
12 kwietnia 2018 r.   Gazeta Ustrońska   1

Są już wyniki egzaminów 
zawodowych z sesji zimo-
wej. Mechanicy i informa-
tycy z ustrońskiego tech-
nikum zdali je na 100 i 90 
procent!       Więcej na str. 15

Z pomocy społecznej ogó-
łem skorzystało 619 rodzin, 
które liczą 1.257 osób, co 
oznacza, że 8,1% miesz-
kańców naszego miasta 
zostało objętych różnymi 
formami naszej pomocy. 
                    Więcej na str. 7
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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Owady rozpoczynają swoją pracę.                                                     Fot. A. Jarczyk

KWIATOWA MODA

– W kwiatach moda się nie zmienia, 
ale w każdym sezonie preferowane są 
inne kolory. Teraz mamy wiosnę, zatem 
ta kolorystyka jest bardziej ożywiona, wy-
razista. Dominuje storczyk, róża, tulipan, 
hiacynt, margaretka, anturium, alstreme-
ria, eustoma, do mody wracają goździki, 
popularne są też frezje i bratki – wymienia 
pani Małgosia, która, można powiedzieć, 
żyje wśród kwiatów i z kwiatów, pracuje 

bowiem w jednej z ustrońskich kwiaciarni 
niedaleko centrum. Wiedzę o roślinach 
czerpie z własnego doświadczenia, ale 
także z ogrodniczych czasopism. – Naj-
częściej klienci przychodzą, gdy zbliża 
się Dzień Babci i Dziadka, walentynki, 
Dzień Kobiet, Dzień Matki, święta, takie 
jak Wielkanoc, Boże Narodzenie czy 
Wszystkich Świętych, urodziny, imieniny, 
zaręczyny. Statystycznie, kwiaty o wiele 

Choć tegoroczny marzec przyniósł sporo chłodnych dni, kalendarzowa wiosna za-
witała. Teraz już także ta prawdziwa, słoneczna i ciepła. Natura budzi się do życia, 
zwłaszcza kwiaty, które w różnych gatunkach i kolorach zaczynają dominować  
w domach, ogrodach czy na balkonach. Czy wśród kwiatów istnieje określona moda, 
która przemija wraz z kolejnym sezonem? 

Wprawdzie opinie etnogra-
fów są podzielone na temat 
tego, czy zespół jest prowa-
dzony w odpowiednim kie-
runku, ale nie bądźmy dro-
biazgowi - dzieci z „Równi-
cy” fajnie śpiewają i tańczą 
i to jest poza dyskusją.
                        Więcej na str. 12

Nad Wisłą znaleziono ciało.
Uważa się, że to mężczy-
zna, jednak nie dało się go 
zidentyfikować. Na miejscu 
pracowali technicy krymi-
nalistyki i prokurator, który 
zarządził sekcję zwłok i ba-
dania DNA.   Więcej na str. 5

JUŻ WKRÓTCE
SPARTAKIADA

DZIELNIC
Aż 5 miesięcy trwać będzie tegoroczna, 

druga już Spartakiada Dzielnic, zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie „Wspólnie 
dla Ustronia”. Od 21 kwietnia do 29 
września odbędzie się 6 imprez sporto-
wych, w których wystąpią reprezentacje 
ustrońskich dzielnic. Już 21 kwietnia  

o godz. 10 w sali Szkoły Podstawowej nr 
2 rozpocznie się turniej siatkówki. Turniej 
piłkarskich szóstek rozegrany zostanie 12 
maja na boisku KS Kuźnia. 

Kolejne propozycje to: turniej ping 
ponga (19.05), konkurs wędkarski (9.06), 
sztafeta biegowa bulwarami nad Wisłą 
(8.09), konkurs szachowy (29.09). Finał 
spartakiady zaplanowano na rynku 29 
września podczas festynu, na którym 
mieszkańcy naszego miasta częstowani 
będą kwaśnicą, ugotowaną przez organi-
zatorów. Więcej informacji i zgłoszenia 
u radnych z poszczególnych dzielnic, 
członków zarządów osiedli i lokalnych 
stowarzyszeń.                                      (mn)

(cd. na str. 9)
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wie przy tej okazji miały miej-
sce wybory sołtysa. Nowymi 
gospodarzami sołectw zostali 
Beata Jaworek i Andrzej Ernst.

Rzeczki Bobrówka i Puńców-
ka oraz kilkanaście potoków 
płynie w gminie Goleszów. 
Radoń ma 2,5 km długości, 
Lesznianka – 3,5 km, Kisie-
lówka – 2,2 km, a Zimne Wody 
i Równia – po 2 km.

Pierwszy opis cieszyńskiego 
zamku pochodzi z XVII wieku 
i znajduje się w kronice Jakuba 
Schickfussa. Budowla była 
wtedy obwarowana. Zburzono 
ją w XIX wieku i zbudowa-
no nowy zamek istniejący do 
dziś.                           (nik)

lok - słynna instrumentalistka, 
poetka ludowa i gawędziarka  
z Istebnej. Pogrzeb odbył się 5 
kwietnia. Uroczystość pogrze-
bowa odbyła się w kościele 
ewangelickim w Istebnej.

Podczas remontu ratusza  
w Strumieniu znaleziono 
„kapsułę czasu”.  Umieszczo-
na została w ratuszowej wieży 
prawdopodobnie w 1946 roku, 
bo taka data jest na niej wy-
ryta. Znaleziskiem zajęli się 
muzealnicy.

W minioną sobotę w Wiśle od-
był się kolejny „Bieg po nowe 
życie”. Celem tej akcji jest 
popularyzowanie funkcjono-
wania ludzi po transplantacji 

Na cieszyńskim rynku odbyła 
się 18. akcja krwiodawstwa 
pod hasłem „Zdaj egzamin  
z życia”. W tym roku zgło-
siło się 217 osób, głównie 
tegorocznych maturzystów  
z dwunastu szkół w powiecie 
cieszyńskim. Krew mogło od-
dać 135 chętnych. Pozyskano 
prawie 61 litrów „leku życia”.

1 kwietnia, w wieku blisko 80 
lat, zmarła Zuzanna Kawu-

serca. Wśród uczestników nie 
zabrakło popularnych arty-
stów, sportowców i dzienni-
karzy.

W Starostwie Powiatowym  
w Cieszynie odbyło się spot-
kanie z okazji Dnia Pracowni-
ka Służby Zdrowia i Świato-
wego Dnia Zdrowia. Odznakę 
Honorową „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia” otrzyma-
li: Andrzej Miodoński, Ber-
nadeta Konieczna, Bogusława 
Lankocz, Bogusława Rakus, 
Urszula Somerlik, Krzysztof 
Nowak i Barbara Robosz.

W gminie Goleszów odbyły 
się wiosenne zebrania wiej-
skie. W Godziszowie i Puńco-

to i owo
z 

okolicy

*  *  *  

*  *  *  *  *  *
*  *  *

ZAPRASZAJĄ
GIMNAZJALISTÓW

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Wł. Rey-
monta w Wiśle zaprasza gimnazjalistów na dni otwarte, 
które odbędą się 13 kwietnia oraz 30 maja.

Na nowy rok szkolny szkoła proponuje nabór w następują-
cych zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik ekonomista oraz technik obsługi 
turystycznej. 

Warto wspomnieć, że wiślański „Hotelarz”, zwany też „Patel-
niokiem” to zasłużona szkoła z ponad 80-letnią tradycją, która  
w ogólnopolskim XX Rankingu Liceów i Techników „Perspek-
tywy 2018” zajęła 1. miejsce w województwie śląskim i 13.  
w Polsce w kategorii techników. 

PODARUJ NASZYM 1%
Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, KRS 

0000260697 z dopiskiem w rubryce „Cel”: Ewangelickie Sto-
warzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu (www.maria-marta.
luteranie.pl)

Fundacja Dobrego Pasterza, KRS 0000047396 (www.funda-
cjadobregopasterza.ox.pl)

Fundacja Senioralna, KRS 0000564199 (www.zdrowy-senior.
org)

Fundacja św. Antoniego, KRS 0000100192 (www.fundsa.
ustron.pl)

Klub Sportowy „Kuźnia”, KRS 0000182262 (www.kskuz-
niaustron.pl)

Klub Sportowy „Nierodzim”, KRS 0000177110 (www.ksnie-
rodzimjr.futbolowo.pl/index.php)

Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”, KRS 0000032061 
(www.rownica.ustron.pl)

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granica-
mi”, KRS 0000330742 (www.ponadgranicami.pl)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Ina-
czej”, KRS 0000110528 (www.moznainaczej.org.pl)

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, KRS 0000096883
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, KRS 

0000099847 (www.niepelnosprawniustron.pl)
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”, KRS 0000445929 

(www.uksbeskidy.pl)

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo 
korekcie zeznania po wskazaniu KRS nr 0000116212 (Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych) może zadeklarować, aby wnio-
skowana przez niego kwota 1% podatku należnego, wynikają-
cego z zeznania poprzez podanie w „Informacji uzupełniającej”,  
w „Celu szczegółowym 1%” została przekazana na wskazaną 
jednostkę. W tym celu należy podać skróconą nazwę OSP i do-
kładny jej adres włącznie z kodem pocztowym.

1% 
DLA NASZYCH OSP

TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

w Ustroniu Spółka z o.o., 
ul. Rynek 4, tel/fax 033 854 58 61
na podstawie Zarządzenia nr 4/2015 

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 położonego w Ustroniu przy ul. Parkowej 6/3 o pow. 29,50 m²
Cena wywoławcza:  25 000,00 zł (cena nie zawiera podatku VAT)

 Wadium: 2500,00 zł
Postąpienie w wysokości 1000 zł.

Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku wielomiesz-
kaniowym, składa się z 2 pomieszczeń.

 Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,76 m². Działka 
gruntu objęta jest księgą wieczystą KW Nr BB1C/00057368/9, 
nieruchomość lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą KW 
Nr BB1C/00078514/1. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2018 r. o godz. 9:00
w siedzibie TBS w Ustroniu Spółka z o.o. przy ul. Rynek 4.
Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę. 

Cenę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej 
w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
2. okazanie dowodu tożsamości,
3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem 

sprzedaży lokali mieszkalnych (strona internetowa TBS www.
tbs.ustron.pl, BIP Urząd Miasta Ustroń).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy TBS  
w Ustroniu Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Ustroniu, nr 
konta 60 8129 0004 2001 0026 1209 0002. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  
w całości lub części bez podania przyczyn.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym: 33 854 58 61.                   

15/2018/4/R
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Grupa „12+12”   wtorek 17.30
    niedziela  7.00
Grupa „Rodzina”   czwartek 17.30
    niedziela 17.30
Grupa dla kobiet „Iskierka”  poniedziałek 19.15
Infolinia AA: 737 900 768
Klub Abstynenta „Rodzina” czynny jest w poniedziałki, środy, 

piątki i soboty w godz. 16.00-20.00, tel. 33 854 19 84. 

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

15/2018/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  
  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
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

KRONIKA MIEJSKA

15/2018/2/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Jerzy Kłoda   lat 75   ul. Wesoła
Ludwik Podżorski  lat 85   ul. Równica
Wacław Łukosz  lat 65   ul. Skowronków
Zofi a Kezwoń   lat 90   ul. Katowicka
Krystyna Tomica  lat 62   ul. Lipowska
Barbara Caban  lat 63   os. Manhatan
Emilia Kluz   lat 93   ul. 9 Listopada
Marta Greń   lat 89   ul. Lipowska

MITINGI AA W USTRONIU

4 IV 2018 r.
Interweniowano w spra-
wie zablokowania chodnika 
i utrudnienia ruchu na os. 
Cieszyńskim. Sprawcę ukarano 
mandatem w wysokości 100 zł.

*   *   *

4 IV 2018 r.
Interweniowano w sprawie po-
trąconych i padniętych dwóch 
saren i dwóch zajęcy na ul. 
Katowickiej. Zwierzęta zostały 
zabrane do utylizacji.
4 IV 2018 r.
Interweniowano w sprawie 
potrąconego i padniętego kota 
na ul. 3 Maja. Zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji.
5 IV 2018 r.
Nakazano zaprowadzenie po-
rządku na jednej z nierucho-
mości przy ul. Stawowej.
5 IV 2018 r.
Interweniowano w sprawie 
padniętej sarny na ul. Droz-
dów. Zwierzę zostało zabrane 
do utylizacji.
7 IV 2018 r.
Mandatami w wysokości po 100 
zł ukarano dwóch kierowców 
za niedostosowanie się do 
znaku zakazującego zatrzy-
mywanie się na ul. Ogrodowej 
i ul. Traugutta. 
8 IV 2018 r.
Interweniowano w spra-
wie padniętej sarny na ul. 
A. Brody. Zwierzę zabrano do 
utylizacji.
8 IV 2018 r.
Interweniowano w sprawie 
padniętego bażanta na ul. 
Katowickiej. Zwierzę zabrano 
do utylizacji.                      (aj)

15/2018/3/R

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką za-
prasza wszystkich mieszkańców na coroczne sprzątanie naszej 
dzielnicy, które odbędzie się 14 kwietnia o godz 9.00.

Zbiórka w „Olszynce”, po sprzątaniu zapraszamy na ognisko.
Zadbajmy wspólnie o wygląd Nierodzimia. 

SPRZĄTANIE NIERODZIMIA

*   *   *

*   *   *

Spotkanie dla mieszkańców Poniwca z zarządem, radą miasta 
i przedstawicielem urzędu miasta odbędzie się 26.04.2018 r.
o godz 17:00 w Parku Poniwiec.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
PONIWCA

Szachy rozwiązanie z GU nr 14: 1. H f5. 

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radnymi zaprasza wszyst-
kich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które odbędzie się 26 
kwietnia o godz. 17 w budynku SP-6.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
 NIERODZIMIA

*   *   *

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu serdecznie 
zaprasza na Koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Ogniska 
Muzycznego, który odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. (w środę) 
o godz. 16.30 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” przy 
ul. Daszyńskiego 28.

KONCERT WIOSENNY TKA

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego Road Maraton 
21.04.2018 r. organizatorzy przewidują utrudnienia w ruchu 
drogowym.

Wystąpią one na odcinkach:
• Start honorowy godz. 13:00 - 13:15 przy częściowym ogra-

niczeniu ruchu: rynek – ul. 3 Maja – ul. Grażyńskiego – ul. 
Sportowa

• Wyścig na rundach godz. 13:00 – 15:30 przy ograniczonym 
ruchu (drogi zamknięte): ul. Kuźnicza – ul. Szpitalna – ul. 
Uzdrowiskowa – ul. Uboczna – ul. Lecznicza – ul. Źródlana – ul. 
Leśna – ul. Spokojna – ul. Leśna – ul. Źródlana – ul. Kuźnicza 
(5 okrążeń)

• Dojazd do mety na Równicy do godz. 16:00 w otwartym 
ruchu drogowym: ul. Sanatoryjna – ul. Skalica – ul. Równica

UTRUDNIENIA 
W RUCHU

*   *   *
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W lutym br. pojawił się pomysł wy-
jazdu na warsztaty graficzne z grupą 
ustrońskiej młodzieży. Dzięki nawią-
zanej współpracy pomiędzy Biblioteką  
w Ustroniu a Wydziałem Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego udało się również 
zrealizować w ubiegłym roku warsztaty 
tworzenia ekslibrisów techniką suchej 
igły. Tym razem chcieliśmy się zapo-
znać z inną  metodą, co zaowocowało 
wydrukiem własnoręcznie wykonanych 
ilustracji na białych koszulkach. Zajęcia 
zostały poprzedzone konkursem prze-
prowadzonym przez pana Dariusza Gier-
dala. Jury w składzie: Krzysztof Krysta 
(dyrektor biblioteki), Beata Grudzień, 

Anna Łęczyńska i przedstawiciel Sto-
warzyszenia Brzimy - Kazimierz Heczko 
wybrało 20 prac, a ich autorzy 6 kwietnia 
udali się na Uniwersytet Śląski, gdzie 
pod kierunkiem pana Adriana Czyża i 
pani Marty Frąckowiak przenieśli swoje 
prace na T-shirty. Cieszymy się z owoc-
nej współpracy, która pozwala uczniom 
rozwijać swoje talenty dzięki różnym 
technikom graficznym. 

Dziękujemy również panu Jerzemu Pu-
stelnikowi, który zaprezentował uczestni-
kom potencjał Wydziału Artystycznego, 
kto wie, może któryś z uczniów został 
zainspirowany i zostanie przyszłym stu-
dentem tejże uczelni.  Anna Łęczyńska

ILUSTROWANE KOSZULKI

Kwiecień – Światowy Miesiąc Wiedzy 
na Temat Autyzmu – w Gimnazjum nr 2 
obchodzony jest na niebiesko. Kolor ten 
ma zwrócić uwagę społeczności szkolnej 
na problemy i potrzeby osób ze spektrum 
autyzmu. Pod hasłem „Na niebiesko dla 
autyzmu” iluminowały okna w jednej z sal 
gimnazjalnych. Szkoła udekorowana jest 
niebieskimi balonami oraz tematycznymi 
gazetkami.

W kwietniu, na zajęciach z wychowaw-
cą, uczniowie będą oglądać film „Autyzm 

– piękniejszy umysł”, na podstawie któ-
rego zostanie przygotowany quiz wiedzy 
o autyzmie. Uczniowie mogą wyrazić 
swoje zrozumienie dla potrzeb osób ze 
spektrum autyzmu przygotowując plakat 
na temat „Autyzm: wiem, rozumiem, 
pomagam”. Swoimi działaniami świeci-
my, edukujemy i wspieramy, ponieważ 
każda aktywność jest ważna i każda z nich 
podnosi poziom świadomości i tolerancji  
u naszych uczniów.              Małgorzata Gil

                        pedagog specjalny

Muzeum Marii Skalickiej proponuje 
nową wystawę, a jest to malarstwo ustroń-
skiej artystki Gabrieli Pająk. Autorka 
zaprezentuje swoje ulubione tematy ma-
larskie - konie, kwiaty i pejzaże. Zapra-
szamy serdecznie na wernisaż w sobotę 
14 kwietnia o godz. 16.00. Wstęp wolny. 
Wystawa będzie czynna w czasie od 14 
kwietnia do 15 czerwca 2018.                                     

Gabriela Pająk maluje, rysuje i rzeźbi 
od zawsze, czyli od lat 50-tych. Pierwszy 
raz pokazała swoje prace na wystawie 
Grupy Plastycznej „Demon” w roku 
1970 w studenckim klubie „Gołębnik” 
na Uniwersytecie Śląskim, a następnie  
w siedzibie ZNP w Katowicach. Z „De-
monem” wystawiała na kilku wystawach 
do roku 1986, w którym autorską wysta-
wą w Teatrze Śląskim w Katowicach za-
inaugurowała „Śląską Wiosnę Teatralną” .

W tym samym roku wstąpiła do Eli-
tarnego Klubu Mistrzów Rzemiosła Ar-
tystycznego w Katowicach, z ramienia 
którego na licznych wystawach m.in.  
w Warszawie, Katowicach, Szczyrku, 
Rybniku, Sosnowcu i Bytomiu zdobywała 
medale, nagrody i wyróżnienia.

Od końca lat 80-tych wystawia indy-
widualnie, maluje konie, kwiaty, pejzaże 
i portrety. Uprawia głównie malarstwo 
olejne, akwarelowe, na szkle i porcelanie, 
a także inne techniki. W Wiśle zadebiu-
towała w 1997 w Galerii „Kufa Jama”.  
Od 2000 należy do Stowarzyszenia „Grupa 
Twórców Wiślanie” w Wiśle.              (IM)

MROŹNE 
POŁUDNIE 

I INNE OBRAZY

KWIECIEŃ MIESIĄCEM WIEDZY 
O AUTYZMIE 
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O makabrycznym znalezisku przy Alei 
Legionów donosiły media regionalne, ale 
nie podawano wielu informacji. Oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie mł. asp. Krzysztof Pawlik 
mówi jedynie, że konieczne są badania 
DNA, żeby ustalić tożsamość zmarłego. 
Uważa się, że to mężczyzna, jednak ciało 
było w znacznym rozkładzie, dlatego nie 
można go zidentyfikować. K. Pawlik do-
daje jeszcze, że do śmierci denata musiało 
dojść dość dawno. Na miejscu pracowali 
technicy kryminalistyki i prokurator, któ-
ry zarządził sekcję zwłok i badania DNA. 

– Gdy otrzymamy wyniki, będzie-
my mogli ustalić tożsamość mężczyzny  
i odpowiedzieć na pytanie jak umarł – 
wyjaśnia oficer prasowy.

Warto przypomnieć, że w październi-
ku 2017 r. policja otrzymała zgłoszenie  
o zaginięciu mieszkańca Ustronia Gu-
stawa Dudy (rocznik 1934). Przeprowa-
dzono wówczas zakrojone na szeroką 
skalę poszukiwania, w których wzięło 
udział ponad 80 strażaków oraz poli-
cjanci i ratownicy GOPR. Sprawdzano 
duży teren naszego miasta, m.in. miej-
sce, gdzie w niedzielę znaleziono ciało,  

z czego wynika, że wcześniej nie mogło 
się tam znajdować. Na pytanie, czy jest 
możliwość, że nie leżało cały czas na 
ustrońskich wałach, a przypłynęło od stro-
ny miasta Wisły, K. Pawlik odpowiada, że 
nie jest to wykluczone, bo od jesieni ubie-
głego roku poziom wód w Wiśle znacznie 
się zmieniał i momentami był wysoki. 

Oficer prasowy wyjaśnia też, że pobra-
ne w niedzielę DNA będzie porównywane 
z ogólnopolską bazą osób zaginionych, co 
jest obligatoryjnym postępowaniem, gdy 
gdziekolwiek w kraju zostaje odnalezio-
ne ciało i nie można ustalić tożsamości 
nieżyjącej osoby. Takie badanie może 
potrwać od jednego do kilku tygodni. 

Ekipa dochodzeniowa pracowała na 
miejscu przez kilka godzin, wzbudzając 
spore zainteresowanie wśród mieszkań-
ców i turystów. Dochodzenie prowadzi 
Komisariat Policji w Ustroniu. 

                                   Monika Niemiec

MAKABRYCZNE ODKRYCIE

BARIERA W ŚWIETLE LAMP

W dzielnicy tej nie było konieczne prze-
prowadzenie głosowania nad złożonymi 
wnioskami, bo był tylko jeden autorstwa 
B. Staniek-Siekierki – wymiana barier 
energochłonnych na ul. Skalica na odcin-
ku stromego zjazdu do skrzyżowania z ul. 
Sanatoryjną, przed wiaduktem biegnącym 
nad Wisłą i ul. 3 Maja. To uczęszcza-
na trasa nie tylko przez mieszkających  
w tym rejonie ustroniaków, ale też tury-
stów i to zarówno pieszych, jak i zmoto-
ryzowanych i również rowerzystów. 

Barierę na odcinku 225 metrów wykona-
ła firma „Mosty” z Bielska-Białej, a wcześ-
niej zdemontowała starą, żelbetową kon-
strukcję i zutylizowała odpady. Nowe ba-

riery są stalowe – typ SP-05/4 z prowadnicą  
o profilu B.

Zrobiło się bezpiecznie i... jasno, bo 
niemal w tym samym czasie miasto wyko-
nało instalację oświetlenia na ul. Skalica 
i skrzyżowaniu ul. Skalica z ul. Sana-
toryjną w ramach zadania „Rozbudowa 
oświetlenia ulicznego w mieście”. Stanęło 
20 latarni, a wykonawcą była firma „Com-
plexus” z Katowic. Koszt tej inwestycji 
wyniósł  121.158,69 zł.  

Projekty z innych dzielnic, zakwalifi-
kowane do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2018, będą wy-
konywane sukcesywnie, w najszybszym 
możliwym terminie.                         (mn)

Ostatni weekend przebiegał pod znakiem prac ogrodowych, wycieczek pieszych  
i rowerowych oraz spacerów, wszystko dzięki wysokim, dochodzącym do 20oC 
temperaturom i słońcu. Jednak w niedzielę, w godzinach południowych nad Wisłą 
trudno się było delektować wypoczynkiem na świeżym powietrzu, bo w nadrzecz-
nych zaroślach mieszkaniec Ustronia znalazł zwłoki. Natychmiast powiadomił policję 
i na miejsce przyjechały służby porządkowe. Strażacy i policjanci nawet z dużym 
stażem pracy i doświadczeniem twierdzili, że widok był straszny.

Podczas ostatniej sesji radna Barbara Staniek-Siekierka informowała i jednocześnie 
składała podziękowania na ręce naczelnika Wydziału Architektury, Inwestycji i Go-
spodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń Andrzeja Siemińskiego za bardzo szybkie 
zrealizowanie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

                                       Fot. M. Niemiec

                                       Fot. Portal Informacyjny ViFi

                                       Fot. Portal Informacyjny ViFi
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Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wysokość dochodów 
uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie może prze-
kroczyć: – na osobę samotnie gospodarującą: 634 zł, – na osobę 
w rodzinie: 514 zł. 

W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu 
wydał na: – świadczenia społeczne w ramach zadań własnych: 
1.099.043 zł (w tym dotacja: 394.409 zł), – świadczenia z tytułu 
realizacji świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych: 
2.949.366 zł, – świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ra-
mach zadań zleconych: 453.320 zł, – realizację pieczy zastępczej  
w ramach zadań własnych: 236.941 zł, – świadczenia wychowaw-
cze (500+) w ramach zadań zleconych: 8.727.888 zł.

Budżet MOPS – plan: 15.098.665 zł, wykonanie: 14.632.804 
zł (96,91%). 

W ramach zadań własnych opłacono i zrealizowano świadcze-
nia na łączną kwotę 1.099.043 zł. 

Przyznano różnego rodzaju zasiłki celowe na łączną kwotę 
102.728 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności, lekarstw, 
opału, odzieży, artykułów szkolnych, pokrycie kosztów energii 
elektrycznej, gazu i wody, remontu mieszkania oraz inne nie-
zbędne potrzeby.

Schronienia udzielono 6 osobom – koszt 11.792 zł.
Pokryto koszty pobytu 25 osób w domach pomocy społecznej 

w kwocie: 545.221 zł. Wpłaty od rodzin zobowiązanych do do-
płat za pobyt w DPS wyniosły 113.543 zł., co oznacza, że gmina 
wydała na to zadanie 431.678 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

O G Ł O S Z E N I E 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica,

na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 
3985/54 i 3985/56

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą Nr XXVIII/332/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 maja 
2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu  
w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 
3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, 
na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 
3985/54 i 3985/56 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
sporządzoną do tego projektu, 

w dniach pracy urzędu od 20 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1, 
w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój 
nr 31)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 
3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56 odbędzie 
się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do 7 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje  
o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu  położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach 
nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56, 

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w 
projektu.

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

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Ustroń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Ustroń.

    Burmistrz Miasta
    Ireneusz Szarzec

Ze sprawozdania, które przyjęto na marcowej sesji Rady Miasta 
Ustroń wynika, że w naszym mieście z pomocy społecznej (bez 
uwzględniania świadczeń rodzinnych) ogółem skorzystało 619 
rodzin, które liczą 1.257 osób, co oznacza, że 8,1 % miesz-
kańców Ustronia zostało objętych różnymi formami pomocy 
przez tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Warto 
zaznaczyć, że ośrodek, oprócz tego, że zajmuje się osobami 
potrzebującymi, uprawnionymi do pomocy społecznej zgodnie 
ze stosowną ustawą, realizuje zadania wynikające z polityki 
społecznej państwa, związane ze świadczeniami rodzinny-
mi, np. zasiłek wychowawczy czy 500+, czym do 2005 roku 
zajmował się ZUS. 
Poniżej obszerne fragmenty sprawozdania, które przygotował 
kierownik MOPS Zdzisław Dziendziel.

15/2018/1/O

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu  
zaprasza na prelekcję multimedialną Krzysztofa Neściora pt. 
„Pierwsi ku niepodległości. Śląsk Cieszyński 1918-1919” . Pre-
lekcja będzie połączona z wystawą pamiątek historycznych okresu 
odzyskania niepodległości. Impreza odbędzie się 13 kwietnia 
(piątek) o godz. 17.00 w czytelni biblioteki.

PIERWSI KU NIEPODLEGŁOŚCI 
ŚLĄSK CIESZYŃSKI 1918-1919

(cd. na str. 7)

Wspólnie z Fundacją św. Antoniego i bielskim Caritasem MOPS 
organizuje pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących. 
Na zdjęciu kucharz fundacji Mirosław Kohut przygotowuje kolację  
z okazji zakończenia warsztatów zdrowego i oszczędnego gotowa-
nia.           Fot. M. Niemiec                        
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Sprawiono 2 pogrzeby, których koszt wyniósł 7.992 zł. Wy-
płacono 497 zasiłków stałych na kwotę 253.746 zł. (51 osób).

Opłacono 483 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 
22.474 zł.

Wypłacono 254 zasiłki okresowe na kwotę 102.111 zł  
w tym dotacja 88.189 zł (54 rodzin).

Ogólny koszt dożywiania dzieci i młodzieży wyniósł: 52.979 zł 
(w tym 30.000 zł dotacji). Opłacono dożywianie dla 131 dzieci na 
kwotę 51.979 zł, za co wydano 13.153 posiłki. Rządowy program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozwalał na objęcie 
wsparciem rodzin, których dochód przekracza ustawowe kryteria 
dochodowe, jednak nie więcej niż o 50%. W ramach tego progra-
mu dla 3 rodzin liczących 11 osób przyznano pomoc w formie 
świadczeń pieniężnych na zakup żywności w kwocie 1.000 zł.

Zapewniono opiekę 101 osobom w formie usług opiekuńczych, 
ze względu na potrzebę wsparcia ich w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb bytowych. Na podstawie wydanych przez nasz 
Ośrodek decyzji, realizacją tych usług zajmuje się Miejski Dom 
Spokojnej Starości w Ustroniu.

W przypadkach osób wymagających całodobowej opieki, 
które nie mogą samodzielnie funkcjonować, a którym pomoc  
w formie usług opiekuńczych nie wystarcza, przysługuje prawo 
do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Do domów pomocy 
społecznej skierowano 10 osób. W Miejskim Domu Spokojnej 
Starości w Ustroniu umieszczono 6 osób, a w innych domach 
pomocy 4 osoby.

Podjęto działania, które przyniosły efekt w postaci wysłania na 
koszt Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach 2 dzieci na 
letni wypoczynek nad morze. 

W roku 2017 rozeznano 263 środowiska w związku z przypa-
dającymi jubileuszami (80; 85; 90 i więcej lat). 

Z pomocy społecznej bez uwzględniania świadczeń rodzinnych 
ogółem skorzystało 619 rodzin, które liczą 1.257 osób, co oznacza, 
że 8,1 % mieszkańców naszego miasta zostało objętych różnymi 
formami naszej pomocy.

Świadczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi objęto 264 
rodziny, które liczą 566 osób. Przeprowadzono 739 wywiadów 
środowiskowych.

MOPS wydał 860 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy 
społecznej.

Nasza placówka prowadzi działania zmierzające do zmniejsze-
nia liczby przestępstw przeciwko rodzinie, stosowania przemocy, 
nadużywania alkoholu, znęcania psychicznego.

Z pomocy psychologa skorzystało 12 osób.
W ramach profilaktyki mającej na celu zapobieganie narastaniu 

patologii współpracujemy między innymi z: – kuratorami, – Po-
licją, – Strażą Miejską, – Komisją ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, – ośrodkami leczenia uzależnień, – służbą 
zdrowia, – Powiatowym Urzędem Pracy, – Miejskim Zespołem 
Interdyscyplinarnym w Ustroniu ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, – Kościołami, – organizacjami pozarządowymi, – 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Pracownicy socjalni, oprócz przeprowadzania postępowań ad-
ministracyjnych prowadzących do wydania stosownych decyzji, 
prowadzą również szeroko rozumianą pracę socjalną. Pod tym 
pojęciem rozumie się działalność zawodową, mającą na celu 
wspomaganie osób i rodzin w osiąganiu możliwie pełnej aktyw-
ności społecznej oraz w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb 
bytowych. Praca socjalna prowadzi również do wzmocnienia 
lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Prowa-
dzenie pracy socjalnej związane jest ze współdziałaniem z wyżej 
wymienionymi organizacjami i instytucjami w celu skoordyno-
wania poczynań mających służyć rozwiązywaniu problemów 
osób lub rodzin. W celu określenia sposobu współdziałania  
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się 
w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny może zawrzeć 
kontrakt socjalny z tą osoba lub rodziną. W 2017 roku zawarto 
12 kontraktów socjalnych.

Nastąpił spadek bezrobocia, co przedstawia poniższe zesta-
wienie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w roku 2006 – 
558, w 2007 – 374 (spadek o 33% w stosunku do poprzedniego 
roku), w 2008 – 339 (spadek o 9,4%), w 2009 – 502 (wzrost  
o 48%), w 2010 – 547 (wzrost o 9%), w 2011 – 572 (wzrost o 4,6%),  
w 2012 – 576 (wzrost o 0,7%), w 2013 – 621 (wzrost o 7,8%),  
w 2014 – 546 (spadek o 12,1%), w 2015 – 452 (spadek o 17,3%), 
w 2016 – 427 (spadek o 5,5%), w 2017 – 332 (spadek o 22,2 %). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w partnerstwie 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie pozakon-
kursowy Projekt „Aktywny powiat cieszyński – program aktywi-
zacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Był 
to projekt 2-letni, adresowany do mieszkańców Ustronia, będą-
cych w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy 
społecznej i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

Projekt zakładał udział 14 osób. W ramach projektu organi-
zowane były: – kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe, – szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego  
i psychologii, – indywidualne porady specjalistyczne (prawnik, 
psycholog, doradca zawodowy), – wyjazdy studyjne, – imprezy 
integracyjne, – grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Każdy z uczestników projektu objęty był pomocą w ramach 
indywidualnej ścieżki wsparcia, opracowanej przy współpracy 
pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego. 
Zgodnie z wytycznymi średnia kwota, którą można było prze-
znaczyć na wsparcie dla poszczególnej osoby uczestniczącej  
w projekcie to 4.400 zł (4.400 zł x 14 + 61.600 zł). Wkład własny 
gminy wyniósł 12.409,58 zł.

Efekty realizacji projektu: – 3 osoby podjęły zatrudnienie na 
pełny etat, – 11 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział 
w różnego rodzaju kursach.

Wspieranie rodziny 
i system pieczy zastępczej

Na dzień 1 stycznia 2017 roku pomocą w formie pieczy 
zastępczej objętych było 21 dzieci z 12 rodzin, w tym 9 dzieci 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
i 12 dzieci w rodzinach zastępczych. W przeciągu roku po-
stanowieniami sądu pieczą zastępczą objęto 7 nowych dzieci  
z 5 rodzin, w tym 5 dzieci umieszczono w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych i 2 dzieci w rodzinach zastępczych. 
Opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą i powróciło pod 
opiekę rodziców 3 dzieci, z czego 1 dziecko z 1 rodziny, a 2 dzieci 
z rodziny, z której 3 dzieci nadal pozostaje w pieczy zastępczej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w pieczy za-
stępczej przebywa 25 dzieci z 16 rodzin, w tym 9 dzieci w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych i 16 dzieci w rodzinach 
zastępczych. Na podstawie zawartych z powiatem cieszyńskim 
porozumień określających zasady współfinansowania pobytu 
dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej, Miasto Ustroń 
w przeciągu 2017 roku poniosło następujące koszty: – współfi-
nansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych: 79.151,26 zł, 

SKLEP U PAKUŁKI
DLA

WSI I MIASTA
ZAPRASZA 

Ustroń,ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10

13/2018/8/R

ELEKTRONICZNA USTROŃSKA
Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej” w wersji cyfrowej dla siebie 
lub kogoś bliskiego, kto np. mieszka poza Ustroniem, a ciekawią go sprawy miasta.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres redakcji: gazeta@
ustron.pl, na który odeślemy formularz zamówienia. Zamówić można minimum 
10 kolejnych numerów, cena 20,05 zł/za 10 numerów.
Pliki będą wysyłane na wskazany adres e-mail w dniu wydania (zwykle jest to 
czwartek) do godz. 12. 

(cd. na str. 10)

(cd. ze str. 6)
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Sklep Osiedlowy
Anny i Wiktora 

Sztwiorok
przy ul. Szerokiej

w Nierodzimiu
Liczba małych sklepów detalicznych 

ciągle maleje. Te, które próbują przetrwać, 
stawiają czoła ekspansji dyskontów, mar-
ketów i hipermarketów. Swoją determi-
nacją mogą tego dokonać, stawiając na 
działania skierowane bezpośrednio na 
konkretnego klienta.

W Ustroniu Nierodzimiu niewielki 
sklepik wielobranżowy prowadzą Anna 
i Wiktor Sztwiorok. Znajduje się on  
w pierwszym bloku od dwupasmówki, 
naprzeciwko Przedszkola nr 6 i strażnicy 
OSP Nierodzim.

Oferuje on życzliwą obsługę, a przede 
wszystkim produkty wybrane specjalnie 
pod potrzeby swoich klientów. To jest 
taki sklep po sąsiedzku, do którego idzie 

się rano (czasami w kapciach) po świeże 
bułki na śniadanie, gazetę czy papierosy. 
Gdy nie ma pomysłu na obiad, wpada się 
po mrożonki lub danie gotowe w słoiku. 

Szeroki wybór tytułów prasowych, 
dostarczanych przez firmę Kolporter 

uzupełnia Gazeta Ustrońska. Jak mówi 
pani Anna, stali klienci kupują ją systema-
tycznie, a innych zachęca. Eksponowanie 
Gazety Ustrońskiej w widocznym, rzuca-
jącym się w oczy i stałym miejscu, ułatwia 
podjęcie decyzji.                                 (mn)

Tu kupisz naszą GAZETĘ USTROŃSKĄ

„Człowiek jest tyle wart,
ile może dać z siebie innym” 
                        — to słowa Jana Pawia II
Kierujemy je do naszej patronki za to, że 

dla swoich uczniów była ukochaną panią o 
wielkim sercu, a dla przyjaciół wspaniałym 
człowiekiem. Mogła żyć bez szkoły, ale nie 
mogła żyć bez dzieci, szczególnie otaczała 
troską dzieci niepełnosprawne, ponieważ: 
„Nauczyciel  widzi więcej, niż tylko twarze 
dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”.

Józefa Jabczyńska to kobieta o niezłom-
nym charakterze, która pomimo wszystkich 
niedogodności życiowych, wśród nich okru-
cieństwa wojny oraz samotności w później-
szym życiu, poświęciła się całkowicie pracy 
z dziećmi. Przeszła przez szkołę bólu, speł-
niła jednak obrany cel, zrealizowała swoją 
misję w roli nauczyciela. Pokazuje nam, że 

mimo bezsilności chce się żyć i trzeba żyć. 
W postaci pracy i cierpienia kryją się w jej 
ludzkiej duszy najwyższe możliwości, a po-
dejmowany przez nią trud jest teraz źródłem 
naszej satysfakcji i społecznego uznania. 
Chlubą dla nas i wyróżnieniem jest to, że 
dzięki jej wytrwałości możemy dzisiaj.

„Z rąk do rąk przekazywać tę skromną 
mądrość jako dar zwyczajny”.

W bieżącym roku szkolnym, czyli 10 
marca 2018 r. przypadła rocznica jej 110. 
urodzin. Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej prze-
prowadzonych zostało wiele ciekawych ini-
cjatyw, m.in.: konkurs plastyczny, którego 
tematem było wykonanie portretu patronki 
szkoły pod hasłem „Józefa Jabczyńska 
jako nauczyciel i harcerz” (I miejsce za-
jęła uczennica klasy II Jessica Rabenda); 

W 110. ROCZNICĘ URODZIN

przygotowanie projekcji multimedialnych 
o życiu i działaniach patronki (I miejsce 
zajęły uczennice klasy VII Dana Bryła i Na-
dia Lange);  konkurs wiedzy o życiu i pracy 
pani Józefy Jabczyńskiej (I miejsce zajęła 
uczennica klasy VI Roksana Niedopad).

Uczniowie chętnie zaangażowali się we 
wszystkie działania szkoły. Jednak naj-
ważniejszym wydarzeniem była uroczysta 
Msza św. z udziałem sztandaru szkolnego, 
która odbyła się 9 marca w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny Wspomożycielki Wiernych. 
Mszę odprawił ks. Jacek Michalak oraz 
były proboszcz parafii ks. Marek Cuda. 
Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie 
wraz z panią dyrektor, nauczycielami i pra-
cownikami szkoły. Podczas Mszy Świętej 
modliliśmy się w intencji naszej patron-
ki, zaprezentowany został także krótki 
montaż słowno-muzyczny o pani Józefie 
wzbogacony prezentacją multimedialną. 
Po uroczystości odbył się apel szkolny, 
podczas którego rozstrzygnięto konkursy  
i nagrodzono zwycięzców. Nagrody do kon-
kursu przekazała nam pani Maria Pasterna 
— mieszkanka Ustronia i znajoma pani 
Józefy Jabczyńskiej, a obecnie przyjaciel 
naszej szkoły, którą gościliśmy u nas we 
wrześni w 2017 roku.

Na zakończenie pani dyrektor poczę-
stowała wszystkich cukierkami z okazji 
urodzin patronki oraz serdecznie podzię-
kowała wszystkim, którzy włączyli się  
w organizację tego ważnego dla nas dnia.

Postawa Józefy Jabczyńskej, jej życie  
i służba innym, a także zaangażowanie  
i ponadczasowe wartości, którym była wier-
na, są godne naśladowania i są wzorem dla 
całej społeczności naszej szkoły.

Anna Makuch 
dyrektor 

SP im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej

Szkoła Podstawowa w Wysokiej mieści się w województwie śląskim, w gminie 
Łazy. Wysoka to niewielka miejscowość wiejska. W 2012 roku placówka przyjęła 
imię Józefy Jabczyńskiej - ustronianki, nauczycielki, która pracowała w tej szkole  
w okresie od 1928 do 1948 roku, z przerwą na czas I wojny światowej.

Pani Anna oferuje duży wybór pieczywa i gazet.                                          Fot. M. Niemiec
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częściej kupują panowie, którzy robią 
swoim paniom niespodziankę i wręczają 
im także bez okazji czy to różyczkę, czy 
tulipan, czy jakiś doniczkowy kwiatek. 
Choć zdarza się i tak, że to panie chcą ob-
darować swojego pana kwiatem. Myślę, że 
w takim przypadku warto wybierać kwiat 
niekoniecznie w czerwonym kolorze. 
Jeśli chodzi o gatunek, gerbery są takim 
popularnym rozwiązaniem.

O ile kwiaty doniczkowe są długotrwa-
łe, te cięte dosyć szybko usychają. Aby 
przedłużyć im żywot, warto zastosować 
kilka wskazówek.

– Kwiaty cięte, np. róże, warto zamo-
czyć na chwilę w gorącej wodzie, wyjąć  
i odczekać aż końcówka łodygi przestyg-
nie i dopiero wtedy dać do zimnej wody. 
Można je podcinać pod skosem. Jeśli 
widzimy, że kwiat już powoli więdnie, 
można go podciąć nieco bardziej, nawet 
blisko główki, aby ta roślinka mogła po-
ciągnąć wodę i znowu na kilka dni cieszyć 
oko. Niektórzy klienci mówią, że dosy-
pują do wody cukier, wrzucają aspirynę.  
W zasadzie to, co ktoś gdzieś przeczyta, 
próbuje zastosować. Wszystko zależy też 
od gatunku kwiatu, jeśli jest naprawdę do-
bry to może dłużej wytrzymać – stwierdza 
pani Małgosia.  

Florystyka to także upiększanie róż-
nych uroczystości. Kwiaty to nieodłączny 
element na stołach, ławkach czy samo-
chodach. 

– Kwiaty są dobre na każdą okazję. 
Niedługo rozpocznie się sezon komunijny 
i ślubny, w których dominuje kolor biały, 
ale też pastele, odcienie brzoskwiniowe, 
niebieskie, róż. Wszystko zależy od gustu 
klientów, ale też od wystroju wnętrza czy 
ubioru – podkreśla pani Maria Piękny, 
która prowadzi swoją własną kwiaciarnię 
w Hermanicach. Z zawodu jest fryzjerką 

i jak zaznacza, są to dziedziny pokrewne, 
ponieważ zarówno układanie włosów, jak 
i kwiatów należy dostosować do sytuacji, 
do osoby, jej wzrostu i postury. – Jeśli cho-
dzi o gatunki kwiatów, wszystko zależy od 
pory roku, w której określone kwiaty są 
dostępne. Róża to taka podstawa, chyba 
nigdy nie wyjdzie z mody, oprócz tego 
popularne stały się piwonie. Tak napraw-
dę do zrobienia bukietu można zastoso-
wać każde kwiaty, nawet te polne czy ze 
swojego ogródka. Robiliśmy np. bukiet  

(cd. ze str. 1)

z dalii, do tego dołączone były osty i trawy. 
Każdy ma jakiś swój pomysł, można go tak 
zrealizować, żeby był na czasie.

Na co dzień klienci, oprócz zakupu kwia-
tów, chcą dowiedzieć się niezbędnych 
informacji na temat ich pielęgnacji. 

– Ludzie przychodząc pytają, które kwia-
ty, jeśli chodzi o te cięte, najdłużej postoją, 
czy są nasze czy zagraniczne, jak je pie-
lęgnować, w jakich temperaturach mają 
kwitnąć, w jaki sposób radzić sobie ze 
szkodnikami – mówi pani Maria.

A szkodniki nie próżnują, zwłaszcza 
w ogrodach. Czy są jakieś niezawodne 
preparaty, które nie szkodzą pożytecznym 
owadom i roślinom eliminując niepożąda-
nych gości?

– Staramy się polecać klientom różne 
preparaty, czy to chemiczne, czy natu-
ralne, oraz tzw. brzęczki. Ciężko walczy 
się ze szkodnikami. Trzeba mieć wiedzę 
na temat tego, jak właściwie korzystać  
z tego typu produktów – mówi pan Adam 
Miśkiewicz, ogrodnik mający swoją firmę 
w Nierodzimiu. 

Wiele roślin zawiera w sobie naturalne 
substancje, które odstraszają szkodniki. Do 
nich zaliczyć można skrzyp, przędziorkę, 
krwawnika czy czosnek. Z tych roślin też 
można przygotować odpowiednie wywary 
czy preparaty i stosować w swoim ogro-
dzie. W przypadku chemicznych substancji 
trzeba mieć na uwadze pogodę, temperaturę 
powietrza, okres plonowania czy owady, 
które na ogrodowych roślinach pracują. 

– Co do kwiatów ogrodowych, moż-
na zastosować praktycznie wszystkie 
gatunki. Lubiane są pelargonie, surfinie, 
tagetesy, lobelie, także byliny, które nie 
wymagają wytężonej pracy – wymienia 
pan Adam. 

Wszyscy rozmówcy zgodnie podkre-
ślają, że rośliny rodzime są najlepsze, bo 
naturalne.                   Agnieszka Jarczyk  

            

KWIATOWA MODA

             Fot. A. Jarczyk

             Fot. K. Targowska
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BIBLIOTEKA     POLECA:

Bernadette 
McDonald  
„Kurtyka. 

Sztuka wolności”
Biografia jednego z najwybit-
niejszych polskich himalaistów. 
Przejście Świetlistej Ściany 
Gasherbruma IV zostało uzna-
ne za jedno z najważniejszych 
dokonań wspinaczkowych XX 
wieku. Współpracował  z naj-
lepszymi:  Jerzym Kukuczką,  
Reinholdem Messnerem czy 
Alexem McIntyre. W 2016 roku 

otrzymał nagrodę Złotego Czekana za całokształt osiągnięć 
górskich.

Jeffery Deaver 
 „Pocałunek stali”

Kolejny tom przygód sparali-
żowanego detektywa Lincolna 
Rhyme’a. Tym razem prze-
ciwnikiem genialnego anali-
tyka jest przebiegły morder-
ca, który zmienia urządzenia  
i przedmioty codziennego użytku  
w śmiertelnie niebezpieczną 
broń. Wysadza zdalnie kuchenkę 
mikrofalową. Wywołuje palni-
kiem gazowym pożar mieszka-
nia. Potrafi też doprowadzić do 

wielkiej kraksy na Manhattanie. Zespół Rhyme,a rozpoczyna 
wyścig z czasem, by wytropić sprawcę, zanim ten znów zabije.

4.04.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Termo-
modernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach eduka-
cyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 –  termin 
składania ofert – do dnia 19.04.2018 do godziny 10:00.

9.04.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn. Utwo-
rzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu, tj. budowa 
siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury, współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – termin składania ofert – do 
dnia 24.04.2018 do godziny 10:00.

Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE I PRZETARGI

– współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych: 138.565,78 zł. Łączny koszt pobytu dzieci 
w pieczy to 217.717,04 zł.

W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 
na umowę zlecenie asystenta rodziny. Pomocą asystenta ob-
jętych było 9 rodzin. Koszty zatrudnienia asystenta wyniosły: 
18.347,00 zł. Rodziny miały również możliwość skorzystania 
z pomocy psychologa.

Karta Dużej Rodziny
W 2017 r. 30 rodzin złożyło po raz pierwszy wniosek o przy-

znanie Karty Dużej Rodziny, łącznie dla tych rodzin wydano 
151 Kart. Łącznie od czerwca 2014 do grudnia 2017 r. wydano 
851 Kart Dużej Rodziny dla 157 rodzin z terenu gminy Ustroń.

Świadczenia rodzinne
Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje każdej rodzinie, 

jeżeli spełnia obowiązujące w ustawie kryterium dochodowe, 
według którego miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 
kwoty 674 zł netto lub 764 zł z dzieckiem niepełnosprawnym na 
podstawie dochodów z roku 2015 i 2016 oraz spełnia pozostałe 
warunki ustawy.

Kryterium dochodowe dla świadczenia rodzinnego w formie 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. 
„becikowe”, wynosi 1.922 zł netto na osobę w rodzinie.

Od stycznia 2016 r. została wprowadzona nowa forma 
wsparcia, tzw. „świadczenie rodzicielskie”, które przyznawane 
jest poza dochodem i przysługuje osobom, które nie posiadają 
uprawnień do zasiłku macierzyńskiego i świadczeń pokrewnych.

Od listopada 2017 r. wysokość świadczeń rodzinnych pozosta-
ła na dotychczasowym poziomie i przedstawia się następująco: 
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku 
życia wynosi 95 zł, na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia 
do ukończenia 18. roku życia wynosi 124 zł na dziecko, w wieku 
powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia wynosi 135 
zł. Dodatki do zasiłku rodzinnego: – urodzenie dziecka: 1.000 zł 
jednorazowo do ukończenia 12. miesiąca życia dziecka, – opieka 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 
400 zł, – samotne wychowywanie dziecka: 193 zł na dziecko, 
nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci oraz 273 zł  
z dzieckiem niepełnosprawnym nie więcej niż 546 zł (powyż-
szy dodatek przysługuje tylko osobom samotnym, gdzie drugi  
z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany), – wielo-
dzietność: 95 zł (przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko 
uprawnione do zasiłku rodzinnego), – kształcenie i rehabilitacja 
dziecka niepełnosprawnego: do ukończenia 5. roku życia: 90 zł, 
powyżej 5. roku życia: 110 zł, – rozpoczęcie roku szkolnego: 

100 zł jednorazowo, – podjęcie przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania – internat: 113 zł, dojazdy: 69 zł, 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000 zł.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą realizujemy świadczenia 
opiekuńcze, do których należą: 

– zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie bez 
względu na dochód osoby ubiegającej się. Przyznawany jest tylko 
na podstawie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności, 
tzn. stopień znaczny lub umiarkowany, jeżeli niepełnosprawność 
wystąpiła przed 21. rokiem życia lub na podstawie odpowiednie-
go orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, 

– świadczenie pielęgnacyjne w wysokości: 1.406 zł miesięcz-
nie, corocznie waloryzowane (w 2018 r.: 1.477 zł). Przysługuje 
osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej i stałej opieki nad 
osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i rehabilitacji 
i edukacji i spełniają pozostałe warunki ustawy.

– specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcz-
nie, uzależniony od kryterium dochodowego w wysokości: 764 
zł na osobę w rodzinie (dochody osoby opiekującej się i opieko-
wanej). Przysługuje osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
osobistej i stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nie jest uprawniona 
do żadnych świadczeń z ZUS-u, KRUS-u lub innych oraz spełnia 
pozostałe warunki ustawy.

Zdzisław Dziendziel, kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

(dokończenie za tydzień)

OPIEKA SPOŁECZNA
(cd. ze str. 7)
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Przy ustrońskim stole

USTRONIU

Tym razem przedstawiam zdjęcie z al-
bumu rodzinnego Magdaleny Lupinek, 
wykonane w drugiej połowie lat 30. XX 
w. Widzimy na nim Ewę Gluzę (po mężu 
Czerwińską, 1915-2002) w towarzystwie 
dwóch dziewczynek, dotychczas nie roz-
poznanych. Może ktoś z Czytelników nam  
w tym pomoże? Fotografia ta jest niezwy-
kle dla nas cenna, ponieważ zachował 
się na niej fragment nieistniejącego już 
budynku, wystawionego w 1876 r. przez 
Arcyksiążęcą Fabrykę Budowy Maszyn 
w celu zapewnienia mieszkań robotnikom. 
Ów dom wielorodzinny znajdował się na 
terenie dzisiejszego Osiedla 700-lecia 
Ustronia, od strony dzisiejszej ulicy Fa-
brycznej, pod przedwojennym adresem 
Ustroń 174. Na dzień dzisiejszy jest to 
jedyne posiadane przez nas zdjęcie tego 
obiektu, dlatego Muzeum Ustrońskie prosi 

czytelników o wszelkie informacje i udo-
stępnianie fotografii. Więcej informacji na 
temat dawnych pracowniczych budynków 

mieszkalnych, wzniesionych przez ustroń-
ską hutę, można znaleźć w 20 tomie Pa-
miętnika Ustrońskiego. Alicja Michałek

Orientalnie 
i lokalnie

Chyba każdy, kto zajmuje się kuchnią roślinną, ma własny 
przepis na hummus, czyli wywodzącą się z Bliskiego 
Wschodu pastę z ciecierzycy. Znajdziemy 
go w większości wegetariańskich ksią-
żek kucharskich, o internetowych 
źródłach nie wspominając. Ja też 
go uwielbiam. Są takie okresy, 
zwłaszcza zimą, gdy tak chętnie 
sięga się po suszone strączki, 
kiedy stanowi niemalże pod-
stawę mojego wyżywienia. 

Robię znakomity hummus. 
Ale to nie będzie przepis na 
hummus, tylko na pastę z cie-
cierzycy, która hummusem nie 
jest, dlatego głównie, że nie zawie-
ra drugiego podstawowego składni-
ka – sezamowej pasty tahini. Chociaż 
nie będę odradzać zaopatrzenia się w nią, 
jeśli ktoś akurat będzie miał okazję (czasami można 
ją dostać nawet w zwykłych sklepach spożywczych), ponie-
waż to świetny, wyrazisty w smaku składnik. 

Zamiast wycieczki w te orientalne klimaty, proponuję 
jednak zostać na razie w okolicy, która zaczęła, nareszcie, 

porastać obficie czosnkiem niedźwiedzim. O tym krótko 
dostępnym, ale wspaniałym składniku pisałam już w zeszłym 
roku (GU nr 18), nie będę więc się powtarzać, powiem 
tylko – jedzcie, póki sezon trwa. 

Suszoną ciecierzycę, znaną też jako groch włoski, go-
tuje się łatwo. Szklankę suchych ziaren należy najpierw 
namoczyć w zimnej wodzie (najlepiej zostawić na noc),  
a potem wypłukać, zalać nową wodą i gotować z dodatkiem 
sody oczyszczonej. Bez soli. Sól można dodać, gdy strączki 
są już prawie miękkie, mniej więcej po godzinie goto-

wania, inaczej ten sam proces będzie trwał znacznie 
dłużej. Ugotowaną i odcedzoną, albo po pro-

stu wyjętą z puszki ciecierzycę umiesz-
czamy w pojemniku blendera bądź 

misce. Dodajemy sól do smaku, 
pieprz lub ostrą paprykę, sporo 

soku z cytryny, oliwę z oliwek 
bądź inny tłoczony na zim-
no olej i wreszcie – czosnek. 
Spory pęczek liści czosnku 
niedźwiedziego, posiekanych 
wstępnie ostrym nożem. Ta 

roślina ma smak stosunkowo 
delikatny, dlatego czosnkolub-

ni mogą wzmocnić efekt doda-
jąc jeszcze ząbek czosnku pospo-

litego. Całość miksujemy na gładką 
pastę, dodając wody, więcej oliwy bądź 

soku z cytryny jeśli wychodzi za gęsta. Zjadamy 
na kanapkach, lub jako dodatek do warzyw. Lub prosto  
z miski. Taka pasta jest sycąca i bardzo bogata w białko, 
żelazo i błonnik za sprawą niepozornej, ale od wieków 
popularnej ciecierzycy.                                       Ewa Depta
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Nie ma nic takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli radny mówi, 
że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rada nie ma 
żadnych własnych pieniędzy... - parafraza słów p. Margaret 
Thatcher.       

Zapoznałem się z listem p. Sikory na temat Stowarzyszenia 
kulturalnego ,,Równica” w Ustroniu. Wypowiedź jest bardzo 
napastliwa i agresywna w stosunku do mnie, co wynika, jak sądzę, 
z niezrozumienia moich intencji, bo przecież nie ze złośliwości 
autorki, więc zmuszony jestem kolejny raz zabrać głos na temat 
stowarzyszeń i wydatkowania publicznych pieniędzy w Ustroniu.

Jakiś czas temu zrezygnowałem z członkostwa w rządzącym  
w mieście stowarzyszeniu ,,Wspólnie dla Ustronia”, bo nie zga-
dzam się z ich polityką finansową, tj. podwyższaniem wszystkim 
podatków i rozdawaniem pieniędzy wybranym „po uważaniu” 
w formie tzw. dotacji.

Zadaniem rady jest takie działanie, by umożliwić zarabianie 
pieniędzy i by każdego, w tym rodziców dzieci, było stać na opła-
cenie ich hobby, zajęć pozaszkolnych czy rozrywki. Dotowanie 
stowarzyszeń z publicznych pieniędzy, rozdęte w Ustroniu do 
granic absurdu, jest niewłaściwe i niemoralne, na dłuższą metę 
przynosi tylko skutki negatywne, bowiem ludzie uczą się, że łatwiej 
„wyżebrać” pieniądze, niż na nie zapracować. Miasto powinno 
pomagać finansowo jedynie osobom niepełnosprawnym, sierotom 
i dzieciom, których rodzice nie wypełniają swoich obowiązków 
w zakresie opieki. Pozostałym miasto ma zapewnić możliwości 
zarabiania na siebie, a nie rozdawać cudze pieniądze w formie 
zasiłku czy dotacji - czyli dać wędkę, a nie rybę. W realiach 
Ustronia skupia się to na promowaniu miasta, co zachęci turystów 
do przyjazdu i zarabianiu przez mieszkańców na ich obsłudze. 
Oczywiście nie mam nic przeciwko darowiźnie na dowolny cel  
z prywatnych pieniędzy. Zachęcam wszystkich, by wspierali 
wszystkie ustrońskie stowarzyszenia w formie odpisu 1 % po-
datku, a także do wpłat swoich pieniędzy bezpośrednio na konto 
stowarzyszeń, w tym ,,Równicy”, jeśli taka jest wola. Nie można 
natomiast przymuszać mieszkańców wzrastającymi podatkami 
do finansowania celów wybranych „po uważaniu” przez grupę 
radnych.

Sprawa osiągnięć stowarzyszenia, nad którymi tak obszernie 
rozwodzi się p. Sikora, jest bezdyskusyjna - „Równica” jest fajna 
i chyba nie ma ustroniaka, który nie lubiłby dzieciaków tam wy-
stępujących.  Bezdyskusyjne jest również to, że mieszkańcy od lat 
,,zrzucają się” w podatkach, czyli pod przymusem prawnym, na 
solidną dotację dla tego stowarzyszenia. Na rok 2018 przezna-
czono w budżecie na ten cel 70.000 zł. Wprawdzie opinie etno-
grafów są podzielone na temat tego, czy zespół jest prowadzony  
w odpowiednim kierunku, bo więcej tam biesiady niż autentycz-
nego beskidzkiego folkloru, ale nie bądźmy drobiazgowi - dzieci 
z ,,Równicy” fajnie śpiewają i tańczą i to jest poza dyskusją.

Pani Ciszewska nie jest jedyną mieszkanką Ustronia, która 

swoimi działaniami promuje Ustroń. Również inne osoby dzia-
łające prywatnie na własny koszt przyczyniają się do promocji 
miasta. Pozwolę sobie tu wymienić kilka z nich: Jadzia Kłapa z 
zespołem - laureatka festiwalu w Opolu, Zbyszek Bałdys - gita-
rzysta też „Opolanin”, mistrz świata w nurkowaniu na bezdechu 
Mateusz Malina, bracia Szejowie, Kajto, Karolina Kidoń z 
zespołem,  Janusz Śliwka i „Gama2”, Radek Stojda, „Rdzawe 
Diamenty”. Wszyscy oni przyczyniają się do promocji miasta 
nie obciążając go finansowo lub czyniąc to tylko symbolicznie.

Nie podejmuję się oceny czyje „zasługi” w zakresie promocji 
miasta są większe - ,,Równicy” czy pozostałych wymienionych 
i nie wymienionych - każdy, w tym p. Sikora, ma prawo do 
własnych przemyśleń i zdania w tej sprawie, a o gustach się 
nie dyskutuje. Pojawia się problem - komu dać, czy i ile dać, 
czym się kierować przy rozdawnictwie. Czy bardziej zasłużeni 
są seniorzy z koła emerytów i ,,Czantorii”, czy pan Malina 
który własnym wysiłkiem doszedł na szczyty? Czy dać temu, 
kto głośniej krzyczy „dać, bo ni móm..., bo przestanę grać, 
bo mi się należy” - dla świętego spokoju. Dla mnie kryterium 
jest jedno - nie odbierać ludziom nadmiernych pieniędzy 
w podatkach i ograniczyć ich rozdawnictwo. Każdy mieszkaniec 
wyda racjonalniej pozostawione mu w kieszeni pieniądze niż 
najlepszy radny. Sedno sprawy leży gdzie indziej - nie w tym, czy 
lubimy ,,Równicę”, czy nie. Jak nie wiadomo, o co chodzi - to 
wiadomo, o co chodzi - o pieniądze. Pani Ciszewska wystąpiła 
do rady o dodatkowe (oprócz przyznanych wcześniej 70.000 
zł) 20.000 tys. zł. z przeznaczeniem na opłacenie kapeli. Rada, 
chcąc mieć możliwość oceny, czy taki dodatkowy wydatek z pie-
niędzy podatników jest zasadny (w Równicy od lat funkcjonuje 
kapela, więc skąd taka nagła potrzeba dodatkowych pieniędzy 
na jej opłacenie??) zawnioskowała o udostępnienie informacji 
na temat finansów, w tym pozostałych (poza dotacjami z mia-
sta) dochodów stowarzyszenia, bo wiadomo, że ,,Równica” 
gra płatne koncerty, jak również może się starać o prywatnych 
donatorów. Tych danych stowarzyszenie nie przekazało. Doszło 
do głosowania na sesji . Zabrałem głos w tej sprawie uznając, 
że skoro nie uzyskaliśmy od ,,Równicy” informacji i radni nie 
mają w związku z tym wiedzy na temat finansów, sprawa ewen-
tualnej dodatkowej dotacji powinna być odłożona do czasu, 
kiedy tą informację stowarzyszenie udostępni. Radni dysponując 
cudzymi pieniędzmi są zobowiązani do bardzo rozważnego ich 
wydatkowania, tym bardziej, że pieniędzy stale brakuje mimo 
dużych w porównaniu z sąsiednimi gminami dochodów Ustronia, 
gnębienia mieszkańców stale podnoszonymi podatkami lokalnym 
(ostatnio znowu nastąpił wzrost podatków od nieruchomości o 
47 gr/m2, wzrósł  już wcześniej bardzo wysoki miejski podatek od 
wynajmu kwater, o 1 gr wzrósł podatek od mieszkaniówki, wzrost 
opłat za wywóz śmieci) i zaciąganie kredytów, w tym również 
na dotacje, które wraz z odsetkami będą spłacać mieszkańcy, 
a z pozyskaniem których w bankach miasto ma coraz większe 
kłopoty.

Dziwi mnie bardzo postawa części radnych, którzy zdecydo-
wali się „od strzału”, nie uzyskawszy możliwości oceny finansów 
stowarzyszenia - na przyznanie dodatkowej, nadzwyczajnej do-
tacji. Niestety zostałem przegłosowany - i w ten sposób kolejne 
pieniądze podatników zostały wydane bezmyślnie! Pozwólcie, że 
ocenę tych działań pozostawię wyborcom.

Najłatwiej przecież wydaje się cudze pieniądze.
A może rzeczywiście tak jest, jak mówią niektórzy znawcy, że 

20.000 tys. zł z podatków mieszkańców, to żadna kwota i szkoda 
czasu na dyskusję na ten temat.

Moja 9-letnia siostrzenica do niedawna była przekonana, że 
pieniądze biorą się z bankomatu, część radnych i chętnych do 
finansowania stowarzyszeń „za cudze”, jak widać, myśli podob-
nie. Jest to bardzo smutne.

PS. Chciałbym dodać parę słów do byłej radnej Pani Elżbiety 
Sikory, która od dłuższego czasu pozwala sobie na różne - wprost 
nie wiem jakiego słowa tu użyć - „uwagi” pod moim adresem. 
Nie odniosę się do nich, bo nie widzę potrzeby udowadniania, 
że nie jestem wielbłądem.

Bardzo bym jednak nie chciał, aby ludzie o poglądach i wiedzy 
p. Elżbiety o pochodzeniu i wydawaniu publicznych pieniędzy 
oraz posiadający taką chęć ich rozdawnictwa „po uważaniu” 
kiedykolwiek mieli możliwość decydowania o moich, jako podat-
nika, pieniądzach.                                                   Jan Zachar

LIST DO REDAKCJI
Estrada Regionalna „Równica”.                                      Fot. M. Niemiec
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Po ostatnich zawodach Ligi Śląskiej, 
która odbyła się na Skrzycznem, przy-
szedł czas na finał. Tym razem wszystkie 
śląskie kluby, wcześniej konkurujące ze 

 KAJTO GOTOWY

Wydawałoby się, że po zdobyciu ostatniego tytułu Mistrza 
Europy, naturalną koleją rzeczy sezon 2018 Kajto rozpocznie w 
WRC, jednak wciąż trwają rozmowy ze sponsorami. Rajdowiec 
z Ustronia mówi, że jest cierpliwy, ale nie ukrywa, że żal mu 
oglądać rajdy z pozycji kibica, kiedy mógłby ścigać się z naj-
lepszymi kierowcami świata. 

Tymczasem za nami Monte Carlo, Szwecja i Korsyka, końcem 
kwietnia odbędzie się Rally Argentina, a później nastąpi cykl 
siedmiu europejskich edycji WRC. Kajetanowicz mógłby wystar-
tować w WRC2 w Vodafone Rally de Portugal (7-20.05), Rally 
Italia Sardegna (7-10.06), Neste Rally Finland (26-29.07), Rallye 
Deutschland (16-19.08), Rally Turkey (13-16.09), Dayinsure Wa-
les Rally GB (4-7.10), RallyRACC Catalunya – Rally de España 
(25-28.10) czy na zakończenie w Kennards Hire Rally Australia. 

Wiktoria Pokorny.      

Na razie jedyną polską załogą startującą w WRC2 jest team 
Skody z kierowcą Łukaszem Pieniążkiem i pilotem Przemy-
sławem Mazurem, którzy wystartowali w Szwecji i na Korsyce 
i zajmują 16. miejsce w klasyfikacji generalnej z 12 punktami na 
koncie. Nie ma Polaków w głównej stawce mistrzostw, a prowadzi 
w nich Francuz Sebastian Ogier (M-Sport, 56 pkt.), pięciokrotny 
mistrz świata i obrońca tytułu za poprzedni sezon. Ogier wraz 
z Julienem Ingrassiasem wygrali trzeci tegoroczny rajd. 

Nie wiadomo jeszcze z kim Kajto miałby jeździć w WRC, 
kibice spekulują, że może to być Maciej Szczepaniak. Na pew-
no na fotelu obok nie będzie siedział Jarosław Baran, z którym 
kierowca Lotosu pożegnał się wiosną. Na swojej stronie na 
Facebooku Kajetanowicz opublikował wspólny tekst, w którym 
czytamy m.in.: Za nami 9 lat współpracy opartej na olbrzymim 
zaufaniu. (…) Jako duet zdobyliśmy wszystko, o czym marzyliśmy. 
Może nawet więcej. Wystartowaliśmy w 80 rajdach i wygraliśmy 
31 z nich. Ponad pięćdziesiąt ukończyliśmy na podium. Naszym 
łupem w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy padło 308 
odcinków specjalnych. Cztery razy triumfowaliśmy w klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku, jako pierwsi w 
historii zdobyliśmy po raz trzeci z rzędu tytuły Rajdowych Mi-
strzów Europy. Przez lata zgodnie podejmowaliśmy liczne decyzje. 
Ostatnią z nich jest rozpoczęcie kolejnych, nowych wyzwań, które 
każdy z nas zrealizuje osobno. 

Jak dowiadujemy się z mediów Kajetanowicz jest gotowy do 
startów w WRC, a przymusową pauzę wykorzystuje na treningi, 
działalność biznesową, akcje charytatywne, kampanie społeczne 
oraz opiekę nad córeczką Orianą, która przyszła na świat jesienią 
ubiegłego roku i, jak mówi nasz mistrz, zmieniła jego życie.     

                                                                       Monika Niemiec 

SEZON 
ZIMOWY 

ZAKOŃCZONY

sobą w trakcie zawodów Ligi Śląskiej, 
stanęły razem, by reprezentować cały 
okręg śląski w zawodach Ogólnopolskie-
go Finału Lig Alpejskich, który odbył 
się 11 marca w Kluszkowcach. Jako 
śląsko-beskidzki związek narciarski, 
dzięki m.in. dobrym przejazdom naszych 
zawodników zajęliśmy 2. miejsce ustępu-
jąc tylko Małopolskiemu Okręgowemu 
Związkowi Narciarskiemu. Na zawodach 
reprezentowali nas: Hania Łamacz, Olek 
Kolasa, Emila Śliwka, Filip Gancarz, Mi-

kołaj Heczko, Łukasz Helios, Aleksander 
Deda, Weronika Pokorny, Mikołaj Śliw-
ka, Kacper Greene, Amelia Warzecha, 
Julia Greene, Natalia Kohut, Maksymi-
lian Kamiński, Zuzanna Kostka, Wiktoria 
Pokorny, Natalia Heczko, Julia Heczko. 

W całym cyklu zawodów zajęliśmy 
ostatecznie 4. miejsce. Gratulujemy 
wszystkim, którzy stanęli na podium, 
naszym zawodnikom za dobre starty.
Dziękujemy również rodzicom za pomoc 
w całym sezonie.        SRS „Czantoria”

Natalia Heczko.      Julia Heczko.      

Kajetan Kajetanowicz już na stałe zagościł w mediach społecz-
nościowych, na ekranach telewizorów i w prasie. W tym roku 
nie mieliśmy jeszcze okazji oglądać go w rywalizacji sportowej, 
za to wystąpił m.in. w „Pytaniu na śniadanie” w TVP2, udzielił 
wywiadu miesięcznikowi „Playboy”, a 14 kwietnia zobaczy-
my go w show „Kocham Cię Polsko”. Początek o godz. 20.05  
w telewizyjnej Dwójce. 

Podczas nagrania programu „Kocham Cię Polsko”.               Fot. TVP

Z żoną Anetą po raz pierwszy o życiu prywatnym.               Fot. TVP
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CO NAS CZEKA

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

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

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

Sprzedam działkę 12-aro-
wą z warunkami zabudowy 
w Ustroniu. 601-403-041.

Usługi stolarskie, zabudowy, 
schody, drzwi itp. 601-82-11-
57, 33-854-43-86.

AMBACAR-BIS Skoczów, 
używane części do samocho-
dów osobowych. 733-913-181. 
505-634-557.

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

Sprzedam 4 koła'15 (komplet), 
opony letnie, octavia. Cena 300 
zł. tel: 33-854-46-14.

Lokal wolnostojący 100 m2 do 
wynajęcia. 697-955-558.

Zatrudnię pracownika do ob-
sługi parkingu obok Czantorii. 
Praca w sezonie codziennie, 
po sezonie weekendy. 601-
933-603.

Brykiet bukowy, buk suchy 
workowany, drewno podpałko-
we – kartony, węgiel groszek 
workowany. (33)854-47-10. 

OGŁOSZENIA DROBNE

10 lat temu - 10.04.2008 r.

Ja też chcę na WRC!                                                Fot. K. Targowska                

www.ustron.pl

FUNDACJA ZDROWIA
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego podziękowała pracow-

nikom Urzędu Miasta w Ustroniu za wpłaconą w 2007 r. kwotę 
1.809 zł. Fundacja prowadzi działalność wspierającą ochronę 
i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim w zakresie profi laktyki 
i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także 
rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia ze szczegól-
nym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie. W 2007 r. 
zakupiono aparaturę medyczną za 227.829 zł. Dochody to przede 
wszystkim składki miesięczne załóg zakładów pracy oraz jedno-
procentowy odpis na organizacje pożytku publicznego.

WISTROŃ
Na początku lat 60. w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” ukazało się 

sporo artykułów na temat rozbudowy Ustronia jako miejscowości 
wypoczynkowej. Tą ważną inwestycją był zainteresowany gen. 
Jerzy Ziętek, pełniący wówczas funkcję zastępcy przewodniczą-
cego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Jego wizje 
beskidzkiego uzdrowiska, będącego zapleczem rekreacyjnym dla 
uprzemysłowionego Górnego Śląska, również prezentowano na 
łamach prasy, o czym świadczą wymowne tytuły: „Płk. Jerzy Zię-
tek zainteresowany rozwojem ustrońskiego uzdrowiska” („Głos 
Ziemi Cieszyńskiej” nr 9 z 1960) oraz „Budowa największej 
w kraju inwestycji wczasowej w Wiśle – Ustroniu” (GZC nr 32 
z 1961). Warto przypomnieć, że w tym czasie istniały plany po-
łączenia Ustronia z Wisłą, już nawet wymyślono nazwę dla tego 
tworu – Wistroń.

WYGRANA ZA MIEDZĄ
W drugiej połowie obraz gry się nie zmienia. Z czasem jednak 

Nierodzim zaznacza swoją przewagę. Skutkiem bramka w 64. 
minucie strzelona po kontrze przez Janusza Ihasa. Co ciekawe, 
zawodnik ten gra także w Beskidzie, ale w tenisa stołowego. 
Z czasem Brenna chce coraz bardziej strzelić gola, ale jej 
poczynania są coraz bardziej chaotyczne. Tymczasem bardzo 
ładnym strzałem z dystansu popisuje się Seweryn Wojciechow-
ski. Piłka jednak odbija się od poprzeczki. Brenna zaciekle 
atakowała, a Nierodzim kontratakował i prawdę mówiąc po-
winien zdobyć co najmniej jeszcze jedną bramkę. Tymczasem 
nasi piłkarze dostroili się do fatalnie pudłujących piłkarzy 
z Brennej.                                                                    Wybrała: (aj)

*  *  *

 
12.04      Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
13-14.04  Na Zawodziu     ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
15-16.04  Centrum     ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
17-18.04  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
19-20.04  Lawenda     ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

13.04 17.00 Krzysztof Neścior „Pierwsi ku niepodległości. 
  Śląsk Cieszyński 1918-1919”, Czytelnia MBP
14.04 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - GKS 
  Dąb Gaszowice, stadion Kuźni
14.04 8.00 Ustrońskie Targi Staroci, MDK „Prażakówka”
14.04 9.00 Sprzątanie Nierodzimia, zbiórka w „Olszynce”
14.04 16.00 Wernisaż wystawy malarstwa Gabrieli Pająk,
  Muzeum Marii Skalickiej
20.04 12.00 Miejski Konkurs Pięknego Czytania, MDK 
  „Prażakówka” s.7
20.04 17.00 Seminarium „Sport i zdrowie” – wykłady, 
  prezentacje, konsultacje, testy i badania, gość
  specjalny Janusz Krężelok – trener kadry
  narodowej w biegach narciarskich, ilość miejsc
  ograniczona, zgłoszenia: informacja@ustron.
  pl, ORW Mufl on
21.04 17.00 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - MKP
  Odra Centrum Wodzisław, stadion Kuźni

*  *  *
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50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) samochód lub traktor, 8) nierób, 9) na-
uczyciel i wychowawca, 10) wynik dzielenia, 12) miejsce 
bitwy (12 X 1943), 14) imię żeńskie, 15) pukiel włosów, 
16) trawiasta równina w Argentynie, 19) internetowa 
gazeta, 22) fi lia dużej fi rmy, 23) pleciony z kwiatów, 
24) miejsce bitwy podczas Powstania Listopadowego 
(1831).
PIONOWO: 2) bronił Reduty, 3) królestwo tanga, 4) ra-
sowe psy, 5) dodatek do kobiety i śpiewu, 6) dział biologii, 
7) kuzyn volkswagena, 11) kraina we Włoszech, 13) nauka 
o przyrodzie, 17) internetowe zapiski, 18) płynie przez 
Żywiec, 20) tysiąc kilo, 21) kręcone na głowie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 20 kwietnia.

  
Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej

BARANEK WIELKANOCNY
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymują: Antoni Kwo-

czyński z Ustronia, ul. Świerkowa i Liliana Plinta
z Ustronia, ul. Katowicka. Zapraszamy do redakcji.

 

K R Z Y Ż Ó W K A

Nie taki dawny Ustroń, 2002 r.                                   Fot. W. Suchta

To już 3. edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustroniu. Jeśli 
masz ciekawy pomysł na zagospodarowanie swojej okolicy lub 
na zaktywizowanie swoich sąsiadów, koniecznie złóż wniosek. 
Będzie to możliwe  od 1 maja do 1 czerwca 2018 r. Szczegółowy 
harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe na: www.budzeto-
bywatelski.ustron.pl. 

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w budżecie miasta 
to 360 tys. złotych. Kwota ta podzielona jest na równe części po 
40 tys. zł na każde z 9 osiedli: Polana, Poniwiec, Ustroń Centrum, 
Ustroń Górny, Ustroń Dolny, Zawodzie, Hermanice, Lipowiec, 
Nierodzim. 

Zachęcamy do składania wniosków do budżetu, bo warto zmie-
niać nasz Ustroń na lepsze. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek 
i uzyskać 15 podpisów mieszkańców popierających pomysł 
z danego osiedla.

Dodatkowe informacje: www.budzetobywatelski.ustron.pl.       
                                                                      Urząd Miasta Ustroń

BUDŻET OBYWATELSKI
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Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie uczniowie 4. klasy Ze-
społu Szkół Technicznych w Ustroniu, którzy zdawali  egzaminy 
z kwalifi kacji M.44 (w zawodzie technik mechanik) oraz E.14 
(w zawodzie technik informatyk) uzyskali wyniki tzw. zdawalno-
ści odpowiednio 100% oraz 90%. Z danych dostępnych na stronie 
internetowej OKE wynika, że średnia zdawalność w woj. śląskim 
wyniosła w M.44 – 68,97%, E.14 – 65,57%, a w powiecie: M.44 
– 90%, E.14 – 74,3%. 

Takie wyniki to sukces uczniów i nauczycieli ustrońskiego 
technikum, a gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, na stronie 
OKE można porównać wyniki w poszczególnych szkołach, m.in. 
w naszym powiecie, i zobaczyć, że ZST zdecydowanie się wyróżnia. 

Warto dodać, że grupa uczniów klasy 4. maturalnej, kształcąca 
się w zawodzie technik mechanik w poprzednim roku uzyskała 
100% zdawalności z drugiej kwalifi kacji M.19, a więc wszyscy 
mają już w kieszeni dyplom technika mechanika.               (mn)

STUPROCENTOWI
TECHNICY Z USTRONIA

Są już wyniki egzaminów zawodowych z tegorocznej sesji 
zimowej. Mechanicy i informatycy z ustrońskiego technikum 
zdali je na poziomie 100 i 90 procent!

Wystarczy wypełnić wniosek i zebrać 15 podpisów mieszkań-
ców, żeby wydać we własnej dzielnicy 40 tys. zł.
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1 Bytomski Sport Sp. z .o.o. 18 35 34:23  
2 LKS Decor Bełk 18 34 37:24  
3 LKS Czaniec 19 34 24:16  
4 MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29 22:17  
5 GKS Radziechowy-Wieprz 18 27 37:32  
6 KS Spójnia Landek 19 26 32:33  
7 LKS Wilki Wilcza 18 26 31:32  
8 TS Podbeskidzie II BB 19 25 30:29  
9 LKS Goczałkowice 17 25 29:30  
10 Tyski Sport II S.A. 18 24 47:40  
11 GKS Dąb Gaszowice 18 24 29:26  
12 KS Unia Racibórz 18 22 34:35  
13 KS Kuźnia Ustroń 19 20 29:32  
14 LKS Drzewiarz Jasienica 17 19 23:38  
15 KP Beskid Skoczów 18 18 23:39  
16 MKS Lędziny 18 14 26:41  
  

Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, 
PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

W 19 kolejce IV ligi Kuźnia Ustroń 
podejmowała na swoim boisku Unię 
Racibórz. Pierwszy mecz pomiędzy tymi 
zespołami zakończył się remisem 2-2. 
Ustroniacy po zeszłotygodniowej porażce 
ze Spójnią Landek chcieli w meczu z Unią 
sięgnąć po zwycięstwo. Chęć zwycięstwa 
była od pierwszego gwizdka sędziego 
widoczna. 

Podopieczni trenera Mateusza Żebrow-
skiego w pierwszych minutach prezento-
wali się znacznie lepiej od rywali. Ku ucie-
sze zgromadzonych kibiców, optyczną 
przewagę udało się udokumentować bram-
ką. W piątej minucie Marcin Byrtek zdołał 
pokonać bramkarza przyjezdnych, czym 
wyprowadził Ustroń na prowadzenie. 
Dla zawodnika wypożyczonego z GKSu 
Radziechowy-Wieprz był to pierwszy gol  
w barwach Kuźni. Dwie minuty póź-
niej ustroniacy mogli podwyższyć swoje 
prowadzenie. Po raz kolejny wiodącym 
zawodnikiem w ataku miejscowych był 
Byrtek. Tym razem nie był on strzelcem, 
a asystującym. Na jego nieszczęście Mi-
chał Pietraczyk nie wykorzystał dobrego 
dośrodkowania i piłka po jego główce 
przeleciała obok bramki. Zdecydowana 
przewaga i lepsza gra Kuźni trwała do 17. 
minuty. Wtedy to zawodnik przyjezdnej 
Unii został sfaulowany w polu karnym 
przez jednego z obrońców Kuźni i sędzia 
zmuszony był podyktować rzut karny. Fut-
bolówkę na jedenastym metrze ustawił Jo-
natan Domin i pewnym strzałem pokonał 
Patryka Kierlina. Po stracie bramki z rzutu 
karnego spotkanie było dużo bardziej wy-
równane, chociaż w dalszym ciągu więcej 
atakowała Kuźnia. Do końca pierwszej 
połowy wynik nie uległ już zmianie. Po 

REMISOWA UNIA
przerwie obie drużyny starały się kon-
trolować grę i atakować, jednak niewiele  
z tego wynikło. Kibice częściej mieli oka-
zję oglądać twarde i męskie starcia w środ-
ku pola niż ładne i składne akcje zakończo-
ne celnymi strzałami. Przyjezdni najlepszą 
okazję do objęcia prowadzenia stworzyli  
w 76 minucie. Piłka dośrodkowana  
z bocznej strefy boiska zmierzała prosto 
do bramki, jednak Patryk Kierlin zachował 
czujność i skuteczną interwencją uchronił 
swój zespół przed stratą bramki. Ostanie 
słowo w tym meczu należało do podopiecz-
nych trenera Mateusza Żebrowskiego.  
W 92 minucie Maksymilian Wojtasik 
wszedł z piłką w pole karne i podał do 
Michała Pietraczyka. Uderzenie napast-
nika Kuźni z bliskiej odległości zdołał 
niestety obronić bramkarz Unii. 

W przyszłej kolejce do Ustronia przy-

jedzie GKS Dąb Gaszowice, który w 
rundzie rewanżowej przegrał wszystkie 
swoje dotychczasowe mecze. 

Trener Unii Racibórz Piotr Hauder: 
– Początek meczu zaczął się od urazu 
Szymona Gałeckiego. Nie potrafiliśmy 
sobie poradzić w środku pola i szybko 
straciliśmy bramkę. Po zmianie, kiedy 
wszedł Łukasz Zapotoczny, mecz zde-
cydowanie się wyrównał. Mogliśmy go 
zamknąć szybciej, ale ostatnia akcja Kuź-
ni mogła przesądzić o jego losach. Mecz 
ewidentnie drużyn, które prezentują dobry 
poziom, ale jednocześnie walczą o życie.   

Trener Kuźni Ustroń Mateusz Żebrow-
ski: – Zremisowaliśmy mecz, w którym 
powinniśmy zgarnąć komplet punktów. 
Szkoda ostatniej sytuacji meczu, gdzie  
w stu procentowej okazji bramkarz urato-
wał drużynę przyjezdną. Trzeba szanować 
ten punkt i pracować dalej. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: Patryk 
Kierlin - Jakub Kalfas, Michał Pszczółka, 
Konrad Pala, Arkadiusz Trybulec, Bartosz 
Iskrzycki, Konrad Kuder (od 74 min. 
Adrian Gibiec), Marcin Byrtek, Tomasz 
Czyż, Michał Pietraczyk, Adrian Sikora 
(od 65 min. Maksymilian Wojtasik).

                                   Arkadiusz Czapek

KS Kuźnia Ustroń – KP Unia Racibórz  1:1

    Fot. A. Czapek

    Fot. A. Czapek


