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WZROSŁO
SPOŻYCIE

Koronawirus jest już z nami ponad rok  
i ma przemożny wpływ na wszelkie aspek-
ty życia. Problemy ekonomiczne, ogra-
niczone kontakty międzyludzkie, brak 
możliwości wyjazdów, uczestniczenia  
w wydarzeniach sportowych, kultural-
nych, chorowanie i śmierć bliskich po-
woduje ogromne napięcie psychiczne. 
Dla wielu osób lekarstwem pierwszego 
wyboru jest alkohol i mimo że łagodzenie 
stresu przy pomocy procentów jest złudne 
i niebezpieczne, stosuje je wielu ludzi. 
Osoby, które wcześniej miały problemy 
z alkoholem, piją więcej, ale po butelkę 
częściej sięgają również ci, którzy wcześ-
niej nie nadużywali. Efektem jest wzrost 
spożycia alkoholu na świecie, w Polsce  
i również w Ustroniu, o czym świadczą 
dane przekazane nam przez Łukasza 
Sitka, pełnomocnika burmistrza ds. pro-
filaktyki uzależnień, przewodniczącego 
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Ustroniu.

W numerze m.in.: Można 
Inaczej w czasie pandemii, 
Fundacja Dobrego Pasterza dla 
samotnych matek, Jak rodziło 
się Muzeum, Dzień Trzeźwo-
ści, Wypadek na Katowickiej, 
Wspomnienie o Leonie Śliwce, 
Włóczykije z Jedynki, Wege-
burgery z fasoli, Damiana Ma-
dzi potrójna korona, Przeła-
manie derbowe Kuźni.  
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KOBIETY 
STELA 

W DUBAJU 
Mamy mistrzynie stylizacji pa-

znokci w Ustroniu! Kobiety Stela 
udowadniają, że  manicure arty-
styczny to rzeczywiście prawdzi-
wa sztuka. Zaskakujące, fantazyj-
ne, wyszukane... Jakimi jeszcze 
epitetami można opisać zwycię-
skie zdobienia, które pokochało 
jury w Dubaju? Więcej na str. 9. 
Na zdjęciu jedna z konkursowych 
prac Weroniki Szczotki.

„Gdy bocian na święty Józef przybędzie, to śniegu już nie będzie”. Bociany niestety nie zdąży-
ły dolecieć na 19 marca, a efekty tego opóźnienia widzimy dziś za oknem. Lokator ustrońskiego 
gniazda pojawił się dopiero 31 marca, jednak później znów odleciał na kilka dni. Ostatecznie 
pierwszy bocian zadomowił się na kominie przy ul. Daszyńskiego 4 kwietnia, a teraz czeka na przy-
lot współtowarzysza lub współtowarzyszki. Ciekawe, czy jest tak samo zniecierpliwiony, jak my  
w oczekiwaniu na wiosnę?                                                                    Fot. Bociany Integrują

Przewodniczącym jury Miejskiego Konkursu 
Recytatorskiego był Kacper Matula. Więcej  
o konkursie i laureatach piszemy na str. 10.
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w Cieszynie o wsparcie finan-
sowe w ramach tzw. tarczy an-
tykryzysowej. W ubiegłym roku 
rozpatrzono 12,6 tys. wniosków 
i udzielono pomocy w wysoko-
ści ponad 75 mln zł. Na ten rok 
pieniędzy ma być jeszcze więcej.

Przed trzema laty 1 kwietnia, 
w wieku blisko 80 lat, zmarła 
Zuzanna Kawulok – słynna in-
strumentalistka, poetka ludowa 
i gawędziarka z Istebnej. 

Podczas niedawnego remontu 
ratusza w Strumieniu znaleziono 
„kapsułę czasu”. Umieszczo-
na została w ratuszowej wieży 
prawdopodobnie w 1946 roku, 
bo taka data jest na niej wyryta. 
Znaleziskiem zajęli się muzeal-
nicy.                               (nik)

kowym kościele św. Ap. Piotra 
i Pawła w Skoczowie. Zosta-
ły podzielone na kilka etapów. 
Najpierw renowacji poddano 
drewnianą balustradę chóru  
i empor, a obecnie fachowe za-
biegi czynione są przy prospek-
cie i organach firmy Gebrüder 
Rieger. Instrument pochodzi  
z 1892 roku.

Kolejna atrakcja na terenie Cen-
trum Edukacji Ekologicznej  
w Wiśle Jonidle. Znajdujące się 
tam oczko wodne wzbogaciło 
się o amury. Ryby te mają za-
dbać, by mini akwen nie pokrył 
się inwazyjnymi roślinami. 

Trzeci rok działa w Cieszynie 
Galeria Handlowa „Stela”. Zo-
stała wybudowano na miejscu 

dworca autobusowego, który 
zburzono na przełomie grudnia 
i stycznia 2012 roku. Teren przez 
długi czas porastały chwasty 
i samosiejki. Budowa galerii 
ruszyła w 2017 roku i została 
zakończona rok później.  

Osoby zainteresowane wyda-
rzeniami w Cieszynie mogą 
dostawać SMS-y na telefon ko-
mórkowy. Podczas rejestracji 
na internetowej stronie miasta, 
należy wybrać z jakiej dziedziny 
chcemy otrzymywać wiadomo-
ści. Kategorie obejmują wyda-
rzenia kulturalne i sportowe oraz 
ostrzeżenia i komunikaty.

Małe firmy i organizacje poza-
rządowe składają wnioski do 
Powiatowego Urzędu Pracy  

to i owo
z 

okolicy
12 kwietnia zniesiono stan 
wyjątkowy wprowadzony na 
początku października ubiegłe-
go roku na terenie Republiki 
Czeskiej. Powodem była epide-
mia koronawirusa. Poluzowano 
niektóre obostrzenia w handlu, 
szkolnictwie i przemieszczeniu 
ludzi. Przekraczanie granicy tu-
rystycznie jest nadal zabronione.

Od 2010 roku prowadzone są 
prace konserwatorskie w zabyt-

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  * *  *  *

PUNKT KONSULTACYJNY 
FUNDACJI 

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

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

LIST DO REDAKCJI
Jakiś czas temu dostałem wezwanie do sanatorium w Ustroniu, 

jednak warunkiem było zrobienie testu na koronawirusa. Pech 
chciał, że okazało się że go mam, więc przekierowano mnie do 
izolatorium. Prosiłem o pojedynczy pokój, ale dostałem 3 - oso-
bowy w którym w łazience nie było drzwi. Mam dietę cukrzycową, 
między innymi bezmięsną, ale dowiedziałem się, że muszę za nią 
płacić. Byłem w szoku… Skierowano mnie przecież na NFZ, a tutaj 
płatna dieta?! To był czas, kiedy zbliżały się święta. Pomimo tego 
nikt nie ścielił mojego łóżka… leżałem jak na barłogu. Przez 2 
tygodnie mnie nie kąpano. Jestem osobą niepełnosprawną, mam 
zanik mięśni i nie jestem w stanie sam sobie poradzić. Niestety 
personel był chamski i ordynarny, a mojej diety nie przestrzegano 
mimo że za nią zapłaciłem. W końcu trafił do mnie mężczyzna, 
bezdomny. Był bardzo zaniedbany, między innymi miał grzybicę 
stóp. Pielęgniarka skomentowała to faktem, że ma okropne pa-
znokcie i przyniosła mu krawieckie nożyce. Takiego człowieka 
trzeba wyleczyć i mu pomóc! Ponadto żeby ostrzec lekarza lub 
pielęgniarkę, że źle się czuję, musiałem podejść do telefonu przy 
łóżku. Gdybym faktycznie się źle czuł, to nie wiem jak bym to 
zrobił… Ponadto personel kazał mi samemu wyrzucać za drzwi 
opakowania po jedzeniu, co nie było dla mnie łatwe. Pokoje nie 
były wietrzone, okna bez klamek. Na sam koniec w rozmowie  
z lekarzem dowiedziałem się, że nie praktykuje się po 2 tygo-
dniach robienia wymazu w celu wykluczenia koronawirusa. 
Byłem zdziwiony, bo nie wiedząc czy jestem chory mogłem wyjść 
i zarażać innych… Po pobycie w izolatorium w Ustroniu czuję się 
sfrustrowany i były to dla mnie traumatyczne chwile. Czas świąt 
spędziłem brudny i źle traktowany. Nastały czasy, kiedy służba 
zdrowia nie szanuje swoich pacjentów. 

Czesław Kazimierz Jakubiczka

*  *  *

*  *  *

1 procent podatku mo-
żemy przekazać, jeśli 
wypełniamy: PIT–36, 
PIT–36L, PIT–37, PIT–
28, PIT–38 lub PIT–OP. 
Żeby przekazać środki, 
w rubryce „Wniosek  
o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz orga-
nizacji pożytku publicz-
nego OPP” wpisujemy 
nazwę wybranego stowa-
rzyszenia i numer KRS. 
Do końca lipca pieniądze 
trafia na konto wskazanej 

organizacji. Nie zapominajmy o ustrońskich jednostkach OSP. Im 
również można przekazać 1%, ale nie bezpośrednio, tylko poprzez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
– KRS 0000116212, który jest Organizacją Pożytku Publicznego.  
W dopisku trzeba zaznaczyć, że przekazujemy dla jednej z na-
szych czterech jednostek, podać nazwę ulicy, kod i nazwę miasta. 
OSP Ustroń Centrum, ul. Strażacka 5; OSP Ustroń Lipowiec, ul. 
Lipowska 116; OSP Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń 
Polana, ul. Wczasowa 1. Kod i miasto: 43-450 Ustroń.

Uprawnionych organizacji można szukać w krajowym rejestrze 
organizacji pożytku publicznego: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

0000032061  Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu
0000047396  Fundacja Dobrego Pasterza
0000096883  Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
0000099847  Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi 
 w Ustroniu
0000100192  „Fundacja św. Antoniego”
0000110528  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
 „Można Inaczej” 
0000182262  Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu
0000330742  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin 
 „Ponad Granicami”
0000445929  Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
0000466606  Chrześcijańska Fundacja „Dobre Dzieło”
0000610067  Fundacja „Esprit”
0000260697 Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego  
 w RP z dopiskiem w rubryce „Cel”: Ewangelickie 
 Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu
0000398339 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”  z dopi- 
 skiem w rubryce cel szczegółowy: „AS”
0000260697 Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

15/2021/1/R

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

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

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Lebiedzik      lat 69  os. Manhatan
Bronisław Brandys      lat 83  os. Manhatan
Bogusława Rymarzewska    lat 60  ul. M. Konopnickiej
Bogusław Morkisz      lat 62  ul. Wesoła
Tadeusz Miech      lat 62  ul. J.Wantuły
Jan Bukowczan      lat 65  ul. Jodłowa
Jan Jenkner      lat 74  ul. Skalica
Maria Bieta      lat 89  ul. J. Cholewy
Anna Cudzich      lat 94  ul. 3 Maja

*  *  *

DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
Niewiele jest świąt, które obchodzi się bez dodatku alkoholu – 

za wyjątkiem tych, które promują trzeźwość. Toteż w pierwszy 
poniedziałek poprzedzający Wielkanoc przypada Ogólnopolski 
Dzień Trzeźwości, gdyż alkoholizm jest jedną z najpoważniej-
szych i najpowszechniejszych chorób nękających ludzkość. 
Stanowi on poważny problem zarówno dla poszczególnych osób 
nadużywających tego trunku jak i w aspekcie społecznym, bo 
przyczynia się do wielu tragedii rodzinnych i wzrostu przestęp-
czości oraz nasilenia patologii społecznych. Z kolei 15 kwietnia 
Światowa Organizacja Zdrowia apeluje corocznie, aby chociaż 
w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania wszelkich 
produktów alkoholowych, gdyż pragnie wskazać na problem 
alkoholizmu oraz wynikających z niego zagrożeń zdrowotnych. 
Ten Światowy Dzień Trzeźwości ma być impulsem do podjęcia 
walki z trudną społeczną chorobą, a trzeźwość to nie tylko absty-
nencja, ale radość płynąca z trzeźwego myślenia i pozytywnego 
działania na rzecz siebie i innych.

Warto przypomnieć, że jak podaje WHO, z powodu szkodli-
wego spożycia alkoholu umiera rocznie ok. 3,3 milionów ludzi 
na całym świecie. Statystyki też podają, że jeden mieszkaniec 
globu powyżej 15 roku życia spożywa średnio 6,2 litra czystego 
alkoholu rocznie, a najwięcej osób pijących w nadmiarze obser-
wuje się w krajach wysoko rozwiniętych ekonomicznie. Celem 
Dnia Trzeźwości jest promowanie ruchów abstynenckich i działań 
edukacyjno-informacyjnych w zakresie negatywnych skutków 
ubocznych alkoholu i choroby alkoholowej. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia alkoholizm to przewlekła choroba charak-
teryzująca się zaburzeniami kontroli nad piciem, nadmiernym 
spożywaniem alkoholu mimo negatywnych konsekwencji, które 
często powodują zakłócenia racjonalnego myślenia. Jest on 
przyczyną wielu chorób, patologii społecznych, przestępstw czy 
wypadków drogowych. Dla wielu osób alkohol jest lekiem na 
całe otaczające je zło, a konsekwencje mogą być nieraz tragiczne  
w skutkach i nieodwracalne.                                  Lidia Szkaradnik

UBEZPIECZENIA
OC, AC, MAJĄTKOWE

Ustroń, Daszyńskiego 11, tel. 579 905 297

15/2021/5/R
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W okresie pandemicznym szczególnie 
dostrzegamy konieczność pomocy psy-
chologicznej i pedagogicznej dzieciom  
i młodzieży objętym naszym wsparciem. 
Również coraz więcej osób dorosłych, 
starszych boryka się z problemami natury 
emocjonalnej, szuka wsparcia i pomocy. 
Stowarzyszenie we współpracy z Miastem 
Ustroń wychodzi naprzeciw tym proble-
mom. Prowadząc na co dzień standardowe 
działania, poszerzyliśmy ofertę bezpłatnej 
pomocy dla wszystkich mieszkańców 
naszego miasta. Oprócz pań: Doroty 
Byrskiej i Joanny Posiak, specjalistek, 
które od lat działają w Miejskim Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym przy Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, pomoc psychologiczną 
dla dzieci i dorosłych niosą: psycholog 
Robert Mentel i psychoterapeuta Elżbieta 
Kiedroń-Fałat,  

W maju 2021 roku ruszy nabór dzieci 
i młodzieży do grup rozwojowych, które 

prewencyjne i psychoedukacyjne. W ra-
mach wygranego projektu Polskiej Akcji 
Humanitarnej za kwotę 38.000 zł zorga-
nizujemy nieodpłatne Warsztaty Kom-
petencji Wychowawczych dla rodziców 
i opiekunów oraz szkolenia dla specjali-
stów z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w okresie pandemii.

OFERTA PRACY!!!
Stowarzyszenie otrzymało dofinan-

sowanie z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Cieszynie na etat stażysty lub stażyst-
ki na stanowisko wychowawcy. Osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne, posiada-
jące co najmniej średnie wykształcenie, 
niekarane, chcące nabyć doświadczenie 
w pracy z dziećmi zapraszamy do kontaktu 
500 231 259.

 W tym trudnym czasie pracownicy 
Stowarzyszenia starają się pozyskać 
dodatkowe środki na uatrakcyjnienie  
i wzmocnienie oferty pomocowej naszej 
placówki. Obecnie złożyliśmy 10 wnio-
sków grantowych z tego dwa zyskały już 
dofinansowanie na łączną kwotę 55.000 
zł, pozostałe oczekują na rozpatrzenie. W 
okresie letnim planujemy półkolonie dla 
naszych podopiecznych w reżimie sani-
tarnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz 
Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do prze-
kazywania 1% na nasze Stowarzyszenie 
nr KRS 0000110528.    Monika Zawada

Stowarzyszenie „Można Inaczej”

będą spotykać się dwa razy w tygodniu 
i pracować nad  rozwijaniem kompetencji 
społecznych oraz podniesieniem samo-
oceny, poświęcimy też czas na działania 

WIĘCEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, placówki wsparcia 
dziennego pozostają czynne w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarne-
go. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej” już 21. rok prowadzi 
specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego w Ustroniu, obecnie mieści się przy  
ul. Partyzantów 2.

Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym.                                              Fot. Można Inaczej

Stowarzyszenie organizuje również półkolonie.                                      Fot. Można Inaczej
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Ciężko odchodzić z tego świata, gdy 
wiosna rozkwita pełnią życia, ale bliską 
osobę trudno i boleśnie żegnać o każdej 
porze. A właśnie w piękny wiosenny dzień 
26 marca pożegnaliśmy śp. Leona Śliwkę, 
rodowitego ustroniaka, długoletniego pra-
cownika Kuźni Ustroń, miłośnika pszcze-
larstwa, któremu poświęcił ponad pół wieku 
ze swojego życia, choć był też człowiekiem 
nad wyraz aktywnym, mającym wiele pasji 
i zainteresowań. 

Urodził się 19 maja 1935 r. w Hermani-
cach w wielodzietnej rodzinie robotniczej. 
Jego dzieciństwo nie było łatwe, gdyż mając 
9 lat został półsierotą, posłanym na służbę 
do sióstr Latoszanek. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej kontynuował naukę w szkole 
zawodowej w Cieszynie, którą w drugiej 
klasie musiał przerwać nie mając funduszy 
na przejazd. We „Wspomnieniach pracow-
ników Kuźni Ustroń” L. Śliwka zanotował: 
„Jako młodociany chłopak w roku 1953 
zostałem przyjęty do Kuźni Ustroń, nie 
mając ukończone 18 lat. Zatrudniono mnie 
w transporcie zakładowym na stanowisku 
konwojenta. Była to bardzo ciężka praca, 
ponieważ do moich obowiązków należało 
przewożenie odkuwek z kuźni do hartowni. 
Oczywiście załadunek i rozładunek odbywał 
się ręcznie, więc codziennie trzeba było 
przerzucić około 30 ton. (…) Byłem ciekaw 
świata i z tego powodu w 1954 r. wyemi-
growałem w Polskę. Pracowałem na wielu 
budowach i zdobywałem doświadczenie. 
Poznawałem nowych ludzi z różnych stron 
naszego kraju, a moimi mistrzami byli  
w tym okresie Górnoślązacy. To oni nauczyli 
mnie dobrej roboty. Pracowałem w Nowej 
Hucie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Zachwycił 
mnie Kraków, jego zabytki i kultura. Do dziś 
obdarzam wielkim sentymentem operetki, 
nie stronię też od innych koncertów.(…)  
W dniu 1 lipca 1967 r. powróciłem do pracy 
w ustrońskiej Kuźni. Niewiele się zmieniło, 
a praca w dalszym ciągu była ciężka. Przez 
rok byłem zatrudniony jako pomocnik ko-
wala i pracowałem w systemie trzyzmiano-
wym. (…) W roku 1967 zdałem egzaminy 
mistrzowskie w zawodzie murarza i prze-
niesiono mnie do murowania pieców. (…) 

    Moją wielką miłością są pszczoły. Byłem 
długoletnim prezesem Klubu Pszczelarzy 
przy Kuźni Ustroń oraz Koła Pszczelarzy  
w Ustroniu. Posiadam kilka odznaczeń, 
dyplomów i medali m.in. „Zasłużony dla 
miasta Ustronia” i „Zasłużony dla woje-
wództwa bielskiego”. Wielokrotnie or-
ganizowałem wycieczki tematyczne dla 
tego koła jak również krajoznawcze.(…) 
W 1990 r. przeszedłem na rentę z powo-
du kalectwa i w ten sposób rozstałem się  
z zakładem i współpracownikami. Pozostały 
jedynie spotkania i wycieczki w gronie 
pszczelarzy.”

L. Śliwka na emeryturze nadal prowa-
dził aktywne życie, brał udział w licznych 
podróżach po Polsce i całej Europie. Był 
też niewątpliwym autorytetem z dziedzi-
ny pszczelarstwa, współorganizatorem 
wielu wystaw tematycznych w Muze-
um Ustrońskim, a że był dobrym mówcą 
często udzielał się jako prelegent. Temat 
ten popularyzował również wielokrotnie  
w szkołach i przedszkolach. Był człowie-
kiem życzliwym, chętnym do pomocy,  
a mieszkając 22 lata w bezpośrednim są-
siedztwie Muzeum Ustrońskiego często 
angażował się w działalność tej placówki, 
służąc jej wieloraką pomocą. W ostatnich 
kilku latach liczne schorzenia i operacje 
ograniczyły jego dotychczasową żywotność, 
ale zawsze mógł liczyć na pomoc ukochanej 
i bardzo oddanej żony Danuty, z którą zgod-
nie kroczył przez życie przez 27 lat. 

Zmarł 18 marca 2021 roku w szpitalu 
w Tychach, gdzie przebywał na lecze-
niu po złamaniu nogi. Pozostawił dzieci  
z pierwszego małżeństwa: Wandę, Andrze-
ja i Ewę, trzech wnuków, dwie wnuczki  
i dwie prawnuczki, a także siostrę Wandę  
i brata Alfreda oraz bliższą i dalszą rodzinę, 
przyjaciół i znajomych. 

Uroczystość żałobną urządzono w koście-
le ewangelickim ap. Jakuba St., a prowadził 
ją proboszcz pomocniczy ks. Dariusz Lerch, 
który przedstawiając sylwetkę zmarłego 
powiedział m.in.: Kiedy otworzyłem ksią-
żeczkę z „Biblią na co dzień” na dacie 18 
marca, czyli dniu kiedy Pan życia i śmierci 
odwołał śp. Leona Śliwkę znajdziemy tam 
modlitwę pielgrzyma, gdzie czytamy: Panie 

tyś jest drogą, prawdą i życiem. Drogą, którą 
pragniemy podążać, prawdą, którą chcemy 
ujrzeć i życiem, które w Tobie ma początek  
i koniec. Przyjmę radość i szczęście, zniosę 
i cierpienie jeśli będziesz ze mną. Wyruszam 
w Twoje imię. Prowadź mnie Boże. Nasze 
życie to taka pielgrzymka z modlitwą na 
ustach. (…) Śp. Leona Śliwki zabrakło 
wśród nas. Chcemy podziękować za jego 
życie i chcemy przypomnieć jego piel-
grzymkę. (…) On ciężką własną pracą do-
chodził do wszystkiego. Pamiętam, że gdy 
po raz pierwszy się spotkaliśmy, pokazał 
mi swoje spracowane dłonie i powiedział, 
że jest zdunem, więc jeździł po całej Polsce 
stawiając piece i ucząc innych tego trudnego 
zawodu, a większość swojego zawodowego 
życia spędził w ustrońskiej Kuźni, gdzie 
przepracował 25 lat”. 

Na przykościelnym cmentarzu pożegnał 
zmarłego ks. Dariusz Lerch oraz prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 
Karol Brudny mówiąc: „Śp. Leon Śliwka 
wszędzie dał się poznać jako wyróżniający 
pracownik, rzetelny wzór do naśladowa-
nia, życzliwy ludziom, spolegliwy wobec 
przełożonych. Chętnie też angażował się 
w pracy społecznej, zwłaszcza w rodzinie 
pszczelarskiej, w której dzielił się swoją 
wiedzą. Popularyzował pasieki wędrowne, 
projektował i wykonywał ule, urządzał 
wystawy tematyczne. Za 50 lat działalności 
wśród pszczelarzy został wielokrotnie wy-
różniany medalami i dyplomami m.in. Złotą 
Odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy. 
Jego życie miało wiele wspólnego z rodziną 
pszczelą, a z tej obserwacji wyciągał wnio-
ski dla organizacji własnego życia, z czego 
najważniejsze to: pracowitość i aktywność. 
Był synem tej ziemi i bliska mu była rodzi-
ma mowa, którą sprawnie się posługiwał. 
Zatem żegnamy go słowami, których me-
lodia była mu bliska: My werkowi kamraci 
żegnómy sie z Tobóm, bo teraz już jyny 
w myślach naszych bydziesz z nami, a za 
dobro, kiere my łod Ciebie doznali jyny 
Pónbóczek może Ci zapłacić. Ta ustrońsko 
ziymeczka niech tuli Cie do snu wiecznego, 
w kierej szum skrzydeł pszczelich zmieni 
sie na szum skrzydeł anielich. Cześć Jego 
pamięci!”                       Lidia Szkaradnik

WSPOMNIENIE O LEONIE ŚLIWCE 

Pszczelarz prezentuje tzw. miód sekcyjny, gromadzony przez pszczoły w odbudowanych  
i niezaczerwionych plastrach.                                                   Fot. ze zbiorów rodzinnych
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Historyk i bibliofil Józef Pilch w wy-
danym „Dzienniku”, pod datą 21 kwiet-
nia 1965 odnotował: „Społeczny Komi-
tet Upiększania Miasta Ustronia zwołał  
w technikum zebranie, na którym roz-
patrzono pismo dyr. Kuźni Jarockiego  
w sprawie ochrony sztuki ludowej i zało-
żenia muzeum. Uczestniczyli: dyr. Alojzy 
Waszek, inż. Jarocki, Władysław Kośmi-
der, Antoni Małecki, Adolf Lipowczan, Bo-
lesław Zuberek, Włodzimierz Gołkowski, 
Józef Pokorny i przedstawiciel Spółdzielni 
1 Maja w Ustroniu; postanowiono zrobić 
starania o założenie muzeum i rozpoczęcie 
zbierania starych rzeczy”. 

W tym samym czasie Władysław Oszel-
da też spopularyzował tę sprawę pisząc  
w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” m.in.: „O 
potrzebie założenia muzeum regionalne-
go w Ustroniu mówiło się – i pisało – od 
dawna. (...) Tymczasem dojrzewa już 
nowa myśl, aby w Ustroniu w dwóch sa-
lach ratusza otworzyć muzeum pamiątek 
po wybitnych ludziach, związanych z tą 
miejscowością”. 

Społeczny Komitet Upiększania Mia-
sta zwrócił się pod koniec maja 1965 r. 
do Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Ustroniu z prośbą o pomoc w przepro-
wadzeniu inwentaryzacji zabytków kultury 
materialnej i duchowej na terenie Ustronia. 
Planowano bowiem przy pomocy dzieci  
i młodzieży zinwentaryzować znajdujące 
się na strychach i w budynkach gospodar-
czych dawne, a nie używane już sprzęty. 

Z kolei w czerwcu 1966 r. dyrektor 
Kuźni zwołał zebranie z udziałem prof. 
Józefa Chlebowczyka, Alojzego Waszka  
i przedstawicieli zakładu, którego tematem 
było opracowanie książkowej monografii 

Kuźni na jej 200-lecie. Przyjęto plan za-
proponowany przez Chlebowczyka jako 
autora i harmonogram prac. W tym samym 
czasie podjęto decyzję o realizacji filmu 
dokumentalnego, co zlecono Wytwórni 
Filmów Oświatowych w Łodzi, która 
podpisała umowę z Janem Jarockim jako 
konsultantem. Dyrekcja Kuźni Ustroń 
wystosowała do niego pismo z prośbą  
o dostarczenie materiałów ikonograficz-
nych do monografii, a także nadzór nad ich 
gromadzeniem na terenie zakładu. 

We wrześniu 1966 r. Społeczny Ko-
mitet Upiększania Miasta zorganizował  
w technikum zebranie, którego głównym 
tematem była sprawa organizacji muze-
um. W styczniu 1967 r. koło Zakładowe 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich oddelegowało do 
spraw związanych z otwarciem muzeum: 
Józefa Holeksę, Ludwika Lipowczana  
i Mirosława Sadlika. Zespół miał działać 
pod kierunkiem Jarockiego. W tym sa-
mym roku czyniono zabiegi, by Kuźnia 
przekazała w użytkowanie na magazyn 
eksponatów pomieszczenie w budyn-
ku zlikwidowanej siłowni na Polanie, 
jednak okazało się, że w międzyczasie 
zlokalizowano tam wylęgarnię drobiu. 
Starano się też by zainstalować niewytop 
z wielkiego pieca przy ul. Hutniczej na 
cokole zaprojektowanym przez plastyka 
zakładowego, Karola Kubalę, co udało 
się zrealizować przed 200-leciem zakładu.  
W sierpniu 1968 r. Jarocki wystosował pis-
mo do dyrekcji Kuźni, w którym oświad-
czył, że jest gotów nadal zajmować się 
sprawą utworzenia muzeum, mimo że nie 
ukonstytuował się jeszcze powołany przed 
ponad rokiem Komitet Organizacyjny i nie 

powstał dotąd plan działania. Sam napisał 
haromonogram prac zmierzających do 
powstania tej placówki, zaś jej otwarcie 
wyznaczył na 22 lipca 1972 r. 

Pod koniec lat 60. wykwaterowano 
ostatnich mieszkańców z budynku dyrekcji 
huty i można było rozpocząć remont, co 
nastąpiło na początku 1971 r., a w lutym 
tego roku dyrekcja Kuźni w Skoczowie 
wydała polecenie służbowe w sprawie 
kontynuacji prac związanych z utworze-
niem muzeum kuźniczego. Koordynację 
wszystkich zadań poruczono kierowni-
kowi Kuźni w Ustroniu Janowi Podżor-
skiemu, a ponadto rozdzielono obowiązki 
pomiędzy poszczególnych kierowników 
wydziałów zakładu. Po krótkim czasie  
z tego zamysłu zrezygnowano, nie negując 
potrzeby utworzenia muzeum, szukając 
jednak tańszych możliwości rozwiązania 
tej kwestii. Tymczasem w budynku po 
pospiesznej adaptacji utworzono pięć sal 
lekcyjnych dla pobliskiego Technikum 
Mechaniczno-Kuźniczego, które było 
wówczas szkołą bardzo popularną i nie 
mieściło się w budynku głównym. 

Gdy nastał rok jubileuszowy dyr. Wy-
twórni Sprzętu Mechanicznego Ryszard 
Dziopak postanowił połączyć obchody 
200-lecia Kuźni ze 100-leciem WSM, którą 
wszędzie prezentowano na pierwszym miej-
scu. Dyrekcja ustrońskiego zakładu miała 
niewielkie możliwości samodzielnego dzia-
łania. Obchody 200-lecia zaplanowano na 
grudzień 1972 r., a dopiero w listopadzie 
podjęto ostateczne decyzje w sprawie or-
ganizacji Sali Historii i Perspektyw, którą 
uruchomiono podczas obchodów 200-lecia 
Kuźni Ustroń w podziemiach „Prażakówki” 
i stanowiła ona namiastkę muzeum.  

Minęło kilka lat i dopiero w 1979 r. 
Zakłady Kuźnicze FSM przekazały jedną 
salę w budynku dawnej dyrekcji huty, 
użytkowanym przez szkołę przyzakłado-
wą na cele muzealne, a po kilku latach 
przeznaczono na ten cel cały budynek. 
Zostałam zatrudniona w sierpniu 1979 r. 
jako organizator i koordynator wszystkich 
działań zmierzających do powstania mu-
zeum. W instytucji tej, którą kierowałam 
po jej otwarciu, przepracowałam 39 lat.  

Po czterech latach remontu kapitalnego, 
w trudnych czasach braku materiałów 
budowlanych, które były wówczas na 
przydział, 18 kwietnia 1986 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie Muzeum Hutnictwa  
i Kuźnictwa. Jego nazwę i datę urucho-
mienia – Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków – zaproponował Karol Grusz-
czyk, wojewódzki konserwator zabytków,  
w latach 80. współdziałający z Zakłada-
mi Kuźniczymi FSM w zakresie orga-
nizacji tej instytucji. W powstanie mu-
zeum zaangażowanych było wiele osób, 
przede wszystkim pracowników Kuź-
ni i mieszkańców Ustronia. Cieszę się, 
że miałam udział w tym wartościowym  
i ambitnym przedsięwzięciu. Od trzech lat 
jestem emerytką, ale pozostała satysfakcja  
i mnóstwo wspomnień, które mimo wielu 
trudnych zadań, jakie niósł każdy dzień 
pracy, można by ten czas podsumować 
słowami piosenki: „To były piękne dni, 
naprawdę piękne dni…”

                                   Lidia Szkaradnik 

JAK RODZIŁO SIĘ MUZEUM
18 kwietnia przypada 35. rocznica Muzeum Ustrońskiego, a zatem podaję nieco 
faktów z początków tej zacnej placówki, jako osoba która też brała udział w jej 
powstaniu. Inicjatorem muzeum był długoletni dyrektor Kuźni Ustroń, inż. Jan 
Jarocki (1899-1980), który już w kwietniu 1965 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego 
z pismem w sprawie ochrony zabytków na terenie Ustronia i omówił konieczność 
utworzenia muzeum. Siedzibę tej przyszłej instytucji wskazał w budynku dyrekcji 
dawnej huty, który planował powiększyć przez zlokalizowanie na podwórzu za-
bytkowego pawilonu. Aktywizację i ukierunkowanie na ochronę zabytków wywołał 
zapewne fakt, że zbliżało się 200-lecie Kuźni Ustroń, które przypadało w 1972 r.

Fot. Muzeum Ustrońskie
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Dzieci przebywające wraz z matkami w Domu Samotnej Matki często bawią się razem.  
                                                                              Fot. ze zbiorów Fundacji Dobrego Pasterza

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

Początki były trudne, bo budynki nabyte 
przez Fundację musiały być poddane kapi-
talnemu remontowi, lecz po kilku miesiącach 
dzięki zaangażowaniu inicjatora tejże idei, 
ks. proboszcza i wolontariuszy skupionych 
wokół tej szczytnej sprawy, jeden Dom 
zaczął działać w 2002. Fundacja Dobrego 
Pasterza prowadzi jeszcze jedną, mniejszą 
placówkę w Wiśle Małej.

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji 
pracują społecznie. Pan Włodzimierz Chmie-
lewski, od sześciu lat pełniący funkcję wi-
ceprezesa Fundacji, przekazał nieco in-
formacji na temat codziennej pracy Domu 
dla bezdomnych matek z dziećmi i kobiet 
w ciąży oraz Schroniska dla bezdomnych 
kobiet, mieszczących się w jednym budyn-
ku. Kierowniczką jest Pani Bożena Cuber, 
zatrudniona w Fundacji od kilkunastu lat. 
Warto przypomnieć, że rozmówca przybył 
do Ustronia z Płocka i przez ponad 30 lat 
kierował Domem Wczasowym „Mazowsze” 
w Jaszowcu a równocześnie przez 10 lat dzia-
łał w samorządzie gminnym w Ustroniu jako 
radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Oto jego wypowiedź: „Z szansy czaso-
wego dachu nad głową w trudnej sytuacji 
życiowej przez niemal dwie dekady sko-
rzystało w obu miejscach ponad 900 osób. 
Bezdomność jest problemem społecznym 
dotykającym wiele osób w naszym kraju. 
Uniemożliwia normalny rozwój człowieka, 
wpływa negatywnie na rozwój psychiczny 
i fizyczny. Spowodowana jest najczęściej 
bezrobociem, nieodpowiednimi kwalifika-
cjami zawodowymi, brakiem umiejętności 
przystosowania do zmieniających się wa-
runków gospodarczych, chorobą alkoholową  
i frustracją społeczną. Jest przykładem pato-
logii i marginalizacji. Pozbawienie domu jest 
pozbawieniem człowieka bezpieczeństwa 

DAJCIE SOBIE POMÓC !

(szczególnie dzieci), brakiem możliwości 
zaspokojenia podstawowych potrzeb ży-
ciowych, począwszy od najbardziej podsta-
wowych aż do potrzeby własnego rozwo-
ju. Towarzyszy temu poczucie odrzucenia 
społecznego, pogardy przy jednoczesnym 
poczuciu braku własnej wartości. 

Bezdomne kobiety i matki, zawsze bezro-
botne, z niewystarczającymi kwalifikacjami 
zawodowymi co utrudnia lub uniemożliwia 
znalezienie pracy a tym samym nie pozwa-
la na ekonomiczne usamodzielnienie się  
i powrót do odpowiedniego funkcjonowa-
nia w życiu społecznym, często uwikłane  
w uzależnienia i współuzależnienia, nie 
potrafią własnym staraniem zapewnić sobie 
i swoim dzieciom takiego schronienia, które 
mogłyby uważać za swoje i które spełniałoby 
minimalne warunki socjalne. Bardzo często 
zdarzają się sytuacje, gdzie konflikty rodzin-
ne uniemożliwiają wspólne zamieszkiwanie 
w lokalu, gdzie jest się zameldowanym.

Przebywające w naszych placówkach 
kobiety i matki z dziećmi są ofiarami prze-
mocy psychicznej i fizycznej wynikającej  
z nadużywania alkoholu poprzez najbliż-
szych członków rodziny a poprzez to stają 
się osobami współuzależnionymi, kierują-
cymi się zaburzoną oceną rzeczywistości. 
Często nieświadomie sprzyjały rozwojowi 
uzależnienia swojego partnera lub innego 
członka rodziny poprzez usprawiedliwianie 
jego nałogu. Osoby wchodzące w bliską 
relację z osobą uzależnioną często same 
nie miały w dzieciństwie zaspokojonej po-
trzeby bliskości i bezpieczeństwa, mogły 
doświadczać różnego rodzaju nadużyć. Takie 
okoliczności wywołują w nich zaniżone 
poczucie własnej wartości, brak umiejętno-
ści wyznaczania granic psychologicznych, 
impulsywne zachowania i podejmowanie 

decyzji pod działaniem chwilowych emocji.
Skutkiem tych wszystkich zdarzeń jest 

zupełna dysfunkcja tych rodzin, wzrost licz-
by klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, 
powielanie biedy materialnej, emocjonalnej 
i moralnej, przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie. W naszych placówkach może-
my ogółem umieścić ok. 50 osób. Obecnie,  
w czasie pandemii, w ciągu pierwszego 
kwartału tego roku skorzystało z naszej 
pomocy już 29 osób. Bezdomne kobiety 
kierowane są do Schronisk przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej z poszczególnych gmin, 
które zapewniają ok 70% kosztów utrzyma-
nia, a pozostałe kwoty Fundacja uzyskuje  
z darowizn osób fizycznych, z 1% podatku, 
z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, Starostwa Powiatowego w Cieszynie  
i Urzędu Miasta Ustroń.

Zapewniamy naszym podopiecznym za-
kwaterowanie, wyżywienie, ubranie, środki 
czystości i higieny osobistej, pomoc prawną 
i psychologiczną. Psycholog prowadzi za-
jęcia indywidualne lub zbiorowe w ramach 
„Grupy wsparcia dla współuzależnionych”. 
W tej chwili korzystamy również z pomo-
cy lekarza psychiatry, ponieważ niektóre 
kobiety wymagają tego wsparcia. Dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo mamy pomoc 
rehabilitanta. Zależy nam na tym, by kobiety 
które od nas wychodzą umiały właściwie 
funkcjonować w społeczeństwie, a matki 
potrafiły odpowiednio wychować swoje 
dzieci. Dlatego organizujemy wielorakie 
kursy zawodowe, porady, terapie i przeko-
nujemy je: Dajcie sobie pomóc! 

W naszych Domach stosujemy zasadę że 
każda matka z jednym czy z większą ilością 
dzieci to rodzina i zajmuje jeden pokój. Po-
tem spotykają się w kuchni na dyżurach do 
gotowania czy sprzątania i w świetlicy. Jest 
to placówka, w której panie przygotowują 
się do samodzielnego funkcjonowania, kiedy 
pójdą już „na swoje”. Podopieczne dyżuru-
jące przygotowują posiłki dla wszystkich, 
bo do tych spraw podchodzimy rodzinnie. 
Same opracowują jadłospis i otrzymują 
tzw. wsad do kotła. W Ustroniu z tej szansy 
wyjścia z bezdomności skorzystały 33 osoby 
z naszego miasta.

Współpracujemy także z Fundacją Św. 
Antoniego, w ramach pomocy organizu-
jemy kursy nauki zawodu. Co roku robi-
my szkolenia na pomoc kuchenną ale też  
z obsługi komputera i kas fiskalnych, panie 
uczą się jak przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Były też kursy z zagospo-
darowania terenów zielonych i aranżacji 
wnętrz. Zajęcia kończyły się egzaminem 
z uzyskaniem międzynarodowego certyfi-
katu. Nie ograniczamy tutaj nikomu czasu 
pobytu. Jedne osoby są dłużej inne krócej. 
Kładziemy nacisk na to, aby podopieczne 
wychodziły od nas do własnego mieszkania, 
a nie do innej placówki dla bezdomnych.

Przekazując powyższe informacje chcia-
łem przypomnieć, że taka placówka istnieje 
w Ustroniu, pomaga wielu osobom, a bez 
darczyńców nie mogłaby funkcjonować. 
Można zawsze wspomóc Fundację, przeka-
zując 1% podatku lub darowiznę na naszą 
działalność – KRS 0000047396. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy nam 
pomagają, tak w zakresie rzeczowym jak  
i finansowym.

                         Spisała: Lidia Szkaradnik

Bezdomność stanowi bolesne zjawisko dla człowieka pozbawionego dachu nad głową. 
Na taką sytuację wpływa wiele czynników, między innymi zmniejszona zdolność do 
samodzielnego życia, wywołująca nieraz pasmo błędnych decyzji, które powodują, 
że ludzie bezdomni często kończą na ulicy, bez szans na zmianę zawikłanego losu. 
W szczególnie trudnej sytuacji są bezdomne matki z małymi dziećmi czy kobiety  
w ciąży, więc dwadzieścia lat temu wychodząc naprzeciw tym dotkliwym problemom 
ówczesny proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Ustroniu – Polanie 
Ks. Alojzy Wencepel powołał Fundację Dobrego Pasterza, która zorganizowała dwa 
Domy dla bezdomnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży. 
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(cd. ze str. 1)

Chcesz zostać Kobietą Stela? Napisz do nas.

(cd. na str. 12)

Wielki sukces osiągnęły kolejne ustroń-
skie artystki. Tym razem jednak mowa nie o 
malarkach, wokalistkach czy fotografkach, 
a o… manicurzystkach! Pasjonatki mani-
cure artystycznego opanowały bowiem 
podium w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach w Dubaju. Weronika Szczotka 
zdobyła 1. miejsce w kategoriach One 
Nail 3D Spring Flowers oraz Tip Box 
Gel Paint, a Violetta Czyż 2. miejsce  

Druga z konkursowych prac Weroniki 
Szczotki.

Dla Violetty Czyż stylizacja paznokci to nie 
tylko praca, ale przede wszystkim pasja.                                                
                                                 Fot. K. Francuz

Dla Weroniki Szczotki podium było miłym za-
skoczeniem, które mobilizuje ją do osiągania 
kolejnych wielkich celów.    Fot. K. FrancuzPraca Violetty Czyż.               Fot. K. Francuz

KOBIETY STELA W DUBAJU
w kategorii Fantasy Image Spring. Co 
więcej, obie artystki przygotowane zo-
stały przez kolejną ustroniankę, Doro-
tę Bujok. Obecnie jest ona właścicielką 
centrum szkoleniowego i instruktorką  
w salonie Domani, który prowadzi  
w Bielsku-Białej. Weronikę Szczotkę oraz 
Violettę Czyż nasi Czytelnicy znają z rub-
ryki Kobiety Stela. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!    Karolina Francuz

– Pandemia skomplikowała nasze ży-
cie we wszystkich niemal aspektach, nie 
możemy jednak tracić z oczu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, zwłaszcza że w czasie pandemii 
problemy te narastają. Przedłużający się 
lęk i stres oraz ograniczenie kontaktów 
społecznych sprzyjają wzrostowi spożycia 
alkoholu, a co za tym idzie zaburzeniom 
relacji społecznych. Nadużywanie alko-
holu sprzyja też zachowaniom przemoco-
wym wobec członków rodziny. Jak widzi-
my pandemia stawia dodatkowe wyzwania 
instytucjom i organom zajmującym się tą 
tematyką, a jednocześnie ogranicza wa-
chlarz działań, które możemy podejmować 
i utrudnia normalną pracę. Należy jednak 
zwrócić szczególną uwagę na dzieci oraz 
młodzież. Wielu z nich nie wie jak radzić 
sobie z problemami, zamykają się w sobie, 

szukają łatwych i szybkich rozwiązań  
w internecie, który nierzadko podpowia-
da najgorsze z możliwych rozwiązań. 
Dlatego nie jeden z młodych popada  
w uzależnienia, depresję. Tu nie alkohol 
jest problemem, a izolacja społeczna, 
zaburzenia psychiczne oraz niebezpie-
czeństwa płynące z cyberprzestrzeni – 
wyjaśnia Łukasz Sitek. . 

Pandemia powoduje niestety wzrost 
spożycia alkoholu. Odnotowuje się wzrost 
sprzedaży detalicznej, jak dodaje pełno-
mocnik, w sprzedaży detalicznej wartość 
sprzedaży napojów o zawartości powyżej 
18% alkoholu (wódka)  wzrosła o ponad 
milion złotych. 

Nadużywanie alkoholu powoduje ne-
gatywne skutki społeczne, a dotykają 
one przede wszystkim członków rodzin, 
szczególnie dzieci. Destabilizacja życia 
rodzinnego, pogłębiona jeszcze pande-
mią powoduje nieodwracalne szkody  
w rozwoju psychicznym, intelektualnym 
i społecznym najmłodszych, wpływa 
bardzo niekorzystnie na stan psychiczny 
nastolatków. Izolacja, niemożność uczest-
niczenia w zajęciach pozalekcyjnych, tre-
ningach, brak kontaktów z rówieśnikami 
powodują większe zapotrzebowanie na 

WZROSŁO
SPOŻYCIE
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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)

Katarzyna Majgier – Abrakadabra… Mamy problem!

Lampa Aladyna na osiedlowym 
śmietniku równa się KŁOPOTY. I to 
jakie! Kamilowi, Patrykowi i Antko-
wi nauczyciele przestają stawiać 
(zasłużone) jedynki, oczywiście ku 
niezadowoleniu całej klasy. Mała 
Misia dostaje od dżina cudzego 
pieska. Tata Misi dostaje dziesięć 
milionów na konto... oraz wezwanie 
na policję. Wygląda na to, że tylko 
Daria, która ma w szkole opinię 
szarej myszki, wie, jak uratować 
sytuację... a także antykwariat  
i pewnego smutnego chłopca.

Marcin Pałasz – Od ucha do ucha

Od ucha do ucha to wybu-
chowa mieszanka wątków 
romantycznych i kryminal-
nych, sploty niesamowitych 
przypadków i przekomicz-
nych zbiegów okoliczności, 
czyli po prostu... waka-
cje kilkorga nastolatków 
przedstawione przez nieza-
wodnego Marcina Pałasza. 
Lubisz się śmiać – będziesz 
szczęśliwy! A jeśli nie lu-
bisz... i tak będziesz się 
śmiać.

Hanna Hałat.

MALOWALI SŁOWEM
– Uczestnicy mieli bardzo dobrze dobra-

ny repertuar oraz ich kultura słowa była na 
bardzo wysokim poziomie. Dzieci były 
zrozumiałe, wiedzieliśmy o czym mówią  
i słyszeliśmy o czym mówią – takimi 
słowami Kacper Matula podsumował 
tegoroczny konkurs recytatorski. Prze-

wie również mieli możliwość oddania 
swojego głosu, a nagrodę publiczności 
otrzymał Paweł Janik. Zgłoszenia ocenio-
ne zostały przez jury w składzie: Patrycja 
Łyżbicka, Urszula Broda-Gawełek, Adam 
Michniewicz oraz przewodniczący Kacper 
Matula. Wspólnie wybrali oni zwycięzców 
oraz wyróżnionych. 

Klasy 1-3: 1.m. ex aequo Jan Kuczera 
kl. 1 SP5 oraz Wiktoria Nogowczyk kl. 3 
SP2, 2.m. Anna Sikora kl. 2 SP2, 3.m. Jan 
Stępień kl. 1 ZSP1, wyróżnieni: Laura Sie-
racka kl. 2 ZSP 1, Lew Nawrocki kl. 2 SP3 

Klasy 4-6: 1.m. ex aequo Alina Nguyen 
kl. 5 ZSP1 oraz Hanna Hałat kl. 4 SP5, 
2.m. Bartosz Frąckowiak kl. 5 SP2, 3.m. 
Magdalena Rębisz kl. 6 ZSP1,  wyróżnie-
ni: Emilia Krakowska kl. 4 ZSP1, Klaudia 
Walczak kl. 4 SP5, Filip Ludorowski kl. 
6 SP2, 

Klasy 7-8: 1.m. Szymon Sikora kl. 8 
SP6, 2.m. Tymoteusz Cieślar kl. 7 SP2, 
3.m. Oliwia Gaszek kl. 7 SP2, wyróżnieni: 
Oliwia Szafarczyk kl. 7 SP6, 

Zdobywcy 1 miejsca w klasach 1-6 oraz 
miejsca 1 i 2 klas 7-8 przeszli do kolejne-
go etapu konkursu jakim jest Rejonowy 
Konkurs Recytatorski w Bielsku-Białej, 
który odbędzie się 23 kwietnia. 

                                      Karolina Francuz

wodniczący jury określił recytowanie jako 
malowanie słowem, dał też uczestnikom 
oraz opiekunom rady, które to malowanie 
uczynią łatwiejszym. Uczestnicy zgłaszali 
swoje wystąpienia w formie nagrań, a eli-
minacje odbyły się na platformie youtube 
12 kwietnia. Podczas ich trwania widzo-

Alina Nguyen.

Jan Kuczera.

Wiktoria Nogowczyk. Szymon Sikora.
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 W 
 dawnym 
Ustroniu

W tych trudnych czasach, kiedy 
tablice ogłoszeniowe pełne są klepsydr, 
a w kościołach następuje pogrzeb za 
pogrzebem, gdy musimy pochować 
najbliższych zgodnie z obostrzeniami 
i limitami, a pod maskami trudno nam 
rozpoznać krewnych i znajomych, pre-
zentuję zdjęcie z uroczystości funeral-
nej, która odbyła się prawie pół wieku 
temu w kościele katolickim pw. św. 
Klemensa. Był to pogrzeb Jana Kubie-
nia (1908-1972), inżyniera górnictwa,  
który odbył się w niedzielę, 5 marca 
1972 r. Po tradycyjnym pożegnaniu 
zmarłego w domu rodzinnym imponu-
jący kondukt żałobny wyruszył pieszo 
do kościoła św. Klemensa, pokonując 
3 km, a cały przebieg uroczystości 
skwapliwie uwieczniała na fotogra-
fiach Henrietta Skora-Mojeścik (zakład 
Foto-Elios). Na pogrzeb przybyły dwa 
autobusy z Kopalni Węgla Kamienne-

Przy ustrońskim stole

go Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, 
gdzie zmarły przez długie lata pełnił funkcję 
nadsztygara, a kondukt prowadziła orkiestra 
górnicza w galowym umundurowaniu. 

Mszę św. pogrzebową odprawił ks. Leo-
pold Zielasko, a na zamieszczonej fotografii 
oglądamy ołtarz w trakcie jego odnowy wy-

WEGE BURGER 
Z CZERWONEJ FASOLI

Niskokaloryczny fast-food, czyli posiłek pełen białka, witamin 
i zdrowych kalorii, a do tego wegetariański. Można? Sprawdź-
cie sami!

Składniki na 5 porcji:

2 puszki czerwonej fasoli (800g), 
0,5 szklanki płatków owsianych, 
2 łyżki mielonego siemienia lnianego, 
1 cebula, 
2 ząbki czosnku, 
1 łyżeczka ziół prowansalskich, 
0,5 łyżeczki słodkiej wędzonej papryki, 
0,5 łyżeczki soli, pieprz do smaku, 
1 łyżka oliwy z oliwek

Wykonanie:

Fasolę przepłukać na sicie i mocno odcedzić. Przełożyć do 
miski i za pomocą tłuczka do ziemniaków zrobić z niej puree 
pozostawiając gdzieniegdzie grubsze kawałki. Dodać płatki 
owsiane, mielone siemię lniane, pokrojoną w kosteczkę cebulę, 
wyciśnięty przez praskę czosnek, oliwę oraz przyprawy: zioła 
prowansalskie, słodką wędzoną paprykę sól i pieprz. Wszystko 
wymieszać i dobrze połączyć. Z masy formować burgery moc-
no dociskając ją dłońmi. Burgery smażyć na rozgrzanej patelni 
z odrobiną oliwy na średnim ogniu po około 5 minut z każdej 
strony. Burgery można również przygotować na grillu. Podawać 
w bułce pełnoziarnistej z ulubionymi dodatkami np. szpinakiem, 
burakiem i awokado.                               Karolina Francuz

nikającej ze zmian, jakie przyniósł II Sobór 
Watykański. To właśnie temu pamiętnemu 
proboszczowi przypadło w udziale zadanie 
dostosowania świątyni w latach 1971-1972 
do potrzeb nowej liturgii.

Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie

Fot. K. Francuz
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7 kwietnia o godz. 20:37 na ul. Ka-
towickiej doszło do wypadku. 44-letni 
mieszkaniec Gliwic kierujący Mercede-
sem Vito  wypadł z jezdni i zatrzymał się 
na ogrodzeniu posesji. Okazało się, że 
sprawca miał ponad 2,5 promila alkoholu 
we krwi.  Policjanci zatrzymali mu prawo 
jazdy i dowód rejestracyjny, a samochód 
musiał zostać usunięty na koszt sprawcy. 
W wypadku nikt nie ucierpiał.            (kfz)

2,5 PROMILA 
ALKOHOLU

 

Fot. OSP Centrum

pomoc psychologiczno-terapeutyczną,  
a w poradniach i ośrodkach brakuje wol-
nych terminów.

– Ustroński samorząd wspiera oso-
by, dotknięte problemami związanymi 
z uzależnieniami i przemocą, realizu-
jąc Miejski Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie – mówi Łukasz 
Sitek. – W działania zaangażowani są 
urzędnicy, policjanci, pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
członkowie organizacji pozarządowych, 
straż miejska, kuratorzy sądowi. Na-
szym naturalnym współpracownikiem  
w diagnozowaniu sytuacji były szkoły. 
Gdy placówki oświatowe zostały za-
mknięte, pojawiły się obawy, że pewne 
problemy mogą pozostawać w ukryciu, 
jednak staramy się monitorować sytuację. 
Ściśle współpracujemy ze Stowarzy-
szeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”, prowadzącym dzienny 
ośrodek wsparcia, który jako jedyny  
w powiecie prowadzi w ramach swoich za-
jęć terapię dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych. Ośrodek „Można Inaczej” mieści się  
w Gimnazjum nr 1 i poza krótką przerwą 
wiosną ubiegłego roku, cały czas działa 
i realizuje program zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych i terapeutycznych. Po-
zyskuje też środki zewnętrzne na rea-
lizację różnych programów. Wsparcie 
oferuje też Ustrońskie Stowarzyszenie 
Trzeźwości Klub Abstynenta „Rodzina”, 
choć z oczywistych powodów w ograni-
czonym zakresie. Uważam, że dzieci, ale 
także dorośli, którzy mogą doświadczać  
w czasie pandemii przemocy domowej 
lub wymagają wsparcia psychologicznego 
oraz terapeutycznego w zakresie uza-
leżnień nie są pozostawieni sami sobie. 
Ważne by reagować, zgłaszać oraz mieć 
świadomość zagrożeń. Miejski Zespół In-

terdyscyplinarny w Ustroniu ds. Przemocy 
w Rodzinie oraz Zespół Interwencyjny 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Ustroniu realizuje 
nieprzerwanie swoje obowiązki, zgodnie  
z zasadami reżimu sanitarnego, jak rów-
nież za pomocą dostępnych środków 
elektronicznych oraz telefonicznych.

Działania podejmowane przez Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, realizacja Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i innych programów 
pomocowych finansowane są z budżetu 
profilaktyki, który tworzą opłaty związane 
z udzielaniem koncesji na prowadzenie 
sprzedaży napojów alkoholowych. Na 
pytanie, czy w związku z tym, że przez 
większą część minionego roku zamknięte 
były restauracje i lokale gastronomiczne, 
udzielono mniej koncesji w Ustroniu, 
Łukasz Sitek odpowiada: 

 – Spadek wniosków o wydanie nowych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych w roku 2020 był widoczny. Nie 
odbyło się szereg zaplanowanych imprez, 
wydarzeń, punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych z przeznaczeniem do spo-
życia w miejscu sprzedaży pozostawały 
w różnych ramach czasowych zamknięte, 
co w wiadomym względzie wpłynęło 
na ilość wydanych zezwoleń. Tu należy  
podkreślić, iż mam na myśli zezwolenia 
tzw. gastronomiczne, czyli przeznaczone 
dla restauracji, hoteli, ośrodków,  tymcza-
sowych punktów sprzedaży, w których 
spożywa się alkohol na miejscu jego 
sprzedaży. Warto podkreślić, iż pomimo 
pandemii tylko kilku przedsiębiorców, 
w skali całego miasta złożyło wniosek  
o rezygnacje z zezwoleń na sprzedaż alko-
holu. Przedstawione obroty w oświadcze-
niach o sprzedaży brutto alkoholu przez 
przedsiębiorców również nie świadczą 
o drastycznych spadkach obrotów. Moż-
na nawet powiedzieć, iż odnotowujemy 
wzrost sprzedaży napojów alkoholowych, 
dotyczy to szczególnie sklepów – sprze-
daży detalicznej. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to 
ustawa restrykcyjnie regulująca handel 
alkoholem w naszym kraju. Przepisy te, 
zgodnie z jej pierwszym artykułem mają 
wpływać na ograniczenie spożycia napo-
jów alkoholowych. Dlatego koncesja alko-
holowa jest jedną z rodzajów działalności 

regulowanych, obarczona opłatami oraz 
bezwzględnymi terminami jej płatności. 
Z punktu widzenia profilaktyki oraz za-
sadności przeznaczania wpływów z kon-
cesji alkoholowej na realizację miejskich 
programów pomocowych, szczególnie  
w okresie pandemii są one niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania podmio-
tów realizujących działania profilaktyczne 
w naszym mieście.        Monika Niemiec

Miejski Zespół Interdyscyplinarny  
w Ustroniu ds. Przemocy w Rodzinie: 
tel. 33 8579 354 lub 33 8542 634, email: 
socjalni@mops.ustron.pl, profilaktyka@
ustron.pl 

Dyżur Zespołu Interwencyjnego Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Ustroniu, tel. 33 8579 
354, email: profilaktyka@ustron.pl

Pomoc psychologiczna, porady praw-
ne, terapeuci uzależnień (Miejski Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależ-
nień przy MKRPA w Ustroniu): tel. 500 
231 259, email: osrodekmoznainaczej@
vp.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie: te-
lefon zaufania dla dzieci i dorosłych: 33 
8512 929 (czynny w godzinach 19.00-
7.00), email: pow@bycrazem.com, adres 
Ośrodka: ul. Mała Łąka 17A, 43-400 Cie-
szyn

Ogólnopolska infolinia dla osób dozna-
jących przemocy w rodzinie „Niebieska 
Linia”: tel. 800 12 00-02 (całodobowy).

Ogólnopolski telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży: tel. 116 111 (cało-
dobowy).

(cd. ze str. 9)

WZROSŁO
SPOŻYCIE
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PRZEDSMAK 
GRILLA

W minioną sobotę fani czterech kó-
łek spacerujący po mieście zapew-
ne byli zadowoleni. Ulicami Ustronia 
przejechało bowiem 7 samochodów  
i 3 motocykle. Wyjątkowe i stuningo-
wane pojazdy wyruszyły spod Skali-
cy, a następnie ulicami Nadrzeczną  
i Szpitalną, przez centrum, aż do punktu 
widokowego na Równicy. Tam odbyła się 
sesja fotograficzna. Inicjatorami akcji byli 
organizatorzy imprezy motoryzacyjnej 
Moto Chill and Grill, która odbędzie się 
22 maja na boisku w Nierodzimiu. Jednak 
główny organizator i inicjator imprezy 
Bogumił Piotrowski zapowiada, że na 
fanów motoryzacji czeka jeszcze wiele 
ciekawych akcji.                                  (kfz)

Podobnie jak w poprzednich latach, rów-
nież i w tym roku odbędzie się festiwal 
rowerowy Doka Downhill City Tour! Tym 
razem organizatorzy zawitają w Ustro-
niu w majówkę.

Impreza potrwa trzy dni, a w planie 
przewidziany jest urban downhill, downhill 
w Bike Parku Palenica oraz zawody na 
pumptracku. Oprócz tego zorganizowane 
zostanie afterparty, zarówno dla zawodni-
ków, jak i kibiców. Zapraszamy wszystkich 
entuzjastów rowerów do udziału w zawo-
dach. Oprócz festiwalu w Ustroniu, w tym 
roku Doka Downhill City Tour odbędzie się 
też w Krynicy-Zdrój w pierwszy weekend 
czerwca. Szykują się dwie imprezy pełne 
wrażeń! Nie możecie tego przegapić! Do-
wiedz się więcej: https://bit.ly/DokaDow-
nhillCityTour. Zapisz się: https://www.
race-timing.pl/pl/zawody/  Organizatorzy

EKSTREMALNE 
EMOCJE 

Fot. Patryk Giguś

WŁÓCZYKIJE 
Z JEDYNKI

Od stycznia 2021  roku uczniowie ZSP-1 
w Ustroniu udowadniają, że najlepszą 
walką z pandemią jest zachowanie do-
brej formy i aktywność fizyczna. Jak to 
możliwe, kiedy szkoła na zdalnym na-
uczaniu? Nasi uczniowie wraz ze swoimi 
rodzicami, znajomymi, przyjaciółmi, 
zaangażowali się w szkolny projekt 
„Włóczykije z Jedynki”. 

Głównym założeniem i celem projek-
tu jest szeroko rozumiana aktywizacja 
społeczności szkolnej, integracja oraz 
propagowanie turystyki górskiej jako 
formy wypoczynku i spędzania czasu 

wolnego. Zadaniem uczniów jest poko-
nanie wybranych przez siebie dziesięciu  
spośród dwudziestu przygotowanych 
tras. Przy okazji przemierzania gór-
skich szlaków dzieci poznają najbliższą 
okolicę, jej walory przyrodnicze i tury-
styczne. Mają również okazję zdobywać 
różne umiejętności, prezentować swoje 
dokonania, brać udział w rozmaitych 
konkursach, a także uczestniczyć w ak-
cji charytatywnej „Szczytny cel”. Przed 
nami wiosna i piękna pogoda, dlatego 
zapraszamy na szlaki Beskidów. Każdy  
uczeń, który zdobędzie 10 wybranych 
szczytów, podzieli się z  nami zdjęciami 
na Classroomie, zdobędzie tytuł „WŁÓ-
CZYKIJA JEDYNKI”.  Kto już wyruszył 
na szlaki, życzymy wspaniałych przygód, 
kto jeszcze nie dołączył, zapraszamy do 
projektu!

Do zobaczenia na szlakach Beskidów!
                                     Beata Trzaskacz
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

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

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

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

Malowanie dachów. 505-168-
217.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

KOLEJOWA SENSACJA
Wszystkie informacyjne programy telewizyjne, a także radio 

i portale internetowe doniosły w sobotę o całkowitym zabloko-
waniu ruchu kolejowego na terenie Ustronia i Wisły. Przyczyną 
– drzewo, które oparło się o linię elektryczną. Usuwanie awarii 
trwało kilka godzin. Ruch pociągów w naszym mieście jest bar-
dzo intensywny, więc trudno się dziwić, że informacja w krótkim 
czasie obiegła cały kraj.

POŻEGNANIE DYREKTORA
6 kwietnia, w wieku 83 lat zmarł Karol Grzybowski, długoletni 

dyrektor i prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
„Ustroń” S.A. Pogrzeb odbył się w Katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach. Mszę żałobną odprawił proboszcz parafii kate-
dralnej ks. prałat dr Stanisław Puchała, a koncelebrowali ją 
księża z parafii św. Brata Alberta na Zawodziu: proboszcz ks. 
Tadeusz Serwotka i ks. Jan Piszczan. Zasłużonego mieszkańca 
Ustronia żegnali członkowie rodziny, starosta cieszyński Czesław 
Gluza naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Ustroń Danuta 
Koenig, burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina, pracownicy oraz prezes Przed-
siębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. Marcin Kołtun.  
W ceremonii pogrzebowej wzięła udział delegacja Estrady Ludo-
wej „Czantoria” i Estrada Regionalna „Równica”, która zaraz 
po przywiezieniu trumny zaśpiewała: „Barkę” i „Ojcowski dom”. 

HALOWE ZAWODY
6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu, jak co roku 

odbyły się 4. Szkolne Zawody w skoku wzwyż. Na 97 uczniów, 
w konkursie wystartowało ich aż 60! Na salę również w sporej 
grupie przybyli kibice, w tym rodzice, chcący oglądać swe pocie-
chy. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas od pierwszej do 
szóstej. Dla większości z nich były to pierwsze kroki stawiane w tej 
konkurencji, mimo to osiągnięte rezultaty były bardzo dobre. Na 
wszystkich startujących czekały dyplomy i słodki upominek. Dla 
pierwszej trójki medale ufundowała wspaniale współpracująca 
ze szkołą – Rada Rodziców. Dyrektor szkoły, Dominika Jucha 
wręczała medale i składała gratulacje wszystkim startującym. 
Organizacją zawodów zajęły się: Jadwiga Konowoł, Małgorzata 
Heller, Anna Dawid oraz Magdalena Kubala, która koordynowała 
cały przebieg imprezy. Mimo że szkoła jest mała, zawsze dzieje 
się w niej coś ciekawego. Oferuje uczniom duży wachlarz zajęć, 
w których bardzo chętnie uczestniczą. 

ZNOWU GONILI WYNIK
Błyskawica Kończyce Wielkie - Nierodzim 1:2 (0:0)
Nierodzim grał na wyjeździe w Kończycach i praktycznie przez 

całe spotkanie miał przewagę. Podczas meczu wiał silny wiatr 
co przeszkadzało zawodnikom. Nasza drużyna grała w pierwszej 
połowie z wiatrem i stworzyła kilka sytuacji, ale pod bramką 
brakowało dokładności. Kilka strzałów mija bramkę. Jeden trafia  
z rzutu wolnego w spojenie słupka z poprzeczką, a strzelał Dawid 
Szpak. Błyskawica miała jedną stuprocentową sytuację, ale nie 
wykorzystał jej były zawodnik Kuźni Ustroń Przemysław Piekar. 
W drugiej połowie gramy pod wiatr, ale dalej przeważamy. Nie-
stety to Błyskawica strzela pierwszą bramkę w 60 min., a strzał 
z dystansu był nie do obrony. Z minuty na minutę Nierodzim gra 
coraz składniej i na efekty nie trzeba długo czekać. W 65 min. 
prostopadłe podanie otrzymuje D. Szpak, wchodzi w pole karne 
przed dwoma obrońcami i pewnie strzela. Nierodzim dalej gra 
swoje i w 75 min. podanie w pole karne otrzymuje Damian Starzyk 
i strzela z 11 metrów zwycięską bramkę. Oczywiście Błyskawica 
chciała wyrównać, miała nawet jedną groźną sytuację podbram-
kową, jednak to Nierodzim kontrolował grę.     Wybrała: (lsz) 

10 lat temu - 14.04.2011 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

15/2021/4/R

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
17.04      Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
18.04      Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93 
24.04      Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
25.04      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.

14.05 12.00 Głos Ziemi Cieszyńskiej, konkurs wokalny, 
  	 MDK	"Prażakówka".

Zima trzyma...                                                               Fot. M. Niemiec
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) przeciwieństwo wady, 8) pracuje w kopalni, 
9) kuzynka Czantorii, 10) prawie komputer, 12) zamieszanie 
i strach, 14) wyjątkowy przedmiot, 15) do siedzenia i leżenia, 
16) sąsiaduje z USA, 19) oszczędnościowa w banku, 22) osoba 
nienasycona, 23) zawsze w cenie, 24) w kole napędowym.
PIONOWO: 2) zbiornik wodny, 3) ogół biskupów katolickich, 
4) kamień szlachetny, 5) drzewo liściaste, 6) składniki skały, 
7) w kryminałach znajdowany w szafie, 11) imię Osieckiej  
i Chylińskiej, 13) w rodzinie węży, 17) złom samochodowy,  
18) odpad z głąba kapusty, 20) koń szlachetnej krwi,  
21) popularny środek przeciwbólowy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 23 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej

RADOSNEGO ALLELUJA 
ZACNI CZYTELNICY

K R Z Y Ż Ó W K A

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

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

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                                  Fot. W. Suchta

31 (i 11) DNI 
NA CZANTORII

Wciąż trwają podsumowania akcji, która zaskoczyła wszyst-
kich. I wszystkich zachwyciła! 31 Dni na Czantorii okazało 
się być wydarzeniem, które śmiało można określić mianem 
wydarzenia historycznego. Dniem i nocą tysiące nóg (i łap!) 
przemierzało szlaki królowej ustrońskich szczytów. Cel był 
jeden – pomoc dla chorej na raka Patrycji Byrskiej. Jednak, jak 
mówi główna organizatorka Anna Kluz, dodatkowo wydarzenie 
miało zmobilizować do aktywnego trybu życia i wykorzystywa-
nia tego, co mamy za oknem. W czasach pandemii wrażliwość 
na drugiego człowieka i na piękno natury są jeszcze cenniejsze.  
W akcję zaangażowało się 42 sponsorów, głównie lokalnych firm, 
które okazały wsparcie finansowe oraz rzeczowe. A jak wypadła 
wyzwaniowa tabelka do której wpisywali się uczestnicy? Według 
niej w marcu 31 razy na Czantorię weszło aż 50 osób! Ponadto 
ostatniego dnia miesiąca zorganizowane zostało również 24 H na 
Czantorii. Inicjatywa zakładała wejście jak największą ilość razy 
podczas jednej doby. To wyzwanie realizowane było grupowo, 
a pierwsze 5 lokat zdobyli: Harpagany Team, Ustroń Mountain 
Team, Poranny Beskid Run 2, Kobiety Poranny Beskid Run 2 
oraz Fantastic. #31DniNaCzantorii nieco się jednak przedłużyło 
i zamieniło w 42 dni. W odpowiedzi na prośby uczestników 
Szefowa Anna Kluz zadecydowała o zakończeniu akcji 11 kwiet-
nia. Efekt? Kolejny tysiąc wpisów w wyzwaniowym zeszycie  
i kolejne złotówki na koncie Patrycji.                                         (kfz)

JEDYNE TAKIE TECHNIKUM
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych są na etapie wy-

bierania szkół, w których będą kontynuować naukę. Możliwości 
jest wiele, ale szukając tej jednej, jedynej, gwarantującej dobrą 
edukację, pewną przyszłość zawodową i rozwój osobisty warto 
zastanowić się nad ustrońskim Zespołem Szkół Technicznych. 
W ramach zespołu działa pięcioletnie Technikum, w którym 
można zdobyć zawód technika informatyka, technika progra-
misty, technika mechanika lub technika spawalnictwa. Na temat 
atrakcyjności zawodów branży IT nawet nie trzeba pisać, ale 
warto zwrócić uwagę również na dwa pozostałe. 

Technik mechanik – ten zawód można w powiecie cieszyńskim 
zdobyć tylko w technikum w Ustroniu, które posiada 70-letnie 
doświadczenie w kształceniu mechaników. Technik mechanik to 
wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także 
projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych. Tech-
nik spawalnictwa – ustrońskie technikum jest pierwszą szkołą 
w powiecie, która umożliwia kształcenie w zawodzie technik 
spawalnictwa o symbolu cyfrowym 311516. Technik spawalni-
ctwa to jeden spośród 28 zawodów, na które prognozowane jest 
szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, ze wzglę-
du na znaczenie dla rozwoju państwa.                   (mn) 
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Lepiej to spotkanie rozpoczęło się dla 
ustrońskich zawodników, bowiem pod ko-
niec pierwszego kwadransa gry jeden z de-
fensorów przyjezdnych niefortunnie zagrał 
w swoim polu karnym piłkę ręką, na co arbi-
ter zareagował wskazując na wapno. Do piłki 
ustawionej na jedenastym metrze podszedł 
20-letni Jakub Wojtyła, który nie zmarno-
wał takiej okazji. Drużyna z Czańca mogła 
doprowadzić do wyrównania dwanaście 
minut później, jednak ich napastnik groźnie 
uderzając z główki minimalnie chybił celu. 
Radość z prowadzenia mogły zmącić kontu-
zje i urazy, ponieważ jeszcze przed przerwą 
z grymasami bólu plac gry opuścili Konrad 
Pala i Bartosz Iskrzycki. Po zmianie stron 
ze znacznie większym animuszem zaata-
kowała Kuźnia, dzięki czemu podopieczni 
trenera Mateusza Żebrowskiego wykreowali 
kilka dogodnych okazji do zdobycia drugiej 

DERBOWE PRZEŁAMANIE

bramki. Ta długo nie chciała wpaść, jednak 
jedynie do czasu. W 62 minucie spotka-
nia Michał Pietraczyk został sfaulowany  
w polu karnym, co nie uszło uwadze arbitra. 
Wykonawcą rzutu karnego ponownie był 
Jakub Wojtyła, który pewnym uderzeniem 
w sam środek bramki nie dał bramkarzowi 
przyjezdnych żadnych szans na skuteczną 
interwencję. Dwubramkowe prowadzenie 
Kuźni nie trwało długo, ponieważ siedem 
minut później zespół z Czańca znalazł spo-
sób na ustrońską defensywę i zdobył bram-
kę kontaktową. W pełni zasłużony triumf 
Kuźni przypieczętował Daniel Dobrowolski, 
który w doliczonym czasie gry popisał się 
celną główką. Okazję do pójścia za ciosem  
i odniesienia drugiego zwycięstwa z rzędu 
podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego 
będą mieli w sobotę, kiedy to pod Czantorię 
zawita Orzeł Łękawica.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Aleksander 
Łubik – Dominik Olchawa (od 35 minuty 
Dariusz Rucki), Jakub Wojtyła, Konrad Pala 
(od 29 minuty Damian Madzia), Cezary 
Ferfecki, Bartosz Iskrzycki (od 43 minuty 
Jakub Chmiel), Daniel Dobrowolski, Konrad 
Kuder, Arkadiusz Jaworski, Michał Pietra-
czyk (od 88 minuty Jakub Dziwisz), Kamil 
Szajter (od 71 minuty Mateusz Wigezzi).  
                                            Arkadiusz Czapek

KS Kuźnia Ustroń – LKS Czaniec 3:1 (1:0)

1 APN Odra Wodzisław 52 67:20 
2 LKS Unia Turza Śląska 44 53:32 
3 LKS Unia Książenice 42 37:30 
4 KS Spójnia Landek 40 58:19 
5 LKS Bełk 38 41:31 
6 KS Rozwój Katowice 37 45:27 
7 LKS Drzewiarz Jasienica 34 31:31 
8 KP GKS II Tychy S.A. 31 50:42 
9 TS Podbeskidzie II BB S.A. 31 46:38 
10 KS Kuźnia Ustroń 31 40:44 
11 LKS Orzeł Łękawica 26 31:28 
12 MKS Czechowice-Dziedzice 24 32:30 
13 LKS Czaniec 24 31:46 
14 LKS Jedność 32 Przyszowice 21 20:44 
15 GKS Radziechowy-Wieprz 19 22:39 
16 MKS Iskra Pszczyna 11 24:65 
- MKP Odra Centrum Wodzisław 18 29:91 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

Po trzech kolejnych porażkach podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego 
pokonali w beskidzkich derbach rywala z Czańca, dzięki czemu sięgnęli po 
pierwszy tegoroczny komplet punktów.

POTRÓJNA KORONA 

Może się on pochwalić zdobyciem „Po-
trójnej Korony”, na którą składają się ty-
tuły: Mistrz A-Klasy 2011/2012 jako Ka-
pitan, Mistrz Ligi Okręgowej 2016/2017, 
Mistrz Pucharu Polski Podokręg Skoczów 
2020/2021. 

Damian Madzia, znany z determinacji  
i uśmiechu, ma na swoim koncie 450 me-

czów rozegranych w latach 2003-2021, 
czyli 18 sezonów w 5 różnych klasach roz-
grywkowych w Polsce. W 79. spotkaniach 
zagrał z opaską kapitana na ręce.

Na rekordową liczbę 450 spotkań składa 
się: 36 meczów – Puchar Polski (16 edycji), 
4 mecze w B-klasie, 47 meczów w A-klasie 
(2 sezony), 291 meczów w Lidze Okręgo-

wej (12 sezonów), 70 meczów w 4 lidze  
(4 sezony), 2 mecze barażowe o awans do 
4 ligi (2018 r.)

Podczas wspomnianych 450 meczów 
na swoim koncie „uzbierał” 50 bramek, 
liczonych łącznie w 5 różnych klasach 
rozgrywkowych w Polsce – Puchar Polski: 
7 bramek, B-Klasa: 3 bramki, A-Klasa:  
4 bramki, Liga Okręgowa: 34 bramki,  
4 liga: 2 bramki.

Podczas swojej „kariery” w seniorskiej 
piłce przez 18 sezonów trenował pod okiem 
następujących 7 trenerów, a byli to: Tadeusz 
Morgoł (B-klasa), Zbigniew Janiszewski, 
Grzegorz Wisełka, Krzysztof Sornat, Michał 
Kurzeja, Marek Bakun, Mateusz Żebrowski. 

Pytany o niezapomniane chwile na boisku, 
Damian Madzia bez wahania odpowiada: 

– Gra z młodszym bratem Robertem i 
każda minuta spędzona na boisku, a szcze-
gólnie dwa mistrzostwa w A-klasa i lidze 
okręgowej.

Niezapomniane mecze dla rekordzisty  
z Kuźni to:
– Mecz 15 listopada 2014 roku, ostatni 
mecz na „starym” stadionie przy Sportowej, 
wygrany 2:1 z UKS Maksymilian Cisiec 
oraz drugi, w dniu 14 kwietnia 2018 roku – 
pierwszy mecz na nowym obiekcie wygrany 
3:1 z GKS Dąb Gaszowice.”

Zawodnicy Kuźni złożyli koledze życze-
nia o treści:
– Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, 
niegasnącego uśmiechu, siły, wytrwałości. 
Tak niedawno świętowaliśmy mecz numer 
400, teraz jest już 450.... Czekamy zatem na 
mecz numer 500! Podejmujesz wyzwanie?

20 marca 2021 roku to kolejny niezapomniany dzień w piłkarskiej karierze Damiana 
Madzi. Na stadionie przy ul. Sportowej obrońca Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń 
rozegrał swój mecz nr 450 w drużynie seniorów. Z tej okazji koledzy przygotowali 
dla jubilata dane statystyczne i trochę klubowej historii, którą od lat tworzy również 
Damian Madzia.

Tak świętowano 50 meczów wcześniej.                                                          Fot. KS Kuźnia Ustroń


