 
Tajner, Jan Szturc, Jan Kawu-
lok, Jan Legierski, Przemysław 
Saleta i Piotr Żyła. 
                                         (nik)

Pod hasłem „Wielkie porządki 
w gminie Brenna”, organi-
zowana jest wiosenna akcja 
sprzątania pod Kotarzem. Do 
udziału zapraszani są miesz-
kańcy i turyści. Celem akcji 
jest oczywisty: przywitać 
nowy sezon bez śmieci na 
szlakach turystycznych, czy 
w miejscach chętnie odwie-
dzanych.

Muzeum Magicznego Reali-
zmu funkcjonujące w zmo-
dernizowanej willi „Ocho-
rowiczówka” w Wiśle, ofe-
ruje zwiedzającym możli- 
wość obejrzenia ponad 300 
obrazów, rzeźb i grafik czo-
łowych polskich twórców 
surrealizmu. Jest oczywiście  
ekspozycja poświęcona Juliano-
wi  Ochorowiczowi  psycholo- 

gowi, filozofowi i wynalazcy 
w jednej osobie, związanemu  
z perłą Beskidów. 

Na trawiastych zboczach 
Ochodzitej w Koniakowie 
wszystko gotowe do rozpo- 
częcia dorocznego wypasu 
owiec. Zwierząt będzie kilkaset. 
Redyk tradycyjnie potrwa 
do jesieni. W bacówce będą 
dostępne sery. Deszczowa 
wiosna zapewnia moc zielonego 
pożywienia dla owieczek  
i baranów.

Dostępna jest  ponownie 
Książnica Cieszyńska, któ-
ra swoje podwoje otworzyła  
4 maja. Można skorzystać  
z czytelni i galerii. Obowią-
zują jednak nadal obostrzenia 
koronawirusowe. Dostępne są 

to i owo
z 

okolicy
Na kwietniowej sesji Rady 
Gminy Goleszów przy -
znano nagrodę za rok 2020  
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury. Wyróżnienie 
to otrzymała Gertruda Prok-
sa – działaczka społeczna, 
długoletnia szefowa KGW, 
organizatorka życia kultural- 
nego i artystycznego w Dzięgie- 
lowie i całej gminie Goleszów.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

KONKURS NA 35-LECIE MUZEUM 
Muzeum Ustrońskie zaprasza dzieci do udziału w konkursie 

plastycznym z okazji 35-lecia Muzeum Ustrońskiego pt. „Muzeum 
Ustrońskie w oczach dzieci”. Konkurs jest adresowany do dzieci  
w wieku od 6 do 10 roku życia. Udział w nim wziąć mogą zarówno 
przedszkola, szkoły, placówki edukacyjno-wychowawcze jak 
i osoby indywidualne. Termin nadsyłania prac: do 18 czerwca 
2021 r.

SPOTKANIE 
EMERYTÓW I RENCISTÓW

Zarząd Koła nr 2 w Ustroniu Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów po długiej przerwie spowodowanej pandemią 
zaprasza członków na spotkanie, które odbędzie się 12 maja  
o godz. 11 przy stawach w Hermanicach. Chcemy omówić 
program dalszej naszej działalności, bo pandemia powoli ustępuje. 
Prosimy o opłacenie składki członkowskiej, zabranie maseczki  
i ciepłych napojów na spotkanie.          przewodnicząca 

                                                                     Koła Marta Janus

DARMOWE 
PORADY PSYCHOLOGICZNE

Odizolowanie, nauka on-line, brak kontaktów rówieśniczych 
to tylko kilka przykładów, które z powodu przedłużającej się 
pandemii mogą prowadzić do stanów lękowych, depresyjnych  
i uzależnień. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Ustronia 
pragnie wesprzeć osoby dorosłe i dzieci zamieszkałe na terenie 
Ustronia i zaprasza na Tydzień Zdrowia Psychicznego. Od  
4 do 7 maja będzie można skorzystać z 45-minutowej darmowej 
konsultacji i porady psychologa lub terapeuty uzależnień  
(w tym także od internetu). Osoby chętne mogą się zapisać  
w godz. od 8 do 15 pod nr tel. 536 37 37 37. Szczegóły na plakatach  
i w internecie. 

PORZUCONY ROWER DO ODBIORU
Na placu rynku w Ustroniu, obok sceny porzucono rower. 

Właściciela roweru prosimy o odbiór w siedzibie Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Ustroniu na ul. Konopnickiej 40 lub o kontakt 
telefoniczny pod numerem 504 200 576.

*  *  *

ZWOLNIENIA Z PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż w dniu 25 marca 
Rada Miasta Ustroń podjęła Uchwałę Nr XXV/354/2021  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 
którzy stracili dochody z powodu pandemii. Uchwała weszła  
w życie 6 kwietnia, a dokumenty należy złożyć do 30 czerwca. 

NOWA GRA TERENOWA
Nowa aplikacja daje możliwość  odkrycia naszej miejscowości 

na nowo. Na trasach znajdują się miejsca znane, ale także takie, 
które dopiero czekają na odkrycie przez szersze grono odbiorców. 
Przebieg spacerów został opracowany w taki sposób, by zarówno 
rodziny z dziećmi jak i osoby lubiące wyzwania znalazły coś dla 
siebie. Jest to połączenie wirtualnych możliwości narracji i real-
nych obiektów wartych zobaczenia. Pobierz aplikację KompasGo 
z Google Play i rozpocznij niezapomnianą przygodę! 

Na stronie miasta www.ustron.pl pojawiła się gra interaktywna, która 
umożliwia odkrycie Ustronia wraz z Czantorem, rycerzem z lokalnych 
legend. Oprowadza on gracza po sekretnych miejscach Gór Radości, 
odkrywając przed nim sekrety i tajemnice. 

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *
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Tadeusz Bałajewicz  lat 80  ul. Myśliwska
Robert Buczek   lat 80  ul. Skoczowska
Anna Cholewa zd. Stekla  lat 93  ul. Cicha
Barbara Czulij zd. Molisak  lat 80  os. Manhatan
Anna Czyż zd. Cicha  lat 85  ul. Solidarności
Maria Dustor zd. Cieślar  lat 93  ul. Sikorskiego
Feliksa Gadek zd. Zając  lat 90  ul. Lipowska
Józef Gluza   lat 85  ul. Słoneczna
Marian Halamonda  lat 80  ul. Leśna
Anna Husar zd. Frycz  lat 92  ul. Chałupnicza
Helena Kotas zd. Cieślar  lat 91  ul. Daszyńskiego
Jan Polok   lat 85  os. Cieszyńskie
Lidia Stanek zd. Zając  lat 85  ul. Konopnickiej
Jerzy Szarzec   lat 80  ul. Ślepa
Zdziaława Świerzawska zd. Geleta  lat 80  ul. Spółdzielcza
Józef Zakrzewski  lat 85  ul. Dąbrowskiego
Magdalena Zawadzka zd. Tkocz  lat 94  ul. Słoneczna
Renata Zawisza zd. Wójcik  lat 80  os. Manhatan

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

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

18/2021/1/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

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

Dwie kategorie: 
• Plastyczna na plakat propagujący recykling 
 – wykonany dowolną techniką na papierze w formacie A3.
•  Literacka na temat „Jak segreguję śmieci w domu?” 
 – w formie elektronicznej do 6500 znaków. 
Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub dwóch ka-

tegoriach. 
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ustro-

nia: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla autorów najlepszych prac  
przewidziano nagrody pieniężne (pula 2.000 zł) i atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Prace należy przekazać do redakcji gazety  
w terminie do 2 lipca 2021 r.

Celem konkursu, którego współorganizatorami są: Urząd Mia-
sta  Ustroń, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu 
i drukarnia „Modena” w Cieszynie jest: 

1. Kształtowanie postaw ekologicznych. 
2. Popularyzacja wiedzy o idei powtórnego wykorzystywania 
 odpadów. 
3. Zwiększenie efektywności recyklingu w mieście.

„Dni Człowieka są jak trawa. Kwitnie jak kwiat na polu: 
ledwie muśnie go wiatr, a już Go nie ma.”

                                                                             Ps. 103

Panu Dariuszowi Ślezionie 
oraz całej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 

oraz wsparcia w trudnych chwilach 
 po śmierci 

śp. Jana Czyża
Składają

Burmistrz Miasta 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” 
Wisława Szymborska

Radnemu Rady Miasta Ustroń Dariuszowi Ślezionie 
składamy 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Teścia

śp. Jana Czyża
 

Koleżanki i Koledzy 
z Klubu Radnych „Projekt Ustroń”

18/2021/1/N

18/2021/2/N

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o  śmierci

śp. Romana Grudnia 
Żegnamy działacza związkowego i obywatelskiego, 

zawsze służącego pomocą, koleżeńskiego, z sympatią 
odnoszącego się do spotkanych na swej drodze ludzi. 

Był też aktywnym uczestnikiem przemian ustrojowych 
w naszym mieście w latach 1989-90. 

Rodzinie i bliskim 
składamy serdeczne kondolencje.

Przyjaciele 
z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ustroniu.

18/2021/3/N

GAZETA USTROŃSKA
ogłasza konkurs pt.
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SPACER
PATRIOTYCZNY

Instytut Śląska Cieszyńskiego od 
lat organizuje oficjalne uroczystości  
z okazji Dnia Flagi RP w Ustroniu. 
W roku obecnym z powodu pandemii 
koronawirusa konieczna była rezygnacja 
z hucznych obchodów, niemniej 
Instytut postanowił uczcić to ważne 
święto w bezpieczny i symboliczny 
sposób, organizując w Ustroniu „spacer 
patriotyczny”. 

Członkowie Instytutu wyposażeni  
w wiklinowe kosze i ubrani w patrio- 
tyczne maseczki rozdawali napotkanym 
mieszkańcom materiałowe flagi Polski, 
kotyliony oraz biało-czerwone chorą-
giewki.

Ustroń, ul. Skoczowska 76 (obok Eurosparu)
 tel. 500 517 677

salon@salonbonsai.pl  /  www.salonbonsai.pl

 
FRYZJERSTWO
• strzyżenie damskie 
 i męskie 
• koloryzacja 
• pielęgnacja włosów 
• usługi barberskie 
• sprzedaż 
 profesjonalnych 
 kosmetyków Wella 
KOSMETYKA
• manicure i pedicure 
• stylizacja paznokci 
• henna brwi i rzęs 
• makijaż permanentny 
• zabiegi na twarz i ciało 

 karty 
podarunkowe

Godziny otwarcia: 
pon-pt: 9.00-19.00, sob: 8.00-14.00

18/2021/3/R

Ze względu na sytuację pandemiczną 
obchody Święta 3 Maja były skromne, ale 
uroczyste. Tradycyjną mszę św. w inten-
cji ojczyzny odprawił proboszcz Parafii 
św. Klemensa Papieża i Męczennika ks. 
Wiesław Bajger, a kazanie wygłosił pro-
boszcz pomocniczy Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Dariusz Lerch. Obecni 
w kościele przedstawiciele samorządu  
i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Eku-
menicznego przeszli następnie pod Po-
mnik Pamięci Narodowej przy rynku 
i tam złożyli kwiaty. Na zdjęciu: radni 
powiatowi – Anna Suchanek i Stanisław 
Malina, wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Ustroń Jolanta Hazuka, burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz, wiceburmistrz Dorota 
Fijak, radna Daria Staniek i przewodniczą-
cy RMU Marcin Janik.   

SKROMNE OBCHODY  
3 MAJA

Fot. P. Wojtasik

WRACA NORMALNOŚĆ?

Od 4 maja:
Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea:
• limit 1 osoby na 15 m2

• działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Handel – otwarte sklepy budowlane, meb-
lowe, galerie handlowe
• limit 1 osoby na 15 m2

• działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Kult religijny – nabożeństwa z limitem 
osób:
• limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach
• rekomendacja odprawiania ceremonii na 
świeżym powietrzu
Edukacja – szkoły podstawowe:
• nauka stacjonarna dla klas 1-3
• ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie 
sal podczas przerw oraz dezynfekcja pla-
cówek w weekendy

Od 8 maja.
Hotele – otwarte dla gości:
• max 50 proc. obłożenia obiektu
•zamknięte restauracje oraz strefa 
welness&spa

Od 15 maja.
Noszenie maseczek na świeżym powie-
trzu – zniesienie obowiązku:
Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób 
spadnie poniżej 15 – możliwe będzie znie-
sienie obowiązku noszenia maseczek na 
świeżym powietrzu. Bez zmian pozosta-
nie obowiązek zakrywania nosa i ust za 
pomocą maseczki w po- mieszczeniach 
zamkniętych.
Gastronomia zewnętrzna (na świeżym 
powietrzu) – otwarte ogródki restaura-
cyjne:

Dane z ostatnich dni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Odpowiedzial-
ne zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i coraz większa liczba osób 
zaszczepionych przeciw COVID-19 dają rezultaty. W ostatnim czasie obserwujemy 
spadek dziennej liczby zachorowań. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, to 
w maju restrykcje będą stopniowo łagodzone. 

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym 
– m.in. zachowany bezpieczny dystans 
między stolikami oraz limit osób na stolik
Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym 
powietrzu:
• max 50 proc. obłożenia
• działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Imprezy okolicznościowe na zew- 
nątrz – możliwość zorganizowania 
m.in. wesela i komunii:
• limit do 25 osób
• w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. za-
chowany bezpieczny dystans między sto-
likami oraz limit osób na stolik (regulacje 
takie same jak w przypadku gastronomii 
zewnętrznej)
Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:
• nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół 
podstawowych
• nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół 
średnich
• ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal 
podczas przerw, dezynfekcja placówek  
w weekendy
Sport – uprawianie sportu w obiektach 
sportowych na świeżym powietrzu:
•  max 25 proc. publiczności.
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Posegregowane surowce w garażu burmi-
strza Korcza.

 – Właściwie to nawet sobie nie wy-
obrażam, żeby nie segregować śmie-
ci. W Ustroniu pionierskie rozwiązania  
w gospodarce odpadami wprowadzono 
już w 1994 roku i kiedy tylko mam 
okazję, podkreślam, że byliśmy jedną  
z pierwszych gmin w Polsce, która się na to 
odważyła. Co więcej, za takim systemem 
opowiedzieli się sami mieszkańcy  
w referendum, co świadczy o naszej dużej 
świadomości w tej dziedzinie. 

Nie oznacza to jednak, że możemy 
osiąść na laurach, mimo tylu lat doświad-
czeń, nadal niektóre odpady sprawiają 
nam kłopot i nie segregujemy ich pra-
widłowo, w dalszym ciągu też sporo osób 
nie przykłada do tego należytej uwagi. 
Deklaruje, że będzie segregować, wnosi 
niższe opłaty, a potem wrzuca większość 
śmieci do jednego kubła. 

Zdaję sobie sprawę, że zajmowanie 
się odpadami nie jest ani pasjonujące, 
ani przyjemne, ale to konieczność. Już 
nawet nie wspominam o wytycznych Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Polska  
w 2020 r. powinna uzyskać 50-procentowy 
poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, czego na 

nych uczą się robić ciekawe rzeczy z cze- 
goś, co wydawać by się mogło, nadaje się 
tylko do kosza. Ważne, że dzielimy się 
swoimi doświadczeniami i wymieniamy 
informacje, co gdzie wrzucać. Ja też mu-
szę się czasem posiłkować internetem albo 
pytać, gdzie jakieś opakowanie wyrzucić, 
ale zauważyłem, że coraz więcej znajo-
mych ma wiedzę na ten temat. 

W Ustroniu wspólnie z Przedsiębior- 
stwem Komunalnym rozpoczęliśmy 
uszczelnianie gospodarki odpadami 
komunalnymi, chcąc m.in. zwiększyć 
skuteczność recyklingu. Niestety nie 
zachodzi taka prosta zależność, że jeśli 
będziemy lepiej segregować, to opłaty 
za wywóz śmieci będą niższe. Na koszty 
składa się wiele czynników, większość 
niezależna od mieszkańców, niezależna 
od gminy, ale na pewno możemy poprawić 
to, co na co mamy wpływ.

Mam nadzieję, że Ustroniacy zaintere-
sują się konkursem ogłoszonym w tej ga-
zecie i podzielą się swoimi rozwiązaniami, 
spostrzeżeniami i pomysłami na promocję 
recyklingu.     Spisała: Monika Niemiec

razie nie spełniamy. Żeby nie utonąć pod 
hałdami śmieci, musimy je segregować. 
Nie ułatwiają nam tego producenci, którzy 
wymyślają coraz bardziej skomplikowane 
opakowania, składające się czasem  
z kilku materiałów. Na ile tylko mogę, 
staram się je rozdzielać, np. usuwam 
folię z tekturowych pudełek i ściągam 
metalowe części z butelek. Zawsze 
kiedy utknę z tego powodu na dłużej  
w garażu, utwierdzam się w przekona-
niu, że konieczne są odgórne regulacje, 
zobowiązujące do produkowania pro- 
ekologicznych opakowań. Powinny być 
jednomateriałowe, ułatwiać, wręcz pod-
powiadać konsumentom segregację, a nie 
dodatkowo ją komplikować. 

Jednak sami również możemy ogra-
niczyć produkcję śmieci, na przykład 
nie używając jednorazowych torebek 
foliowych, produktów pakowanych, pla-
stikowych butelek. W mediach, zwłaszcza 
internetowych litujemy się nad naszą 
przyrodą zasypaną folią, ale zapominamy 
zabrać na zakupy torbę wielokrotnego 
użytku. Cieszę się, że coraz więcej ludzi 
stosuje tak zwany świadomy konsump-
cjonizm, że popularne stało się rękodzieło 
z odpadów i dzieci na zajęciach plastycz-

–  W naszym domu to ja odpowiadam 
za surowce wtórne, a segregujemy je 
dwuetapowo. Najpierw odbywa się se-
gregacja wstępna w domowej kuchni, 
gdzie osobno gromadzimy odpady bio, 
śmieci zmieszane i odpady, które idą 
do recyklingu. Gdy pojemnik na odpady 
segregowane jest już pełny, zabieram 
go do garażu. Tam mam ustawioną 
specjalną instalację na wielokolorowe 
worki i wrzucam do nich odpowiednie 
opakowania  –  mówi burmistrz Ustronia 
Przemysław Korcz. 

SEGREGACJA
TO KONIECZNOŚĆ

MOKATE SZCZEPI PRACOWNIKÓW
4 maja ruszyła rejestracja na szczepienia 

w zakładach pracy. Jest to możliwe tam, 
gdzie pracodawcy uda się zebrać mini-
mum 300 chętnych do przyjęcia preparatu. 
W powiecie cieszyńskim z tej możliwości, 
jako pierwsze przedsiębiorstwo, skorzy-
stało Mokate. 

– W momencie ukazania się komunikatu 
o możliwości zaszczepienia pracowni-
ków zakładów, które zatrudniają powy-
żej pięciuset osób, podjęliśmy działania 
mające na celu skorzystania z tej szansy 
przez pracowników w naszych zakładach 

w Ustroniu i Żorach – podkreśla prezes 
Grupy Mokate, dr Adam Mokrysz.

Na szczepienia zapisało się nie tylko 
kilkuset pracowników Mokate, ale także 
członkowie ich rodzin. Pierwsze osoby 
zostały już zaszczepione. 

– Wszyscy są zadowoleni i wdzięczni 
za wyjątkowo profesjonalne wykonanie 
szczepień i za taką możliwość. W tym 
miejscu wielkie podziękowania za oka-
zaną pomoc dla starosty cieszyńskiego 
Mieczysława Szczurka i dla doktora Piotra 
Gruszczyka z Niepublicznego Wielospe-

cjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Skoczowie, który zatroszczył się 
o szczepienia pracowników Mokate i ich 
rodzin – mówi Adam Mokrysz. 

Ustrońska firma Mokate przetarła zatem 
szlak kolejnym pracodawcom z powiatu 
cieszyńskiego, którzy mogą skorzystać 
z jej doświadczeń.

W województwie śląskim zostało wyko-
nanych już ponad 1,3 mln szczepień. We-
dług harmonogramu do 9 maja wszystkie 
osoby, które ukończyły 18 lat, będą miały 
e-skierowanie i termin.                       (m)
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Końcem października 2020 roku powsta-
ło w Uzdrowisku miejsce szczególne, do 
którego zaczęli trafiać bezdomni, osoby 
niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, 
starsze, schorowane, samotne, pensjona-
riusze domów pomocy społecznej, nocle-
gowni, domów samotnych matek. W marcu 
2021 roku szpitale były pełne, brakowało 
łóżek, respiratorów, tlenu. Nie było gdzie 
przekazywać pacjentów. Pod Uzdrowisko 
karetki podjeżdżały dzień i noc, niemalże 
stały w kolejce. W szczytowym punkcie 
trzeciej fali w izolatorium pod Równi-
cą przebywało prawie 130 pacjentów. 
W pewnym momencie już nie patrzono, 
czy pacjent kwalifikuje się bardziej do izo-
latorium, czy może do szpitala. Były wolne 
miejsca, więc przywożono pacjentów, ma-
jąc pewność, że w Ustroniu się nimi zajmą. 

Przyjeżdżają pacjenci w bardzo 
różnym stanie, a dodatkowo brytyjska 
odmiana wirusa nie daje pewności, że 
łagodne objawy na początku choroby, 
nie zaostrzą się. Lekarze muszą być 
gotowi na to, że stabilny stan nagle się 
pogarsza, spada saturacja, pojawiają się 
problemy oddechowe, zatrzymanie pracy 
nerek, zaburzenia rytmu serca. Trzeba 
prowadzić tlenoterapię, antybiotykoterapię, 
sterydoterapię. Wykonywać badania, 
monitorować stan pacjentów, podawać 
leki i… karmić. 

Wielu pensjonariuszy nie wstaje  
z łóżka. Personel pielęgnuje leżących, 
myje, zapobiega powstawaniu odleżyn. Są 
i tacy, którzy łóżko chcą natychmiast opuś-
cić. Nie tylko łóżko, ale też izolatorium. 
Osoby uzależnione od alkoholu, wyrwane 
ze swojej niepewnej, ale dobrze znanej 
rzeczywistości, nie panują nad nerwami. 
Czasem nie można z niimi nawiązać kon-
taktu. Z trudem zdobywa się informacje 
o stanie zdrowia, chorobach, zażywanych 
medykamentach. 

– Przez ostatnie kilka miesięcy  
w izolatorium w sumie przebywało 350 
pacjentów. Wszystkim potrzebna była 
uwaga, troska i wyrozumiałość – wyjaśnia 
przełożona pielęgniarek w PP „Ustroń” 
Renata Harmatiuk. – I tym panom, którzy 
nie mogli się napić i tym, którzy nie mogli 
zapalić. Chorym, cierpiącym, zalęknio-
nym, osamotnionym, zdezorientowanym, 
niepewnym. Seniorom 90plus i kobietom 
z Domu Samotnej Matki, stęsknionym za 
dziećmi. Mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej i schorowanej mamie z córką  
z zespołem Downa. 

Wszyscy oni znaleźli się w izolatorium, 
bo jako osoby zarażone, zagrażały rodzinie, 
współlokatorom, opiekunom. A co z bez- 
pieczeństwem pielęgniarek i lekarzy 
izolatorium?

– Na początku wszyscy czuliśmy oba-
wę – mówi Renata Harmatiuk. – Per-
sonel przyzwyczajony jest jednak do 
kontaktu z pacjentem samodzielnym,  
z wyjątkiem osób rehabilitacji neuro-
logicznej, a w izolatorium pracuje się  

z osobami schorowanymi, leżącymi, nie-
dołężnymi, zdarzyły się nawet reanima-
cje. Nie każdy jest na to gotowy, zwłasz-
cza że wszystkie czynności wykonujemy  
w pełnym rynsztunku – przyłbica, masecz-
ka, kombinezon, dwie pary rękawiczek, 
obuwie ochronne, w którym trzeba wy-
konywać precyzyjne zabiegi, na przykład 
wkłuć się do słabo widocznej żyły pacjenta. 
Kto nie pracował w tym kombinezonie, 
ten tak do końca nie jest w stanie wyob-
razić sobie, jak jest ciężko. Żeby sobie to 
wyobrazić, najlepiej zobaczyć człowieka, 
który właśnie ściąga kombinezon. Zazwy-
czaj spływa potem. W tym stroju słabo się 
słyszy, czasem trzeba do siebie krzyczeć,  
a poza tym wszyscy wyglądają tak samo. 
Do tego dochodzi stres, bo przecież po 
pracy wracamy do domu, do naszych bli-
skich. Mimo to załoga pracowała z peł-
nym oddaniem i zżyła się z pacjentami. 
Chciałam wyrazić wielkie uznanie dla 
pracy całego personelu. Żadna z osób, które 
zdecydowały się na pracę w izolatorium nie 
zrezygnowała. W najgorętszym momencie, 
gdy zaczął się problem z obsadą dyżurów, 
zdecydowaliśmy się zaangażować ratowni-
ków, opiekunów medycznych, sanitariuszy 
i wszyscy nam pomagali. 

Najtrudniejsze było przeorganizowanie 
całej pracy, wyznaczenie ciągów komu-
nikacyjnych, stref czystych, brudnych, 
opracowanie procedur od momentu przyję-
cia pacjenta do jego wyjścia, maksymalne 
wyeliminowanie zagrożenia dla pracow-
ników. A przy tym wszystkim pacjentów 
trzeba było badać, leczyć, pielęgnować, 
dostarczać im posiłki i znaleźć jeszcze czas, 
by odpowiedzieć na pytania i pocieszyć.  
W zachowaniu odpowiedniego rygoru 
bardzo pomogły panie z działu epidemiolo-
gicznego, które były cały czas do dyspozy-
cji, odbierały nocą telefony, a nawet przy-
jeżdżały, jeśli było to konieczne. To one 
wdrażały współpracowników do pracy z pa-
cjentem zarażonym, były przewodniczkami  
i mentorkami. Pracownicy czuli się pewniej 
i bezpieczniej, gdy mieli u boku takich 
nauczycieli, którzy wskazywali właściwą 
drogę. 

Jak wygląda opieka w izolatorium od 
wejścia do wyjścia pacjenta opowiada 
pielęgniarka oddziałowa izolatorium 
Grażyna Bujok:

– Gdy otrzymujemy telefon o przyjęciu, 
pielęgniarka zakłada kombinezon, inne 
elementy ochronne i schodzi, żeby ode-
brać pacjenta z karetki. Bywają pacjenci 
na wózkach, z bagażami, wtedy prosimy o 
pomoc ratowników. Następnie prowadzimy 
pacjentów do ich pokojów, zbieramy wy-
wiad medyczny, spisujemy najważniejsze 
informacje, kim jest dana osoba, jakie ma 
problemy, z czym się boryka, czego po-
trzebuje. Często pacjent nie ma przy sobie 
dowodu osobistego, jakiegoś telefonu do 
rodziny, nic o nim nie wiemy. Właściwe po-
dejście na dzień dobry pozwala ustalić, jak 
zapewnić bezpieczeństwo jemu samemu, 

innym pacjentom i personelowi. Pacjenci 
z noclegowni czy pustostanów przyjeżdża-
ją z różnymi dolegliwościami, bywa, że 
musimy zamknąć drzwi na klucz i wyjąć 
klamki z drzwi balkonowych, żeby pacjen-
ci nie wychodzili. Najważniejsze jest, żeby 
dowiedzieć się, jakie leki są potrzebne, bo 
często nie można przerwać ich podawania. 
Jeśli jest recepta, to leki wydawane są  
z apteki szpitalnej lub kupowane. Czasem 
pacjenci mówią, że nie mają pieniędzy 
i wtedy pielęgniarki wykupują leki za 
własne pieniądze. Organizowane były 
zbiórki odzieży dla pacjentów, bo czasem 
przyjeżdżali w samej koszuli szpitalnej, 
owinięci kocem. Na hasło: wietrzymy 
szafy, odzew był wspaniały i dzięki temu 
pacjenci wychodzili stąd lepiej ubrani niż 
gdy przyjeżdżali. 

– Zadowolenie i spokój na twarzach 
pacjentów były dla nas najlepszym podzię-
kowaniem. Dawało to wielką satysfakcję 
i przeświadczenie, że to co robimy jest 
bardzo ważne. Niektórzy pacjenci przy-
jeżdżają smutni, przygaszeni, a wyjeżdżają 
pogodni. Są zaniedbani, osłabieni, przy-
gaszeni, a my staramy się polepszyć ich 
stan. Lekarze, pielęgniarki, opiekunki nie 
tylko dbają, żeby pacjenci czuli się dobrze 
w izolatorium, ale troszczą się o to, co  
z nimi będzie po wyjściu. Osoby bezdom-
ne właściwie moglibyśmy wypuścić po 
kwarantannie na ulicę, ale lekarze starają 
się znaleźć dla nich schronienie. Lekarz 
koordynator izolatorium była bardzo zaan-
gażowana i do dyspozycji przez 24 godziny 
na dobę albo osobiście, albo pod telefonem. 
W kryzysowych sytuacjach, dzwoniliśmy 
do niej nawet w środku nocy – mówi Re-
nata Harmatiuk.

Prezes Rybicki tak podsumowuje 
dotychczasową działalność izolatorium: 

– W marcu, gdy mieliśmy najwięcej 
pacjentów, na jednym oddziale na dyżurze 
dziennym pracowały trzy pielęgniarki, 
dwie opiekunki, pielęgniarka oddziało-
wa, a na dyżurze nocnym dwie pielęg-
niarki. Funkcjonowały dwa oddziały. 
Nie można zapomnieć o ratownikach 
medycznych, którzy wspomagali załogę 
i oczywiście o lekarzach, którzy też byli 
cały czas na stanowisku. Pracownicy tak 
mocno się zaangażowali zawodowo, ale  
i emocjonalnie, że pewnie sami tego nie 
powiedzą, ale trochę mają żal, że mini-
sterstwo nie ujęło ich na liście pracow-
ników medycznych, którym przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia w związku 
ze zwalczaniem epidemii COVID-19, 
mimo iż wykonują taką samą pracę jak 
w szpitalach covidowych. My ze swojej 
strony staramy się wynagrodzić pracow-
nikom trud pracy, ale mam wrażenie, że 
ci, co się zgłosili do izolatorium, najmniej 
patrzą na pieniądze. Oczywiście utworze-
nie izolatorium jest dla firmy korzystne  
w sytuacji, gdy nie możemy prowadzić 
normalnej działalności, ale mogliby-
śmy też siedzieć z założonymi rękami  
i szukać łatwiejszych sposobów na pozy-
skanie środków. Postanowiliśmy jednak 
być firmą społecznie odpowiedzialną,  
a z takim zespołem, jaki powstał na po-
trzeby izolatorium, można przenosić 
góry.                          Monika Niemiec

IZOLATORIUM Z SERCEM
(cd. ze str. 1)
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3 kwietnia – w Wielką Sobotę, odeszła 
do wieczności Maria Kubień, bez wątpienia 
jedna z najbardziej znanych ustrońskich na-
uczycielek. Przeżyła 82 lata, pozostawiając 
po sobie wrażenie końca pewnej epoki. Uro-
dziła się 22 sierpnia 1938 r. jako najstarsze  
z trojga dzieci Jana Kubienia i Marii z domu 
Chrapek (córki Andrzeja Chrapka, długolet-
niego fojta Lipowca w okresie międzywojen-
nym). Wychowała się w rodzinie górniczej, 
jej ojciec pełnił funkcję nadsztygara w KWK 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach,  
a dwaj młodsi bracia również związani byli 
z tą profesją. Jej dzieciństwo przebiegało 
w atmosferze rodzinnej harmonii, a dom 
rodzinny Marii, otoczony gospodarstwem, 
przypominał arkadyjskie Soplicowo po-
śród urodzajnych sadów, ogrodów i pól.
Był to dom pełen gwaru i spotkań, gdyż, 
jak mawiali rodzice Marii: „gość w dom – 
Bóg w dom”. Być może dlatego była osobą 
niezwykle towarzyską i otwartą, zjednującą 
sobie wielu przyjaciół. Miała dość rzadką 
umiejętność swobodnej rozmowy z zupełnie 
nieznajomymi ludźmi i nigdy nie brakowało 
jej tematów do zajmującej konwersacji. Ode-
brała staranne acz surowe wychowanie, a od 
dziecka wpajano jej miłość do nauki. Szybko 
odkryła w sobie pasję do zawodu nauczy-
cielskiego, zamieniając wiślańskie Liceum 
Ogólnokształcące na czteroletnie Państwowe 
Liceum Pedagogiczne im. Pawła Stalmacha 
w Cieszynie Bobrku. Szkoła ta, określana 
mianem kuźni pedagogów, mieściła się  
w gmachu obecnego Uniwersytetu Śląskiego. 
Kwalifikacje zawodowe zdobywała Maria  
w żeńskiej klasie o profilu ogólnym, pod bacz-
nym okiem wychowawców i zasłużonych na 
Śląsku Cieszyńskim pedagogów – Józefa 
Kreta i Pawła Ożany. Po zdaniu matury,  
z dniem 1 września 1956 r., rozpoczęła pracę  
w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Ja-
worniku. Równocześnie podjęła studia  
w Studium Nauczycielskim w Katowicach 
na kierunku biologia. Ze względu na bardzo 
dobre wyniki w nauce w 1958 r. otrzy-
mała z Kuratorium Oświaty urlop płatny, 
umożliwiający jej dalsze doskonalenie swej 
profesji w trybie stacjonarnym w Studium 
Nauczycielskim w Toruniu, które ukończyła 
w 1960 r. Nakazy pracy rzuciły ją w Po-
znańskie, później do Pierśćca, a ostatecznie,  
w 1962 r., rozpoczęła swą trwającą 31 
lat przygodę ze Szkołą Podstawową nr  
1 w Ustroniu jako nauczycielka biologii.  
Z racji tego, że toruńskie studium było rów-
noważne wyższym studiom zawodowym  
z przygotowaniem metodycznym do nauki 
większej ilości przedmiotów, początkowo 
nauczała także historii, zajęć praktycznych 
oraz opiekowała się drużyną harcerską. Kie-
dy w lutym 1963 r. placówkę przeniesiono 
do nowego obiektu „tysiąclatki” przy ul. Par-
tyzantów, powierzono jej opiekę nad prze-
stronną, dobrze wyposażoną pracownią bio-
logiczną, z której uczyniła swe „królestwo”. 
Na półkach stały akwaria i terraria, hodowała 
świnki morskie, rybki, chomiki, gołębie,  
a nawet żółwie i papużki faliste. Pielęgno-
wała szkolne kwiaty, ozdabiając korytarze 
fikusami, paprociami, palmami, pelargonia-
mi. Prowadziła koło Ligi Ochrony Przyrody 
oraz kółko biologiczne, kształcąc przy-

szłych olimpijczyków. Uwielbiała młodzież 
szkolną i darzyła ją przyjaźnią, aczkolwiek  
w egzekwowaniu wiedzy bywała wymaga-
jąca. Jeździła ze swymi wychowankami na 
wycieczki, obozy i kolonie. Po 37 latach 
pracy, z dniem 1 września 1993 r., przeszła 
na emeryturę, a byli uczniowie tłumnie 
składali jej wizyty domowe. Za wieloletnie, 
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowanie wielu pokoleń ustroniaków 
oraz działalność społeczną na rzecz szkoły 

w tamtych czasach nie było przecież łatwe. 
Gdy przyszłam na świat, Ciocia była tuż 
przed 40-ką, ale dla mnie długo pozostawała 
osobą w nieokreślonym wieku. Bo wiek 
dorosłych najłatwiej mierzyło się wiekiem 
ich dzieci, a Ciocia dzieci nie miała. Za 
to stale opowiadała „o swoich dzieciach”, 
o „swoich” wybitnych olimpijczykach,  
z których wielu zostało biologami lub leka-
rzami, była dumna ze „swoich” pielęgnia-
rek, farmaceutów czy leśników, kibicowała 
im gdy zakładali rodziny, a ich sukcesy ją 
uskrzydlały. Ciocia została zapamiętana 
jako osoba elegancka i zadbana, jednak 
po powrocie do domu zrzucała sukienkę  
i obcasy, przywdziewając odzież stosowną 
do pracy w gospodarstwie. W młodości 
otaczał ją wianuszek wielbicieli, wybrała 
jednak rolę tak zwanej „córki domowej”, 
opiekując się swą mamą, która dość młodo 
owdowiała. Zamążpójście oznaczałoby 
opuszczenie rodzinnych stron, ale Ciocia, 
niczym prof. Jan Szczepański, korzeniami 
wrosła w ziemię swoich przodków. Każdy 
z jej licznych gości przed wejściem do 
domu musiał najpierw obejrzeć „urody” 
w ogródku, do których miała bardzo dobrą 
rękę. Grubo po 70 całymi godzinami, odzia-
na na sportowo niczym nastolatka, plewiła 
w grządkach, a wieczorami równie długo 
spacerowała z ulubionym psem. Śmiało 
można założyć, że gdyby zaszła taka po-
trzeba, byłaby w stanie wyżywić się tym, 
co dał jej własny ogródek i własne kury. 
Cieszyło ją słońce i dobra lektura, lubiła 
energetyczne kolory, zwłaszcza czerwień. 
Zachowała w sobie coś z dziecka, ciesząc 
się na świąteczne ciasteczka i choinkę. 
Bardzo wiele podróżowała, a czasy PRL 
nie przeszkodziły jej w zwiedzaniu świata. 
Uwielbiała morze, chociaż osobiście nie 
pływała, a, co ciekawe, nigdy nie jeździła 
na rowerze, utrzymując, że kiedyś panienek 
do tego nie zachęcano. Lubiła spotkania 
towarzyskie, chętnie tańczyła, przez długie 
lata spotykała się z licealnymi przyjaciółmi 
na zjazdach absolwenckich. Jak podsumo-
wał jej brat Andrzej – żyła długo i dobrze. 
Zasnęła w ulubionym fotelu, pozostawiając 
po sobie wiele zdjęć, niedokończone listy 
oraz książki, których finału nie dane jej było 
poznać...                            Alicja Michałek

WSPOMNIENIE O MARII KUBIEŃ

i środowiska odznaczona została wieloma 
nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowa-
nia, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ustroniu oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 
Dla nas, prywatnie, była po prostu Ciocią 
Marysią, która zabierała nas na Festiwal 
Piosenki Czeskiej i Słowackiej, opowiadała 
o Dębie Sobieskiego „pamiętającym czasy 
naszych pradziadziusiów”, na Wielkanoc 
organizowała poszukiwanie prezentów od 
Zajączka w prawdziwym wielkim lesie, 
a gdy czekaliśmy na Mikołaja, zawsze 
potrafiła znaleźć łunę na niebie, po której, 
jak tłumaczyła, pędził do nas na saniach 
wyczekiwany Święty. W połowie lat 80.  
w letnie wieczory organizowała nam krótkie 
wycieczki, a podczas trasy odwiedzali-
śmy wielodzietne rodziny, obdarowywane 
przez Ciocię czekoladami, których zdobycie  

Na studiach w Toruniu, 1960 r.

Maria Kubień (pierwsza z lewej) z koleżankami z pracy w pokoju nauczycielskim Szkoły 
Podstawowej nr 1, 1990 r. W środku Irena „Ireczka” Glajcar – serdeczna przyjaciółka Cioci, 
z prawej strony Wiktoria Majcherek.
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Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

PRZESUNIĘTY TERMIN 
PŁATNOŚCI

i przesunięcia oraz ujęty w osobnej uchwa-
le wpływ tych zmian na Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Miasta. Wyjaśniła też, 
czego dotyczy projekt następnej uchwały 
w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na zadanie: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami do budynków mieszkalnych w rejo-
nie ulic Łącznej i Bładnickiej”. Pożyczka 
wyniesie 1.085.400 zł, uruchomiona bę-
dzie w dwóch transzach – prawie milion zł 
w tym roku, reszta w 2022. Spłata nastąpi 
z dochodów własnych gminy w latach 
2023-2031. Aleksandra Łuckoś podkre-
śliła, że zmieniły się zasady korzystania 
z pożyczek WFOŚiGW i o umorzenie bę-
dziemy mogli się starać dopiero po 5 latach 
od zakończenia zadania. Burmistrz Prze-
mysław Korcz dopowiedział, że zaciąganie 
kolejnych pożyczek z WFOŚiGW staje się 
nieopłacalne. Przez wiele lat korzystaliśmy 
ze środków Funduszu, najpierw w formie 
dotacyjnej i pożyczkowej z przeznacze-
niem na wymianę źródeł ciepła, potem 
zmienionej na tylko pożyczkową, ale ze 
stosunkowo szybkim umorzeniem, a teraz 
musimy godzić się na możliwość umo-
rzenia dopiero po 5 latach i konieczność 
konstrukcji kolejnych zadań w ten sposób, 
żeby umorzenie w pełni je pokryło. Jeśli te 
zasady się nie zmienią, nie będziemy już 
korzystać z tego, do tej pory korzystnego 
dla samorządów narzędzia finansowania 
proekologicznych inwestycji. Wszystkie 
trzy uchwały pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa, 
o czym poinformowała jej przewodniczącą 
radna Bożena Piwowar. Radni przyjęli 
uchwały jednogłośnie. 

Ta sama komisji wydała pozytywną opi-
nię, a radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie wspólnej obsługi dla jednostek 
organizacyjnych Miasta Ustroń zalicza-
nych do sektora finansów publicznych 

w zakresie prowadzenia składnicy akt. 
Jednostką zapewniającą wspólną obsługę 
organizacyjną i administracyjną będzie 
Urząd Miasta. Dotyczy to wszystkich 
przedszkoli, szkół podstawowych, Żłobka 
Miejskiego, Miejskiego Domu Spokojnej 
Starości, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Centrum Usług Wspólnych. 
Projekt uchwały zreferował piastujący 
samodzielne stanowisko ds. Archiwum 
Miejskiego Grzegorz Gogółka, wyjaśnia-
jąc, że do zadań jednostki obsługującej 
należeć będzie m.in.: zgodne z przepisami 
prowadzenie Składnicy Akt, gromadzenie 
i przechowywanie dokumentacji jednostek, 
udostępnianie dokumentów na zewnątrz. 

Główny specjalista Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Miasta Ustroń Łukasz 
Sitek przedstawił projekt kolejnej uchwały, 
wyjaśniając, że jest autorstwa burmistrza 
i że zgodnie z jej treścią termin płatności II 
raty za korzystanie w roku 2021 z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży przesunięty zostaje na 30 wrześ-
nia 2021 roku (zgodnie z ustawą zapłacić 
trzeba do końca maja), a III raty na 30 
listopada 2021 roku (zamiast płatności do 
końca sierpnia). Projekt uchwały powstał, 
żeby wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, 
prowadzącym lokale gastronomiczne, 
bary, restauracje. Ta branża mocno ucier-
piała z powodu koronawirusa, szczególnie 
w takim mieście, jak nasze. Sprzedaż dań 
tylko na wynos obowiązuje. już od końca 
października 2020 roku. Opinia komisji 
budżetowej i Komisji Rodziny i Środowi-
ska, wyrażona przez jej przewodniczącego 
radnego Romana Siwca była pozytywna, 
a przez radnych przyjęta jednogłośnie. 

Podczas kwietniowej sesji podjęto rów-
nież uchwały w sprawie:

– udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji 
celowej w wys. 60 tys. zł na dofinansowa-

nie powiatowego transportu zbiorowego; 
– udzielenia pomocy finansowej w po-

staci dotacji celowej w wys. 21 tys. zł dla 
Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-Bia-
łej, potocznie mówiąc izby wytrzeźwień; 

– udzielenia pomocy finansowej w po-
staci dotacji celowej w wys. 20,288 tys. 
zł dla Powiatu Cieszyńskiego na realiza-
cję zadania „Prowadzenie Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie”, tak jak w poprzed-
nim punkcie gmina musi posiadać dostęp 
do takich placówek, w tym wypadku cho-
dzi o całodobowo dostępne schronienie dla 
ofiar przemocy; 

– uchwalenia regulaminu korzystania 
z parkingów położonych poza drogami 
publicznymi w Ustroniu;

– nieuwzględnienia petycji dotyczącej 
wyrażenia opinii w sprawie przeprowa-
dzenia referendum ludowego.

– nieuwzględnienia petycji dotyczącej 
poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego.

Wszystkie powyższe uchwały radni 
podjęli jednogłośnie, inaczej było z kolej-
ną. Przeciw podjęciu uchwały uznającej 
petycję dotyczącą włączenia Przedszkola 
Nr 5 do zespołu szkolno-przedszkolnego 
za bezprzedmiotową głosowali radni: Ja-
dwiga Krężelok i Paweł Sztefek. Pozostali 
radni byli za przyjęciem uchwały, zyskała 
ona też pozytywną opinię Komisji Budżetu 
i Przestrzegania Prawa. 

W sprawie skargi na dyrektorów szkół 
złożonej przez Centrum Cyfrowego 
Wsparcia Edukacji z siedzibą w Jabłon-
nej, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, 
obradująca w składzie: Dariusz Śleziona 
– przewodniczący, Sławomir Haratyk, 
Roman Siwiec, Paweł Sztefek, Mirosław 
Szuba postanowiła uznać skargę za częś-
ciowo zasadną. Radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę o przyjęciu uzasadnienia i tak 
samo głosowali w sprawie wystąpienia 
z apelem dotyczącym korzystniejszego 
sposobu naliczania dotacji uzdrowiskowej. 

Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

Obradowano w maseczkach i w oddaleniu. Ujęcie z relacji dostępnej w internecie. 
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- Dwa nowe budynki TBS-u zostaną 
wybudowane na terenie przylegającym 
do ul. Dworcowej i Kościelnej. Łącznie 
powstanie 36 mieszkań z balkonami, 
przynależnymi komórkami lokatorskimi 
i miejscami parkingowymi. Czterokon-
dygnacyjne budynki zostaną wybudowane 
w technologii tradycyjnej w standardzie 
„pod klucz” tzn. okładziny podłogowe, 
drzwi, w pełni wyposażona łazienka (gla-
zura, wanna, umywalka, kompakt, ar-
matura), kuchnia ze zlewozmywakiem 
i kuchenką elektryczną.

W najmniejszych mieszkaniach o po-
wierzchni 42 m2 znajdzie się salon, sypial-
nia, kuchnia i łazienka. W największych 
o powierzchni do 70 m2 będzie salon 
z aneksem kuchennym, dwie sypialnie i ła-
zienka. Na najwyższej kondygnacji miesz-
kania będą posiadały lukarny i okna da-
chowe. Ze względu na teren, czas budowy 
i koszty, na etapie projektu zrezygnowano 
z tradycyjnych piwnic na korzyść komó-
rek lokatorskich w przyziemiu (pierwszej 
kondygnacji) budynków. Jedno z mieszkań 
o pow. 60 m2 pozbawione barier archi-
tektonicznych, przeznaczone będzie dla 
osoby niepełnosprawnej ruchowo. 

Jeśli chodzi o finansowanie, to składa się 
na nie po pierwsze: wkład własny gminy 
Ustroń, po drugie partycypacja wpłacana 
przez przyszłych najemców (w wysokości 
1.300 zł za m2 powierzchni mieszkania), 
po trzecie preferencyjny kredyt z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego (jesteśmy 
na etapie finalizowania umowy). Warto 
podkreślić, że partycypacja według obo-
wiązujących przepisów to tak naprawdę 
kaucja, którą odzyskuje się po opuszczeniu 
i zdaniu mieszkania.

Czynsz w budynkach TBS jest regulowa-
ny ustawowo i w przypadku nowej inwesty-
cji jego wysokość została ustalona na 18,20 
zł za m2. Najemcy będą też ponosić koszty 
wywozu nieczystości i koszty zużycia me-

MIESZKANIA DLA MŁODYCH

diów, w tym koszt ogrzewania i podgrzania 
wody, gdyż każde mieszkanie będzie wy-
posażone w kocioł dwufunkcyjny. 

Spółka pobiera czynsz w podanej wy-
sokości wraz opłatą za zużycie wody 
i odprowadzenie ścieków oraz za wywóz 
nieczystości. Inne opłaty najemcy od-
prowadzają indywidualnie na podstawie 
osobnych umów z dostawcami mediów 
(gaz, energia elektryczna czy Internet).

Towarzystwo wybudowało do tej pory 
dwa osiedla, łącznie 112 mieszkań, ale 
popyt jest nadal bardzo duży. TBS-owskie 
mieszkania są przeznaczone dla najemców, 
tzn. nie ma prostej możliwości przenie-
sienia prawa własności lokalu. Mówiąc 
o kryteriach przyznania mieszkania, chcę 
powiedzieć, że TBS-y mają możliwość 
formułowania własnych zasad w tym za-
kresie. Ustroń jako miasto turystyczne 
i uzdrowisko cieszy się dużym zaintereso-
waniem i wiele osób chce tu zamieszkać. 
Nasza spółka kieruje swoją ofertę przede 
wszystkim do ludzi aktywnych zawodowo, 
którzy obecnie pracują na terenie miasta 
i są najemcami mieszkań prywatnych, 

płacąc wysokie koszty odstępnego - jest to 
nawet 1.700 zł miesięcznie za mieszkanie 
o pow. ok. 40 m2 plus oczywiście wszystkie 
media. Drugą grupą docelową są osoby 
starsze, posiadające stałe dochody z tytułu 
otrzymywanej emerytury i były związane 
zawodowo z naszym miastem. Będziemy 
oczywiście brać pod uwagę również an-
kiety złożone kilka czy nawet kilkanaście 
lat temu od osób z innych miejscowości.

Przyszli najemcy TBS-u nie mogą po-
siadać prawa własności do nieruchomości 
na terenie miasta. Chcę podkreślić, że nie 
trzeba być mieszkańcem Ustronia, żeby 
ubiegać się o lokal, patrzymy raczej na 
zależności zawodowe, związane z działal-
nością lub pracą. Jeśli chodzi o procedurę 
przyznawania mieszkań, to zajmuje się 
tym Komisja Mieszkaniowa, działająca 
w ramach spółki, składająca się z osób 
związanych z naszym miastem w tym 
z gminnym zasobem mieszkaniowym, która 
weryfikuje dane o ubiegających się osobach 
na podstawie złożonych ankiet. Szczegó-
łowy regulamin i inne informacje znaleźć 
można na naszej stronie: www.tbs.ustron.pl

Jak wspomniałem, najemca lokalu nale-
żącego do TBS-u nie staje się właścicielem 
mieszkania. Ustawodawca dopuszcza 
co prawda możliwość wykupu z zasobu 
TBS, mieszkań po cenie rynkowej minus 
kwota wniesionej partycypacji, ale trzeba 
spełnić kilka warunków, między innymi 
zajmować lokal przez minimum 15 lat. 
Jednak ze względu na to, że jedynym 
udziałowcem spółki jest miasto Ustroń, nie 
jest w interesie miasta ani spółki sprzedaż 
majątku firmy.

Podstawowym zadaniem spółki jest 
budowa mieszkań dla osób, które nie mają 
na tyle dobrej sytuacji finansowej, żeby 
otrzymać kredyt hipoteczny i kupić czy 
wybudować własną nieruchomość. W tym 
wypadku, sumaryczne koszty mieszkania 
w TBS są znacznie niższe, dodatkowo 
spółka zajmuje się administrowaniem 
budynków, remontami i oferuje klarowną 
sytuację czynszową. 

A co do terminów… W piątek 30 kwiet-
nia ogłosiliśmy przetarg, w którym chce-
my wyłonić generalnego wykonawcę. Ot-
warcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca br. 
Planujemy rozpocząć budowę w sierpniu 
tego roku, a mieszkania oddać najemcom 
w styczniu lub lutym 2023 roku.

Spisała: Monika Niemiec

18/2021/4/R

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze podajemy więcej informacji na temat 
nowej inwestycji miejskiej spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu 
Sp. z o.o. O tym, jak będą wyglądały nowe mieszkania, kto w nich zamieszka i ile 
to będzie kosztowało mówi prezes Towarzystwa Sebastian Płonka: 

Do każdego mieszkania przyporządkowane będzie miejsce parkingowe. 
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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)

Markus Zusak „Złodziejka książek”

Świa towy  bes t se l l e r,  na 
podstawie którego powstał film 
wytwórni Twentieth Century 
Fox. Liesel Meminger swoją 
pierwszą książkę kradnie 
podczas pogrzebu młodszego 
brata. To dzięki „Podręcznikowi 
grabarza” uczy się czytać  
i odkrywa moc słów. Później 
przyjdzie czas na kolejne 
książki: płonące na stosach 
nazistów, ukryte w biblioteczce 
żony burmistrza i wreszcie te 
własnoręcznie napisane… Ale 
Liesel żyje w niebezpiecznych 
czasach. Kiedy jej przybrana 
rodzina udziela schronienia 
Żydowi, świat dziewczynki 
zmienia się na zawsze…

Sam Lloyd „Schronisko”

Trzynastoletnia Elissa, utalentowana młoda sza-
chistka, bierze właśnie udział w najważniejszym 
wydarzeniu swojego życia: Ogólnoangielskim 
Młodzieżowym Grand Prix w Szachach. W trakcie 
turnieju zostaje porwana i budzi się w podziemnej 
celi gdzieś w Lesie Pamięci. Elijah ma dwanaście 
lat, ale zna całą okolicę jak własną kieszeń – właś-
nie dzięki temu wpada na Elissę. Kiedy pojawia się  
w jej celi, Elissa liczy na to, że chłopiec jej po-
może – że pójdzie na policję i przekaże wszystkie 
potrzebne informacje. Jednak Elijah nie chce, żeby 
dziewczynka odeszła z lasu. W miarę jak zachowa-
nie jej porywacza robi się coraz dziwniejsze, Elissa 
uświadamia sobie, że ów dziwny, samotny chłopiec 
to jej jedyna nadzieja na przetrwanie. Próbuje 
przechytrzyć Elijah i tak rozpoczyna się zabójcza, 
pełna zdradliwych pozorów gra w kotka i myszkę –  
a jednocześnie zawiązuje się relacja, która przesądzi 
o losach obojga.

 
12.05 – 13.05 Hermanice – Rejon II (zgłoszenia do 11.05 do godz. 

14.00) 
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, 

Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, 
Różana, Skoczowska, Sosnowa 

27.05 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan, os. 700-Lecia 
przy ul. Fabrycznej II, os. przy Dworcowej 3 (zgłoszenia do 26.05 
do godz.14.00) 

01.06 – 02.06 Centrum II (zgłoszenia do 31.05 do godz. 14.00) 
Bema, Brody, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dworcowa, Grażyny, 

Grażyńskiego, Hutnicza, Mickiewicza, Konopnickiej, Kojzara, Krzywa, 9 
Listopada, 3 Maja, Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Pod 
Skarpą, Polna, Rynek, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, 
Srebrna, Strażacka, Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota 

08.06 – 09.06 Centrum I (zgłoszenia do 07.06 do godz. 14.00) 
Asnyka, Błaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Gałczyńskiego, Jelenica, 

Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Kościelna, Komunalna, 
Kotschego, Lipowczana, Myśliwska, Obrzeżna, Partyzantów, Pasieczna, 
Reja, Skłodowskiej, Skowronków, Spacerowa, Staffa, Stalmacha, 
Stawowa, Tartaczna, Tuwima, Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna 

01.09 – 02.09 Zawodzie (zgłoszenia do 31.08 do godz. 14.00) 
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuźnicza, 

Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, 
Skalica, Solidarności, Sportowa, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, 
Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana 

08.09 – 09.09 Polana, Dobka, Jaszowiec (zgłoszenia do 07.09 do 
godz. 14.00) 

Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, 
Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Palenica, 
Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, 
Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, 
Złocieni, Żarnowiec 

04.10 – 05.10 Poniwiec (zgłoszenia do 01.10 do godz.14.00) 
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Grabowa, 

Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, Lipowa, 
Olchowa, Słowików, Wiązowa 

Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym Spółka z o.o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 
40 tel.: 33 854-52-42 w godz. od 7 do 14 zgodnie z podanymi  
w harmonogramie terminami. 

W PIERWSZYM WYZNACZONYM W HARMONOGRAMIE DNIU 
ZBIÓRKI ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W MIEJSCU 
UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNY DOJAZD DO GODZ. 6.30. 

ODBIÓR ODPADÓW ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZ 7.00 

PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ: 
•  odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, dużych 

 rozmiarów zabawki, materace , itp. 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny): 

 drobne AGD, pralki, lodówki, odkurzacze, radia, telewi 
 zory, monitory itp. 

• opony z samochodów osobowych 
• złom 

NIE BĘDĄ ODBIERANE: 
•  odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie itp.) 
• odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa,  

 wata szklana, panele ścienne, podłogowe, boazeria, eternit, 
 armatura sanitarna np.: wanny, umywalki) 

• części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki,  
 fotele, deski rozdzielcze itp.) 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE SĄ RÓWNIEŻ PRZYJMOWANE 
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW PRZY UL. 
KRZYWEJ 6 - W RAMACH PONOSZONEJ OPŁATY ZA GOSPODA-
ROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI BEZ UISZCZANIA DODAT-
KOWYCH OPŁAT. 

ODDAJĄC ODPADY W PSZOK TRZEBA PODAĆ PRACOWNIKOWI 
NR EWIDENCYJNY NADANY PRZEZ URZĄD MIASTA ORAZ OKAZAĆ 
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAMIESZKANIE NA TERENIE 
MIASTA USTROŃ (numer ewidencyjny znajduje się na zawiadomieniu 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, które otrzymujecie 
Państwo z Urzędu Miasta).

 HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2021 

ROK TOŻSAMOŚCI LUTERAŃSKIEJ 
WYSTAWA 

W MUZEUM USTROŃSKIM 
Wystawa powstała w ramach obchodzonego w roku 2021  

w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce „Roku 
Tożsamości Luterańskiej”.

Reformacja do Księstwa Cieszyńskiego dotarła w połowie 
XVI wieku, a jednym z jej owoców jest historia i współczesność 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

Wystawa przedstawia między innymi strój liturgiczny używa-
ny przez księży na Śląsku Cieszyńskim, starodruki, zabytkowe 
elementy wyposażenia kościoła oraz zarys historii luteranizmu 
w mieście Ustroń. 

Wystawę przygotowali: Łukasz Sitek, Magdalena Szostok  
i Karina Wowry przy współpracy z parafią ewangelicką  
w Ustroniu.
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 W 
 dawnym 
Ustroniu

Po naszymu...

Tym razem przedstawiam relikt  
z bardzo dawnego Ustronia, który został 
wypożyczony do Muzeum przez Parafię 
Ewangelicką w Ustroniu dla potrzeb 
wystawy powstałej w ramach obchodów 
„Roku Tożsamości Luterańskiej” w Polsce. 
Jest to naczynie do zbierania datków  
w Kościele Ewangelickim Apostoła Jakuba 
Starszego, odlane z mosiądzu w 1862 r.,  
a dzięki temu, że trafiło do Muzeum, 
zostało ustalone jego pochodzenie. Otóż 
powstało ono w Fabryce Wyrobów 
Miedziano – Metalowych braci Theodora  
i Johanna Kohlhauptów w dolnym 
Ustroniu, w sąsiedztwie późniejszej Kuźni. 
Na dzień dzisiejszy naczynie to, wraz  
z 3 bliźniaczymi egzemplarzami, stanowi 
jedyny zachowany zbiór pamiątek po 
przedsiębiorstwie Kohlhauptów.

 Dolna część mosiężnego naczynia łączy 
się z sakiewką, uszytą z XIX-wiecznego 
welwetu. Co ciekawe, zdobią ją takie 
same borty, jakich używano do lamowania 
najstarszych żywotków cieszyńskich, 
zaś frędzle, wykańczające sakiewkę, 
wykonane są z nici z dodatkiem metalu, 
sprowadzanych z Austrii. Podobnymi 
nićmi wyszywano także żywotki.

Johann Kohlhaupt pierwotnie był 
mistrzem w Arcyksiążęcym Zakładzie 
Przetwórczym Miedzi (Küpferhammer), 

Wiycie co, 
Fajnie se tak porzóndzić z ludziami, pofulać ło żywobyciu, 

łopowiedzieć jaki wic, ale mało kiery dziwo sie na to 
wszycko co już my przez tyn rok wystoli z nadziejom na 
lepsze czasy. Łoto rzóndziłach z takóm kamratkóm przez 
telefon. Dycki roz za czas my sie spotkały, a skyrs tego 
pandymiska nie widziały my sie isto z rok. Skarży sie, że je 
strasznucnie samotno i fórt narzyko na to choróbsko. Sama 
łokropecznie dbo ło czystote. Wszycko fórt wyciyro jakimisik  
miksturami, co zabijajóm wszelki plugastwo i tak żyje już 
łod łóńskiego roku. Łoglóndo tyn przebrzydły telewizor,  
a tam jóm fórt straszóm, tóż baba tak zdziwoczała, że nielza 
śnióm tak normalnie pogodać. Wyobrażocie se, że łóna 
chodzi roz na dwa tydnie do pobliskigo sklepu i jak mówiła 
prowie calutki dziyń ji to zajmuje. Łod rana sie łoblyko, 
rozmyślo coby niczego nie zabyć i nie musieć sie wracać. 
Tóż kole zdrzadła już se napisała na kartce: rynkawiczki, 
maseczka, płyn do dezynfekcji. Prawiła, że z tego wszyckigo 
strasznie sie ji pogorszyła pamiyńć i roz szła, a dziepro na 
ceście sie skapła, że zabyła pinióndze. Tóż i tak musiała iś 

naspadek. Jak przijdzie do chałupy, to wszycko dezynfekuje, 
a jedzyni kiere kupiła ozónuje. Nabywo wszycko pakowane 
w ditach, abo w folii, aji chlyb, coby bróń Boże tego jaki 
nimocny przed nióm nie chycił. 

Mo dziecka i wnuki, co miyszkajóm łoto w sómsiedni 
dzielnicy, ale też przez tyn rok sie śnimi nie spotkała, coby 
nie przismyczyli jakigo plugastwa. Dzwónióm jyny do 
siebie i tela. Strasznie narzyko, jowejczy na tyn swój los,  
a przeca mógłaby nie przesadzać i starać sie jakosi żyć. Tóż 
ji prawiym, że przeca szkoda kożdej chwili. Jo sie szmatlym 
tam i haw, po ceście spotykóm ze znómymi, a też z rodzinóm 
i nie myślym fórt ło tym choróbsku. Jak żech ji to rzekła, 
to zaroz żech wyczuła, że je na mie zło. Ty mosz szczyńści, 
potworo! Powiedziała i ciepła słóchawkóm. Nie wiedziałach 
co ło tym myśleć. No prowda, móm szczyńści, bo ledwo rano 
stanym z legowiska, to dziynkujym Stwórcy, że móm kolejny 
dziyń żywobycio i chciałabych go dobrze i pożytecznie 
przeżyć. Dycki se prawiym: „Je żech szczyńśliwo i zdrowo do 
nowych zadań gotowo!” i chytóm sie dómowej roboty, tóż ani 
człowiek sie nie nazdo a już je połednie. Nale fórt ło tej moji 
znómej rozmyślóm, jako je biydno, że se nie umiy poradzić  
w tych trudnych czasach. Jedyn to wszycko widzi tak, a drugi 
inaczyj, nale nielza sie tak przeca umartwiać, bo to je gorsze 
niż ta choroba. Powiydzcie co ło tym myślicie? Jak żech łoto 
mojimu znómymu łopowiedziała, ło tej kamratce to trónfnył, 
że taki życi je do rzici!                            Staro ustrónioczka  

działającym w latach 1810-1840 na terenie 
dawnej Młotowni „Adama”, w miejscu 
późniejszej Kuźni Ustroń. W 1839 r. 
wykupił grunt w sąsiedztwie zakładu (pod 
dzisiejszym adresem ul. I. Daszyńskiego 
60), gdzie zbudował obszerny dom  
z szeregiem budynków gospodarczych,  
a rok później założył konkurencyjny zakład 
o tym samym profilu, doprowadzając 
do zamknięcia arcyksiążęcej miedziarni. 
Ze względu na rodzaj działalności 
Kohlhauptowie, podobnie jak zakłady 
przemysłowe Komory Cieszyńskiej, 
sygnowali swe wyroby symbolem 
młotków hamerskich. Warto dodać, iż 

starszy z braci – Johann pełnił w latach 
1877-1879 funkcję przełożonego gminy 
Ustroń. Fabryka Kohlhauptów działała 
do 1895 r., czyli do śmierci Theodora. 
Ich ustrońskie zabudowania przejął 
żydowski przedsiębiorca Leopold Fischer, 
zakładając tam gospodę, którą, ze względu 
na bliskość dworca kolejowego, zaliczono 
do zajazdów pierwszego gatunku.

Już od 4 maja ten cenny eksponat, 
jak i inne, o których napiszę w kolej- 
nych numerach, będą dostępne dla 
zwiedzających Muzeum. 

                                   Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie



12                                                                                       6 maja 2021 r.

CO TO SĄ ODPADY 
ZMIESZANE?

Każdego dnia produkujemy duże ilości 
odpadów, które wymagają segregacji  
i odpowiedniego sposobu utylizacji. Nie 
jest to problem jedynie przedsiębiorstw 
zajmujących się odbiorem odpadów i ich 
przetwarzaniem, bo obowiązek segregacji 
dotyczy każdego z nas. Szkło, plastik, 
papier, metale, gdy są odpowiednio se-
gregowane można ponownie przetwarzać 
i uzyskiwać z nich znów wartościowe 
produkty w ramach recyklingu. Nieste-
ty, istnieje też wiele odpadów, które nie 
nadają się do powtórnego przetworzenia 
i takie śmieci wyrzucamy do czarnych 

CZEGO 
NIE MOŻNA WRZUCAĆ 

DO ODPADÓW ZMIESZANYCH?
Nie przeznaczamy do nich śmieci 

wielkogabarytowych, budowlanych  
i rozbiórkowych. W czarnych pojemni- 
kach nie mogą się też znaleźć odpady 
niebezpieczne, takie jak: baterie, 
akumulatory, odpady medyczne, lekarstwa, 
opakowania po środkach ochrony roślin, 
świetlówki i elektrośmieci. Przy okazji 
przypominamy, że pojemniki na baterie, 
zużyte tusze do drukarek, dyskietki  
i elektrośmieci znajdują się po wejściu do 
Tesco i Biedronki. Tego rodzaju śmieci 
mogą też być oddane do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który  
w Ustroniu znajduje się przy ul. Krzywej 6.

Poszerzanie wiedzy na temat segregacji 
odpadów jest bardzo ważne. Dzięki 
właściwemu podziałowi śmieci we własnym 
domu możemy przyczynić się do obniżenia 
kosztów związanych z ich późniejszym 
podziałem. Ponadto mamy świadomość, 
że robimy coś dobrego dla siebie i swojego 
otoczenia. Na szczęście świadomość 
konsumentów wciąż rośnie, ale nadal 
potrzebna jest odpowiednia edukacja pod 
względem segregacji odpadów, tym bardziej 
że okazuje się, że w każdym pojemniku 
są śmieci wymieszane. Na fotografii  
w pojemniku na plastiki są szklane butelki  
i papierki.

Czy tak powinna wyglądać segregacja?                                               
                                                                (LS)

18/2021/5/R

RECYKL ING 
wspólny interes

lub szarych pojemników, czy worków  
i są to tzw. odpady zmieszane. Należą do 
nich między innymi: resztki pokarmów, 
kości, zawartość worków do odkurzaczy, 
niedopałki papierosów, paragony sklepowe, 
zbite lub uszkodzone naczynia szklane  
i porcelanowe, lustra, zużyte pieluchy, 
stare ręczniki czy chusteczki papierowe, 
żwirek z kuwety, a nawet odchody zwierząt 
i wiele, wiele innych.  W każdym domu 
powinien znaleźć się kosz na odpady 
zmieszane, nieprzystosowane do dalszego 
przetwarzania. Jednak nie wszystko może 
się tam znaleźć.

W Wings for Life World Run wszy-
scy uczestnicy startują w tym samym 
czasie na całym świecie. Nie ważne, 

czy jesteś zawodowym sportowcem, 
trenującym amatorem, czy dopiero za-
czynasz. Nie ma linii mety. Zamiast 

TEN BIEG JEST WYJĄTKOWY

niej 30 minut po starcie na trasę wy-
rusza wirtualny Samochód Pościgowy  
i wyprzedza biegaczy oraz uczestników 
na wózkach, doganiając każdego po 
kolei. 100% wpłaconych wpisowych  
i wszystkich datków trafia bezpośrednio 
na badania nad rdzeniem kręgowym, aby 
w przyszłości pomóc w leczeniu jego 
urazów. Biegasz zawodowo, trenujesz 
dla przyjemności, czy wystartujesz 
na wózku? Wszyscy są mile widziani  
w Wings for Life World Run! 

Ustroński bieg wystartuje 9 maja  
o godz. 13 przy Utropku obok mostu wi-
szącego. Uczestnicy pobiegną do mostu 
na Lipowiec, tam zakręcą i wyruszą z po-
wrotem drugą stroną Wisły. Do pokonania 
będzie około 9 km. Na trasie będzie woda 
i herbata sponsorowana przez Utropek.

Rejestracji można dokonać na stronie 
www.wingsforlifeworldrun.com. (kfz) 
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1 CKS Piast Cieszyn 41 110:13
2 LKS Victoria Hażlach 34 37:20
3 LKS Kończyce Małe 26 39:32
4 LKS Olza Pogwizdów 26 50:40
5 LKS Błękitni Pierściec 25 33:35
6 KS Nierodzim 18 23:29
7 LKS Iskra Iskrzyczyn 16 46:36
8 MKS Promyk Golasowice 3 9:97
- GKS Kaczyce 7 26:73

Klasa A Skoczów (grupa I)

LKS Olza Pogwizdów - KS Nierodzim - 1:3 (1:1)

PRZESZLI OLZĘ
Pierwszy wiosenny mecz drużyny KS 

Nierodzim mamy za sobą. Wyjazdowe 
spotkanie w Pogwizdowie zakończyło 
się sukcesem i zdobyciem 3 punktów. 
Pojedynek z Olzą, zajmującą po rundzie 
jesiennej 4. miejsce w tabeli klasy A gr.  
1 Podokręgu Skoczów był ciekawy i gdyby 
piłkarze wykorzystali wszystkie sytuacje, 

które stworzyli, wygrana byłaby wyższa. 
Pierwszą bramkę w meczu i pierwszą 
po powrocie do Nierodzimia zdobył  
z rzutu karnego Mieczysław Sikora w 22. 
min. Gospodarze wyrównali w 33. min.  
i takim wynikiem skończyła się pierwsza 
połowa. W 63. min. piękną bramkę zza 
pola karnego strzela Łukasz Tomala,  

a trzy minuty później głową wynik ustala 
Marcin Marianek. 

A na stadionie w Nierodzimiu trwają 
prace pielęgnacyjne na murawie i re-
montowe wokół boiska. Już w najbliższą 
niedzielę (godz. 11) gościć będziemy 
zespół Błękitnych Pierściec, z którym 
we wrześniu ubiegłego roku wygraliśmy 
2:1. Wprawdzie w poprzednim numerze 
zapowiadaliśmy, że Nierodzim nie ma już 
szans na awans do rundy mistrzowskiej 
klasy A, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
że być może czeka nas jeszcze jedna, 
po wycofaniu się Kaczyc, rezygnacja  
z rozgrywek. 

KS Nierodzim wystąpił w składzie: 
Mateusz Fajkier – Dariusz Stokłosa, 
Szymon Górniok, Dawid Kisza (75' 
Krzysztof Słowiński), Dawid Mianowany 
– Mieczysław Sikora, Tomasz Czyż, 
Daniel Ciemała (65' Łukasz Tomala), 
Wiktor Żertka (75' Mateusz Czyż), Marcin 
Marianek, Adrian Sikora.                  (mn)Prezes klubu Szymon Górniok przygotowuje stadion do niedzielnego meczu.  Fot. KS Nierodzim

Zabytkowa chrzcielnica odnaleziona po 150. latach. W czasie sprawdzania stanu technicznego kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu, 
proboszcz pomocniczy ks. Dariusz Lerch wraz z kuratorem Marcinem Janikiem i radnym parafialnym Łukaszem Sitkiem zauważyli obluzowane 
deski w podłodze strychu kościoła. Po odsłonięciu fragmentu podłogi okazało się że pod deskami znajduje się ukryte pomieszczenie. Posta-
nowiono by poprosić parafian posiadających sprzęt wspinaczkowy o pomoc w wydobyciu znajdujących się tam przedmiotów. Odnaleziono  
w tym niezwykłym miejscu drewnianą, XIX wieczną chrzcielnicę, która zapewne była używana w naszym kościele zanim zastąpiła ją obecna, 
łudząco do niej podobna żeliwna chrzcielnica z 2 połowy XIX wieku. Nie wiemy dlaczego nasi przodkowie akurat tam ukryli drewnianą 
chrzcielnicę ale jak zapewnił ks. Dariusz, zostanie ona zabezpieczona i oddana w fachowe ręce osób zajmujących się odnową tego typu  
zabytków.                                                                                                                                   Fot. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

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

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

Zatrudnię kucharkę! Praca 
na terenie Ustronia. Miła 
atmosfera. Nie wymagane 
duże doświadczenie. 509-
437-666.

Spawanie plastików. Ustroń, ul. 
Obrzeżna. 501-444-534.

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

ZDALIŚMY EGZAMIN
Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja miały tak jak 

w latach ubiegłych charakter ekumeniczny. Rozpoczęły się mszą 
w kościele katolickim pw. św. Klemensa. Proboszcz ks. Antoni 
Sapota witał władze samorządowe, przedstawicieli stowarzyszeń  
i zakładów pracy, poczty sztandarowe, kombatantów. Ks. A. Sapota 
odczytał słowa ślubów króla Jana Kazimierza złożone 1 kwietnia 
1656 r. w katedrze lwowskiej. - Potem było ustanowienie święta, 
rozszerzenie na całą Polskę. W międzyczasie Polska przezywała 
wiele różnych chwil. Dziś także świętujemy dzień Konstytucji  
3 Maja. To wszystko wpisuje się w nasz patriotyzm, nasze postawy. 
Mszę świętą sprawujemy w intencji ojczyzny - mówił ks. A. Sapota. 
Kazanie wygłosił proboszcz ewangelicko-augsburskiej paraii ap. 
Jakuba ks. radca Piotr Wory.

JARMARK
1 maja na rynku odbył się Ustroński Jarmark. Już od rana swe 

stoiska rozstawili handlowcy. Było pochmurno, ale nie padał 
deszcz. Pierwsze imprezy na scenie zaplanowano na godz. 13.30, no  
i wtedy właśnie lunęło. Oczywiście na rynku pozostało kilkanaście 
osób, w tym kilkoro dzieci. Dla nich w programie, a raczej  
z propozycją wspólnej zabawy wystąpił zespół Duo Fix. Dzieci 
od artystów otrzymywały różne akcesoria służące do zabawy,  
a chętnych przybywało z minuty na minutę, tym bardziej, że deszcz 
nieco ustał. Najmłodsi dawno tak dobrze się nie bawili na rynku. 
Następnie wystąpiły zespoły Singers i Forys Band. Ostatnim 
akcentem wieczoru był kabaret Nowaki. Kabaret publiczność bardzo 
lubi, więc nawet ponowny deszcz nie spłoszył ludzi. Zresztą większość 
na tę część jarmarku przybyła już z parasolami.

LEŚNICY Z EKOLOGAMI
Jak co roku ustrońscy ekolodzy razem z leśnikami posadzili kawałek 

lasu. Wspólnie pracowali młodzi i starsi. Kilofami wywijali panowie 
i panie, za narzędzia chętnie brały się też dzieci. Organizatorzy 
zawsze zapraszają na sadzenie wszystkich chętnych, niekoniecznie 
członków Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Ustroniu. Niewielu 
niezrzeszonych się decyduje, ale ci, którzy biorą udział w akcji, 
są pod wrażeniem atmosfery. O godz. 16 chętni do powiększenia 
obszarów leśnych w Ustroniu spotkali się w Dobce na polu 
biwakowym, należącym do Nadleśnictwa Ustroń. Ekolodzy ściśle 
współpracują z leśnikami. Organizują spotkania i prelekcje w siedzibie 
Nadleśnictwa, wielu jest pracownikami Lasów Państwowych.  
W mediach zazwyczaj słyszymy o konflikcie ekologów z zarządzającymi 
polskimi lasami. U nas panuje symbioza.               Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 5.05.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

18/2021/6/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
8-9.05    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
15-16.05  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

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.

13.04-13.05.2020 Wystawa wirtualna "Hoczki z trówły ustronianki", 
   www.muzeum.ustron.pl
9.05 13:00 Bieg z aplikacją WINGS FOR LIFE WORLD RUN,  
   wały obok Utropka
14.05 12:00 Konkurs wokalny „Głos Ziemi Cieszyńskiej”
22.05 10.00-22.00 Moto Chill & Grill, boisko Ustroń Nierodzim
30.05  Skarby Stela-Targi Staroci, targowisko Ustroń

Sezon grillowy rozpoczęty.                                        Fot. W. Suchta

18/2021/2/R
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) obowiązkowo w portfelu kierowcy,  
8) metalowa do wkręcania, 9) pokazuje przejechane kilometry, 
10) miłośnik czegoś, 12) element spadochronu, 14) wybuchowy 
owoc egzotyczny, 15) skrajna deska wycięta z kloca,  
16) bohater „Zemsty” A. Fredry, 19) wąska przełęcz na Świnicy,  
22) zakłócenie pracy serca, 23)  udaje motocykl,  
24) najzimniejszy stan USA.
PIONOWO: 2) słuszność, 3) kraj w Ameryce Południowej,  
4) element koła, 5) drapieżny kot z Andów, 6) artyści cyrkowi, 
7) gruby pniak, 11) kuzynka masła, 13) przydatna w książce, 
17) w żabiej rodzinie, 18) Noe w j. angielskim, 20) część 
kredytu, 21) waga opakowania.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 14 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 16

MIASTO UZDROWISKO

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
18/2021/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                            W. Suchta 2021 r.

Mokate pobudza myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 16: Hg4

Nagrodę w wysokości 50 zł i pluszowego misia od Hanny Wasiak otrzymuje:* 
Lidia Tomiczek z Ustronia, ul. Olchowa. Zwycięzców zapraszamy po 
nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

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

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Ustroniu 

przypomina,  
że dostarczając odpady na PSZOK konieczne jest podanie 

pracownikowi PSZOK numeru ewidencyjnego posesji oraz 
okazanie dokumentu, który potwierdzi zamieszkanie na terenie 
miasta Ustroń. Procedura taka jest konieczna aby umożliwić 
prawidłową ewidencję przyjmowanych odpadów oraz uniemożliwić 
dostarczanie odpadów przez osoby, które nie są mieszkańcami 
Ustronia i nie wnoszą opłat za gospodarowanie odpadami.  
W przypadku zlecenia transportu odpadów do PSZOK firmie 
transportującej należy wypełnić druk zlecenia dostępny na stronie 
internetowej przedsiębiorstwa komunalnego www.pk.ustron.pl .

W związku z tym , że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ustroń 
odpady remontowo-budowlane przyjmowane są w limitowanej 
ilości do 1Mg /rocznie , w przypadku dostarczenia ilości powyżej 
tego limitu obowiązuje płatność tylko gotówką.

Przypominamy również, że w PSZOK nie przyjmuje się 
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, do 
których stosowane są odrębne przepisy. 
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W sobotę 2 maja Kuźnia podejmowała 
w spotkaniu doskonale znaną ekipę 
Drzewiarza Jasienica. Po dobrym meczu 
piłkarze Mateusza Żebrowskiego pokonali 
przyjezdnych 2:0.

W pierwszych minutach meczu oba 
zespoły się badały, a spotkanie toczyło się 
głównie w środku pola. Wynik spotkania 
otworzyliśmy w 31 minucie gry. Szybki 
kontratak zapoczątkował Iskrzycki, 
następnie piłkę otrzymał Dobrowolski, 
ten z kolei otworzył drogę do bramki 
Jasieniczan Pietraczykowi, obsługując go 
prostopadłym zagraniem – piłka na raty 
znalazła drogę do bramki. Chwilę później 
po rzucie rożnym Iskrzyckiego, Ferfecki 
trafia w słupek. 

Druga połowa mogła rozpocząć się dla 
nas idealnie, jednak świetne uderzenie 

MAJÓWKOWE TRZY PUNKTY

Iskrzyckiego z 16 metra, instynktownie 
broni bramkarz Jasieniczan, ten sam gracz 
ponownie zagroził bramce gości w 70. 
i 81. minucie gry, wynik jednak wciąż 
pozostawał, ten sam co po pierwszych 
45 minutach gry. Co nie udawało się 
Iskrzyckiemu, powiodło się w doliczonym 
czasie gry Wigezziemu, został on idealnie 
obsłużony podaniem przez Brzóskę i nie 
pozostało mu nic innego jak w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem, ustalić wynik 
spotkania. 

Dzięki świetnej grze wygrywamy po raz 
czwarty z rzędu i oddalamy się od dolnych 
rejonów ligowej tabeli.

Skład Kuźni: Łubik – Wojtyła, Pala, 
Ferfecki – Olchawa (Rucki 46’), Jaworski, 
Dobrowolski, Chmiel, Iskrzycki (Madzia 

KS Kuźnia Ustroń - LKS Drzewiarz Jasienica - 2:0

1 APN Odra Wodzisław 58 72:30 
2 LKS Bełk 45 47:33 
3 LKS Unia Książenice 45 42:35 
4 KS Spójnia Landek 44 66:25 
5 LKS Unia Turza Śląska 44 55:39 
6 KP GKS II Tychy S.A. 40 63:42 
7 KS Rozwój Katowice 40 50:31 
8 KS Kuźnia Ustroń 40 47:45 
9 TS Podbeskidzie II BB S.A. 35 55:40 
10 LKS Drzewiarz Jasienica 34 31:34 
11 LKS Czaniec 34 36:48 
12 MKS Czechowice-Dziedzice 31 39:37 
13 LKS Orzeł Łękawica 29 37:41 
14 LKS Jedność 32 Przyszowice 25 24:51 
15 GKS Radziechowy-Wieprz 22 26:46 
16 MKS Iskra Pszczyna 14 26:77 
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

Skrzaty i Żaki Kuźni Ustroń rywalizowały w Turnieju Lisek CUP VII w Milówce, który odbył się 1 i 2 maja. Grano systemem „każdy 
z każdym” bez klasyfikacji końcowej. Najmłodsza grupa, prowadzona przez Trenera Bernarda Banota stoczyła 9 pojedynków, 
wygrała 7 razy, 1 raz przegrała i 1 raz zremisowała. Skład Skrzatów: Adam Kołder, Mateusz Nogawczyk, Kacper Połowczuk, Igor 
Jenkner, Karol Michalski, Franciszek Krzak, Krystian Hubczyk, Cyprian Jaworski, Witold Chrapek, Kajetan Kubica. 
Zespół Żaków prowadzony przez trenerów Tomasza Jaworskiego oraz Konrada Palę przez dwa dni rozegrał 13 spotkań – 9 
wygranych, 2 remisy, 2 porażki. Skład Żaków: Denys Polonchak, Aleksander Jamrozik, Filip Pezda, Dawid Dziwisz, Leon Bujok, 
Maksymilian Bujok, Rafał Bujok, Szymon Kukuczka, Bazyli Jaworski.                                                                     Fot. KS Kuźnia 

87’) – Szajter (Wigezzi 65’), Pietraczyk 
(Brzóska 75’).                KS Kuźnia Ustroń

TURNIEJOWE 
TECHNIKUM

Szkoła to nie tylko nauka i wie to mło-
dzież z Zespołu Szkół Technicznych  
w Ustroniu. Nauczyciele, ale też sami ucz-
niowie organizują różne wycieczki, projek-
ty edukacyjne, konkursy, zabawy i turnieje. 
Prężnie działa Szkolny Klub Szachowy  
i nawet w warunkach pandemii organizuje 
rozgrywki. 26 kwietnia zakończyła się 

walka o Puchar Dyrektora ZST, w ramach 
przeprowadzonego już po raz drugi (tym 
razem online) turnieju. Jak zawsze, inicja-
torem i głównym organizatorem zaciętych 
zmagań był prezes SzKSz Patryk Piec 
z klasy 2GT (zawodnik Stowarzyszenia 
Szachowego Olimpia Goleszów) i właśnie 
prezes zwyciężył w klasyfikacji końcowej. 
2. miejsce zdobył Issac Ikan z Ukrai-
ny, a 3. Dominika Kasprzyk z Olimpii. 
Warto dodać, że w turnieju uczestniczyli 
również zawodnicy z Argentyny, Kuby 
i Namibii. Równolegle przeprowadzony 

został V Otwarty Turniej w ZST Ustroń, 
w którym zdecydowane zwycięstwo od-
niósł Mateusz Myrmus, wyprzedzając 
Kamila Podżorskiego i Bartosza Goszyka 
(wszyscy z Olimpii). W turnieju tym IV 
miejsce zajął Patryk Piec, a wystąpili  
w nim m. in. zawodnik z Filipin, a także 
poseł na Sejm z Konfederacji. Na szczegól-
ne słowa uznania zasługuje Patryk Piec za 
zaangażowanie i perfekcyjną organizację 
turniejów szachowych. Warto się uczyć 
w ustrońskim technikum również ze wzglę-
du na szachy.                                            (ms)


