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W numerze m.in.: Patowa sy-
tuacja - remis w głosowaniu 
nad planem, Przyznanie Lauru 
Srebrnej Cieszynianki, Szoło-
miaki na szare dni, Wybór pro-
boszcza, Kwestowali 1 listopa-
da, Smalec gęsi przysmakiem  
i lekarstwem, Zakochany pie-
sek, Bieg Legionów, Remis 
Nierodzimia na koniec, Strze-
leckie fatum Kuźni.  
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SZKOŁA BEZ IMIENIA JEST JAK CZŁOWIEK BEZ CELU
3 listopada w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” odbyła się uroczystość nadania patronów Zespołowi Szkół Technicznych 
w Ustroniu. Technikum otrzymało imię dr. Alojzego Waszka, a Branżowa Szkoła I stopnia Jana Jarockiego. Warto zaznaczyć, 
że mimo ponad 70-letniej historii, do ubiegłego roku Zespół pozostawał bez patrona.

Goście uroczystości zaproszeni zostali do ZST na poczęstunek i zwiedzanie budynku.                          Fot. E. Kostka

Debatowali nad tym, nie tylko z mów-
nicy (kolejność jak na zdjęciu): Przemy-
sław Czernek – absolwent historii sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego, członek 
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Stani-
sław Malina, naczelnik Wydziału Archi-
tektury i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Aleksandra Kwiecień-Zawada, 
wiceburmistrz Dorota Fijak, arch. Henryk 
Piątek – wiceprezes Zarządu Oddziału 
Katowice Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, prof. Ewa Porębska – od 1994 
roku redaktor naczelna miesięcznika „Ar-
chitektura-Murator”, jeden z inicjatorów 
zorganizowania konferencji architekt Ire-
neusz Hendel – twórca i właściciel Galerii 
„Sfera” w Bielsku-Białej, mieszkaniec 
Ustronia, właściciel hotelu „Kolejarz” 
Andrzej Szczepanek, radni: Artur Kluz, 
Damian Ryszawy, Daria Staniek, Jolanta 
Hazuka, Bożena Piwowar, Aleksander 
Poniatowski, Roman Siwiec, historyk 
Mateusz Bielesz – współtwórca i pro-
ducent filmu „Uzdrowisko. Architektura 
Zawodzia”, przewodniczący Rady Miasta 
Ustronia Marcin Janik – inicjator zwołania 
konferencji, architekt Adam Warzecha – 
członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej Miasta Ustroń, archi-
tekt, regionalista Jacek Kamiński, radny 
Dariusz Śleziona oraz senator RP Tadeusz 
Kopeć, mieszkaniec Jaszowca. 

Na zdjęciu powyżej to jest ten moment konferencji, w którym pochodzący 
z Ustronia prof. Jerzy Porębski – wnuk Jerzego Lazara, ceniony architekt i projek-
tant, prof. zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, laureat wielu nagród 
w Polsce i za granicą zwraca się do przemawiającego kierownika bielskiej Delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Mariusza Godka słowami: „Nie chodzi 
o negocjacje, chodzi o dialog”. I jeśli podsumować spotkanie samorządowców, 
przedsiębiorców i naukowców, to trzeba uznać, że przebiegało w atmosferze dialo-
gu. Mimo różnych punktów widzenia, cel był jeden – ocalenie wyjątkowej dzielnicy 
naszego miasta. Nawet nie musiałby uświęcać środków, bo są racjonalne – kultura 
i biznes. Czy uda się je połączyć, a raczej, jak to zrobić?

CHODZI O DIALOG
Konferencja naukowa „Dzielnica wczasowa Ustroń Jaszowiec – ochrona dziedzictwa powo-
jennego” odbyła się w Hotelu „Kolejarz”.                                                     Fot. M. Niemiec
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Unikatowe wnętrze świątyni 
pokrywają malowidła ścien-
ne Jana Wałacha i wypełniają 
rzeźby wykonane przez człon-
ków rodziny Konarzewskich. 
Te artystyczne dzieła są pod 
ochroną konserwatorską, two-
rząc niepowtarzalny klimat 
duchowej i materialnej kultury 
istebniańskich górali. 

Działacze RKS Cukrownik 
Chybie zastanawiają się, co 
zrobić z halą sportową, która 
jest własnością klubu i służyła 
przez kilkadziesiąt lat na tre-
ningi i zawody. Od lutego jest 
wyłączona z użytkowania, bo 
potrzebny jest remont i dosto-
sowanie obiektu do wymagań 
przepisów ppoż. Klubu na to 
nie stać. Czy pomoże gmina?     
               (nik)

Od kilku lat czynione są sta-
rania, aby nadać status uzdro-
wiska części wsi Zabłocie. Na 
terenie sołectwa są cenne złoża 
naturalnych bogactw, a konkret-
nie solanka jodowo-bromowa  
i borowina, które od 1995 roku 
wykorzystuje do swoich celów 
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko-
we „Ustroń”. Chodzi właśnie 
o włączenie tej części wsi do 
strefy „C” uzdrowiska Goczał-
kowice-Zdrój. 
 
W zbiorach bibliotecznych 
Książnicy Cieszyńskiej jest 
mnóstwo rarytasów. Należy 
do nich unikatowy egzemplarz 
„Missale Vratislaviense”, czyli 
najstarszy mszał wydrukowany 
w Polsce. Dzieło to jest jedną  
z najcenniejszych polskich 
ksiąg liturgicznych. Mszał 

wydrukowano w 1505 roku  
w Krakowie. Zabytek został  
kilka lat temu poddany skom-
plikowanemu procesowi kon-
serwacji i uratowany dla po-
tomnych.

W Zamarskach istnieje jedyna 
taka w naszym regionie Ale-
ja Gwiazd Miłośników Cie-
szyńskiej Pieśniczki Ludowej. 
Ulokowano ją na terenie parku 
rekreacyjno-sportowego w cen-
trum wsi. Mieszkańcy społecz-
nie wyłożyli kostką główną alej-
kę. Od kilku miesięcy prowadzi 
ona też do fontanny solankowej, 
będącej kolejną atrakcją tej pod-
cieszyńskiej wioski. 

Atrakcję turystyczną stanowi 
kościół katolicki pw. Dobrego 
Pasterza w Istebnej Centrum. 

to i owo
z 

okolicy

Cieszyńskie autobusy miejskie 
kursują także poza nadolziań-
ski gród, obsługując linie do 
Gumien, Hażlacha, Kaczyc 
i Pogwizdowa. Dzięki temu 
wielu mieszkańców sąsiednich 
miejscowości może dojechać 
do stolicy powiatu. Ostatnio 
ZGK uruchomił linię śródmiej-
ską, która zapewnia dojazd do 
miejsc w samym centrum Cie-
szyna. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

10.30 
Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
ap. Jakuba Starszego
11.30 
Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników 
uroczystości pod Pomnik Jana Cholewy (ul. Daszyńskiego), 
przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej (Rynek)
12.00 
Złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej
13.00 
Mini koncert Orkiestry Dętej

*  *  *

CZYSTE POWIETRZE
PUNKT KONSULTACYJNY

Miasto Ustroń podpisało umowę z Fundacją Oddychaj Beski-
dami na świadczenie usług polegających na prowadzeniu punktu 
konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Z uwagi na fakt, że jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców 
Miasta Ustroń, planujemy uroczyste otwarcie punktu 12 listopada 
o godz. 10.00 na ul. J. Wantuły 47.

Punkt konsultacyjny mieszczący się na ul. J. Wantuły 47  
w Ustroniu czynny będzie w: poniedziałki: 15.30-18.00, środy: 
15.30-18.00, soboty: 8.00-13.00.

W celu usprawnienia obsługi osób zainteresowanych proszę  
o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania drogą elektronicz-
ną: adres e-mail czystepowietrze@ustron.pl

                       Fundacja Oddychaj Beskidami 

*   *   *

SPOTKANIE 
Z ROMANEM 

MACURĄ 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Ustroniu serdecznie zaprasza 
na spotkanie z podróżnikiem 
Romanem Macurą pt.: „Birma 

- kraj tysiąca pagod” , które odbędzie się  18 listopada o godz. 
17.00 w Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego. Wstęp wolny. 

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

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

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

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ 
INFORMUJE:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 378/2021 Burmistrza Miasta Ustroń 
z dnia 8 listopada 2021 r. informuję, że Zebranie Wyborcze do 
Rady Seniorów Miasta Ustroń odbędzie się 17 listopada 2021 r. 
o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń.

Ustalony został następujący porządek obrad Zebrania Wybor-
czego:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku Zebrania Wyborczego.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Prezentacja Kandydatów do Rady Seniorów Miasta Ustroń.
4. Przedstawienie składu Komisji ds. weryfikacji formalnej 
 zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta 
 Ustroń, a także obsługi zebrania oraz ustalenia wyników 
 wyborów do Rady.
5. Przeprowadzenie wyborów.
6. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję ds. weryfika- 
 cji formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów
 Miasta Ustroń, a także obsługi zebrania oraz ustalenia wyników 
 wyborów do Rady.
7. Zamknięcie Zebrania Wyborczego.

*   *   *
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

45/2021/1/R

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Józef Bury    lat 65    os. Manhatan
Maria Jaworska     lat 65     ul. Mokra
Edward Holeksa   lat 69    ul. Fabryczna

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

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44
telefon alarmowy 994

Przedsiębiorstwo Komunalne  

  33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83  

   604-558-321
Pogotowie Energetyczne  991 
  33 857-26-00

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

KRONIKA MIEJSKA

*   *   *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
NA UL. TARTACZNEJ

W związku z remontem linii kolejowej zamknięty zostanie 
przejazd kolejowy na ul. Tartacznej w dniach od 4 do 21 listo-
pada (włącznie). 

*   *   *

*   *   *

PROJEKCJA FILMU 
„ŚLADAMI LISTOPADOWEJ TRAGEDII”

W związku z nadchodzącą rocznicą zbiorowego mordu ustro-
niaków 9 listopada 1944 r. Muzeum Ustrońskie zaprasza starsze 
klasy ustrońskich szkół na projekcję filmu „Śladami listopadowej 
tragedii”, zrealizowanego przez Dział Etnograficzny Muzeum  
w 2019 r. Film zawiera między innymi relacje naocznych świad-
ków tamtych zdarzeń. Czas trwania to 33 min. Prosimy o wcześ-
niejsze rezerwacje pod nr tel. 33 854 29 96.

PO PASZPORT
NIE TYLKO DO BIELSKA

2 listopada otwarty został w Cieszynie przy ul. Granicznej 79 
(budynek Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego) nowy 
punkt paszportowy. Prowadzona jest tam kompleksowa obsługa, 
obejmująca zarówno złożenie wniosku, jak i odbiór gotowego 
dokumentu. Klienci przyjmowani są w następujących godzinach: 
7.30 - 15.30 od poniedziałku do środy, 8.00 - 17.00 w czwartki 
i 8.00 - 15.00 w piątki. Numery kontaktowe: 33 47-09-600, 33 
47-09-601 oraz 33 47-09-602.                                             (eko)

*   *   *

*   *   *

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
USTROŃ W OKU KAMERY 2021

Miejski Dom Kultury Prażakówka zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym pt. „Ustroń w oku kamery 2021”. 
Kategorie tematyczne do wyboru:

I. Miasto (architektura)
II. Ludzie (osoby tu mieszkające, zawody, wydarzenia itp.)
III. Krajobraz (prezentacja środowiska przyrodniczego)    
IV. Świat oczami ustroniaków (w tej kategorii zdjęcia mogą 

zgłaszać osoby mieszkające w Ustroniu lub tutaj urodzone, mile 
widziane zdjęcia wykonane w Hajdúnánás). Technika wykonania: 
zdjęcie cyfrowe w wysokiej rozdzielczości (1-2 MB). Termin 
nadsyłania prac do 22 listopada na adres: mdk@ustron.pl.

Więcej informacji na stronie MDK Prażakówka.

NABÓR WNIOSKÓW 
NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2021
Miasto Ustroń organizuje kiermasz świąteczny na Rynku od 3 

do 24 grudnia. Zgłoszenie z ofertą (rodzaj asortymentu, zapotrze-
bowanie na prąd oraz dane adresowe z numerem kontaktowym) 
należy złożyć w biurze podawczym pok. nr 2 w Urzędzie Miasta 
Ustroń, ul. Rynek 1, pocztą lub poprzez e-mail: teresa.bury@
um.ustron.pl (data wpływu) do dnia 19 listopada. Informacji 
udziela Wydział Mieszkaniowy tel. 33 857 93 31.

ANDALUZJA – KRAINA WINA, 
SŁOŃCA, KORRIDY I FLAMENCO
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu  za-

prasza 10 listopada o godz. 17.00 na prelekcję multimedialną Iza-
beli Kuli „Andaluzja – kraina wina, słońca, korridy i flamenco”. 

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone ofiary, zamówione msze święte, 

wieńce i kwiaty oraz liczny udział 
w uroczystości pogrzebowej naszego drogiego 

Męża, Ojca, Dziadka, Pradziadka, Teścia 

śp. Wiktora Pasternego
wszystkim uczestnikom

oraz księdzu Marianowi Kulikowi 
za modlitwę i ostatnią posługę 

składają
żona, córki i syn z rodzinami.

45/2021/1/N

KONCERTY W MUZEUM
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 20 listopada  

w Muzeum Ustrońskim zagoszczą mali i więksi artyści, wokaliści 
SING IT OUT!

Pierwszy koncert odbędzie się o godz. 15.00 pod nazwą Ba-
jeczne Nuty. 

Drugi koncert odbędzie się o godz. 17.00 pod nazwą Koncert 
muzyki filmowej – Kadry Dźwięków. Ze względu na obostrzenia 
covidowe ilość miejsc ograniczona. Wstęp bezpłatny. 

*   *   *
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SZOŁOMIAKI NA SZARE DNI

Choć w ostatnim czasie mogliśmy poznać artystkę w różnych odsłonach, to miłośnicy jej 
twórczości zawsze dopisują.                                                                     Fot. L. Szkaradnik

Na październikowym spotkaniu w bibliotece mieliśmy okazję poznać autorkę wyda-
nych niedawno wspomnień pt. „Życie barwne jak paleta”, Elżbietę Szołomiak,  która 
jak zwykle uraczyła nas ciekawymi reminiscencjami z podróży do Azji Południowo-
-Wschodniej, a 5 listopada na wernisażu w Galerii „Rynek” można było delektować 
się jej malarstwem na autorskiej wystawie retrospektywnej.

Przybyło sporo znajomych artystki  
i członkowie Stowarzyszenia Twórczego 
„Brzimy”. Gości powitał właściciel galerii 
Kazimierz Heczko, a wystawę omówił 
Robert Heczko, znany ustroński artysta, 
który do każdej ekspozycji w tym miejscu 
tworzy oryginalny linoryt, stanowiący 
zarazem zaproszenie na wernisaż. Pod-
kreślił on, że „wystawa pozwala przejść 
z widzenia realnego do języka artystycz-
nego, jakim posługuje się autorka prac,  
a są one pełne barwy i zapraszają do tych 
zobrazowanych przestrzeni. Patrząc na to 
malarstwo jesteśmy przekonani, że artyst-
ka tam była i dotykała tych miejsc, które 
przedstawia, a to jest bardzo ważne w sztu-
ce. Jestem z malarką po imieniu, co jest dla 
mnie zaszczytem, bo ja wyrastałem na tym 

malarstwie, to były pierwsze obrazy, które 
świadomie oglądałem. Podczas rozmowy 
powiedziała mi coś bardzo ważnego, że do 
2008 roku podróżowała bezpiecznie. Tym-
czasem zmienił się nasz świat i zmienia się 
malarstwo. Teraz jest ono bardziej agre-
sywne, bo jest odpowiedzią na otaczającą 
nas rzeczywistość. Pojawili się terroryści, 
a kiedyś nie znaliśmy takiego okrutnego 
świata, który powoduje obawę. Teraz je-
steśmy zamknięci i takie mam poczucie, 
że to co było już nie wróci, dlatego taka 
sztuka jest nam bardzo potrzebna”. 

Następnie malarka podkreśliła, że to 
miejsce jej odpowiada i chętnie zgodziła 
się na wystawę, tym bardziej, że jej orga-
nizacja była znakomita i mogła liczyć na 
wszechstronną pomoc. Następnie dodała: 

„Moje malarstwo jest zdecydowanie rea-
listyczne, ale nie naturalistyczne i zawiera 
ładunek pogody ducha i optymizmu. Od 
dłuższego czasu mieszkam w Ustroniu, 
wyłączając z tego moje podróże, które 
czasem trwały pół roku, a nawet dłużej. 
Zaczynałam od Europy, potem była Azja 
Południowo-Wschodnia i jestem nią zafa-
scynowana. Było tam bardzo bezpiecznie 
podczas każdej podróży, które trwały od 
1990 roku do 2008 roku. Miały one cha-
rakter spartański, chodziłam z plecakiem, 
aby było jak najtaniej, a przygody są opi-
sane w mojej książce. Podczas ostatniej 
wyprawy miałam ciężki wypadek i potem 
problemy zdrowotne nie pozwoliły mi 
kontynuować tej pasji”. 

Elżbieta Szołomiak jest artystką o re-
nomie ogólnopolskiej, a jej obrazy zwa-
ne „szołomiakami” są rozpoznawalne  
w kręgu znawców sztuki i licznego grona 
miłośników jej dzieł, toteż od wielu lat 
cieszą się zasłużonym uznaniem. Zatem 
galeria „Rynek” stanowiąca obecnie cen-
trum ustrońskich poczynań twórczych 
zaprosiła artystkę do prezentacji swych 
prac „promieniujących światłem, uro-
dą i optymizmem” jak określiła Moni-
ka Niemiec w towarzyszącym wystawie 
folderze: „Patrzymy na ruchliwe porty, 
migotliwe zarysy domów, rozedrgane 
targowiska, barwnie odziane kobiety  
z dzbanami na głowie, półnagie dzieci  
i tęsknimy za prostym życiem. Utrzy-
mujące się pod powiekami ciepłe kolory  
i światło pomagają nam przeżyć szare dni”. 
A zatem do końca stycznia zapraszamy 
na wystawę „rozświetlającą szare dni  
i przywołującą uśmiech”.   Lidia Szkaradnik 
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1 listopada był nie tylko dniem, w któ-
rym wspominaliśmy zmarłych, ale także 
czasem kwest na rzecz osób potrzebują-
cych naszego wsparcia tu i teraz. Zbiórki 
publiczne przeprowadzili: Towarzystwo 
Opieki nad Niepełnosprawnymi, Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzi-
nie „Można Inaczej” oraz Ewangelickie 
Stowarzyszenie „Maria-Marta”. Pierwsi 
z wymienionych kwestowali przy Cmen-
tarzu Rymskokatolickim, drudzy przy 
Komunalnym, a trzeci przy Ewangelicko-
-Augsburskim.  Członkowie ustrońskiego 
TONN-u zebrali na działalność Ośrodka 
Wychowawczo-Edukacyjno-Rehabilita-
cyjnego w Nierodzimiu 5200 zł. „Można 
Inaczej” na swoje cele statutowe przekaże 

NA RZECZ 
POTRZEBUJĄCYCH 

JAPOŃSKIE STWORY W BIBLIOTECE

Prelegent tak sugestywnie opowiadał o japońskich straszydłach, że po spotkaniu uczestnicy 
w mroczny wieczór wychodzili z obawami, a może i strachem.                Fot. L. Szkaradnik

Yokai to ogólna nazwa wielu niesamo-
witych stworzeń, potworów występują-
cych w japońskiej mitologii i tradycjach 
ludowych pod wieloma postaciami, które 
wywoływały strach ale także sympatię,  
a obecnie są one często inspiracją dla świa-
towej popkultury, zwłaszcza japońskich 
mang czy anime. Ich ślady można spot-
kać w znanych wszystkim Pokemonach 
czy filmach animowanych studia Ghibli, 
twórców nagrodzonego Oskarem Spirited 
Away – w krainie bogów czy Księżniczki 
Mononoke. Prelegent ciekawie przed-
stawił sporo podań na temat różnych 
fantastycznych istot i wszelkiego rodzaju 
zjawisk nadprzyrodzonych, które popula-
ryzuje folklor i kultura popularna Japonii. 
Szkoda, że niewiele osób zainteresowało 
się tym tematem. Była to też okazja, by 
zaprezentować Bartosza Frydrychow-
skiego czytelnikom biblioteki, którzy go 
jeszcze nie poznali. Jest on z wykształcenia 
filozofem, dojeżdża do pracy z Cieszyna,  
a zainteresowanie Yokai towarzyszy mu od 

Pandemia wprowadziła w dziedzinie podróżowania pewne ograniczenia, więc można 
skorzystać z możliwości wędrówek wirtualnych zobrazowanych prezentacją multi-
medialną. Taka okazja nadarzyła się 29 października w czytelni MBP, gdzie pracownik 
tej instytucji Bartosz Frydrychowski zaprosił do Japonii, a przygotował prelekcję 
pod nieco tajemniczym tytułem „Yokai – w krainie japońskich stworów i zjaw", co 
nawiązywało również do klimatów naszego Święta Zmarłych i Dnia Zadusznego. 

dziesięciu lat, kiedy zetknął się z japoń-
skimi filmami animowanymi, do poznania 
których z resztą gorąco zachęcał. 

Na jesienną porę biblioteka przygoto-
wała spotkanie z Izabelą Kulą, pełniącą 
obowiązki dyrektora cieszyńskiej biblio-
teki, która gościła już w tej placówce,  
a 10 listopada o godz. 17.00 przybliży nam 
Andaluzję i hiszpańskie klimaty. 

                                    Lidia Szkaradnik

KS. LERCH 
PROBOSZCZEM 

W niedzielę 7 listopada, po nabożeń-
stwie, na którym kazanie wygłosił  biskup 
Diecezji Cieszyńskiej ks. Adrian Korcza-
go, nastąpiło Wyborcze Zgromadzenie 
Parafialne, które wybrało ks. Dariusza Ler-
cha na proboszcza parafii ewangelickiej  
w Ustroniu, gdzie był jedynym kandyda-

tem. Wybory przeprowadził biskup ks. 
Adrian Korczago.

Na 294 osoby uprawnione do głosowa-
nia za kandydaturą głosowało 287 osób, 
5 osób się wstrzymało, a 2 głosy były 
nieważne. Ks. Lerch od 1 września 2011 
r. jest związany z parafią ewangelicką 
w Ustroniu, gdzie został skierowany na 
praktykę kandydacką, po ordynacji 9 
lutego 2013 r. został wikariuszem, a od 
2020 r. był proboszczem pomocniczym 
tej parafii.                                          (LS)

(cd. na str. 6) Fizjoterapeuci Marcin i Sabina Kudła.                                                                     Fot. TONN
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w tym roku 2819 ze zbiórki. Stowarzyszenie „Maria-Marta”, 
dzięki zgromadzonym pieniądzom, będzie mogło przeznaczyć 
4150 zł na opłaty związane z transportem osób starszych i nie-
pełnosprawnych, a także na prowadzenie dla nich zajęć i war-
sztatów. Wolontariuszami TONN-u byli: Anna Biedrawa, Aneta 
Drukała, Renata Niemiec, Kamil Niemiec, Sara Ciemała, Anna 
Wojciech, Ewelina Rohnka, Andrzej Legierski, Renata Legier-
ska, Maria Arushanyan, Magdalena Macura, Alrena Rzezińska, 
Nikoleta Pietrusa, Robert Szturc, Bożena Szturc, Marcin Kudła, 
Sabina Kudła, Małgorzata Babicz-Ficek, Barbara Niwińska-
-Kłoda, Karolina Witoszek, Krzysztof Witoszek, Anna Firganek, 
Beata Porębska, Edyta Cinal, Anna Cinal-Hancel, Klaudia Lizak, 
Klaudia Kołodziej, Paulina Dobroszek, Aleksandra Staniek, 

Helena Drózd, Ewelina Drózd, Jan Drózd, Joanna Brunowska, 
Krzysztof Brunowski, Tomasz Kozłowski, Ewa Kościukiewicz, 
Katarzyna Frączek, Olga Kamejsza, Anna Świerkosz, Wik-
toria Skwarło, Monika Wisełka, Lucyna Małyjurek, Barbara 
Kubień, Tomasz Krótki, Grażyna Olma. Dla „Można Inaczej” 
kwestowali: radna Rady Miasta Ustroń Bożena Piwowar, Anna 
Niemiec, Sylwia Urbaś, Monika Zawada, Tytus Tschuck, Iwona 
Werpachowska, Grzegorz Gogółka, Beata Tomaszko Marzena 
Malaka, Joanna Bulandra, Edyta Ogonowska, uczniowie ZSP nr 
1: Zuzia, Józek, Milena, Nadia, Adrian, Kasia, Oliwia, Wiktoria, 
uczniowie ZSP nr 5: Jagoda, Amelia, Hania, Emilia, Milena. 
Dla Stowarzyszenie „Maria-Marta” pieniądze zbierali między 
innymi: przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, ks. 
Dariuch Lerch.

Organizatorzy kwest dziękują darczyńcom za każdą zło-
tówkę!                                                                                (eko)

NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH  

Bożena Szturc z synem Robertem.                                    Fot. TONN
Radna Bożena Piwowar, Hanna Krysta, Emilia Piwowar, wychowawczy-
ni Ośrodka Można Inaczej Marzena Malaka i Oliwka Kliś. Fot. SPDiRMI

(cd. ze str. 5)

PATOWA SYTUACJA
Na XXXI sesji Rady Miasta Ustroń po raz trzeci poddano pod 

głosowanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Jaszowca w rejonie ulic: Wczasowej, Turystycznej, 
Stromej, Skalica i Równica. Pierwszy raz głosowano w czerw-
cu, ale z powodu wniesienia poprawki – zmiana przeznaczenia 
jednej działki z pensjonatowej na zieleń – wymagane procedury 
zostały powtórzone. 

Złożono trzy uwagi, trzecia dotyczyła przywrócenia przezna-
czenia tej samej działki z zieleni na pensjonatową. Burmistrz 
odrzucił wszystkie uwagi, ale na sesji wrześniowej radni nie 
zaakceptowali rozstrzygnięcia trzeciej. Plan wrócił do urbanistów, 
którzy przywrócili wersję z czerwca i na ostatniej sesji, która 
odbyła się 27 października została ona poddana pod głosowanie. 

Przypomnijmy, że pierwotnie plan obejmował również teren, 
na którym stoją obiekty turystyczne, tzw. gronowce, liniowce 
i punktowce, które powstały w ramach budowy kompleksu tury-
stycznego Jaszowiec w latach 60. Projektanci uwzględnili ochro-
nę architektury tych obiektów i ochronę krajobrazu z wpisanym 
kompleksem. Konserwator zabytków uznał jednak, że ochrona 
jest niewystarczająca i wpisał obiekty do rejestru zabytków. 
Miasto wyłączyło z planu grunty, na których stoją obiekty, by 
nie sankcjonować ich statusu zabytków. Ostatecznie na planie 
znajdują się białe plamy, a on sam zyskał dopisek „etap I”. Na 
temat zakresu ochrony obiektów toczą się rozmowy. 

W głosowaniu za uchwaleniem planu było 7 radnych: Sławo-
mir Haratyk, Jolanta Hazuka, Artur Kluz, Jadwiga Krężelok, 

Piotr Roman, Damian Ryszawy, Paweł Sztefek, przeciw było 
7 radnych: Marcin Janik, Aleksander Poniatowski, Roman Siwiec, 
Daria Staniek, Mirosław Szuba, Dariusz Śleziona, Dorota Walker, 
wstrzymała się od głosu radna Bożena Piwowar. 

Po raz pierwszy w kadencji 2018-2023 głosowanie nie przy-
niosło efektu w postaci podjęcia lub nie podjęcia uchwały. Dalszą 
procedurę podpowiedziała naczelnik Wydziału Prawnego Urzędu 
Miasta Ustroń Maria Sikora, która zacytowała paragraf 50 Statutu 
Miasta Ustroń: W przypadku równej liczby głosów „za” i „prze-
ciw” Przewodniczący Rady zarządza reasumpcję głosowania. 
Reasumpcja głosowania oznacza jego powtórzenie. Za drugim 
razem wynik był taki sam. Maria Sikora wyjaśniła, że uchwała 
nie została przyjęta, bo nie głosowała za nią większość radnych, 
a reasumpcję można przeprowadzić tylko raz.

Nieprzyjęcie planu zagospodarowania jego autor Wiesław 
Chmielewski z Pracowni Urbanistycznej w Rybniku ocenił 
krytycznie, gdyż sytuacja taka pozostawia wolną rękę dla 
indywidualnych decyzji, które mogą być niekorzystne dla tej 
dzielnicy. Wyjaśniał też, że Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym nie przewiduje takiej sytuacji, że plan 
bez wyrażenia potrzeby zmian, nie zostaje uchwalony. Z czymś 
takim inżynier Chmielewski spotkał się po raz pierwszy i jako 
wykonawca planu, nie wie, co dalej robić. 

Mecenas Sikora powiedziała, że na szybko trudno powiedzieć, 
jaki będzie dalszy tok postępowania, bo art. 19 ustawy mówi 
o dokonywaniu zmian, więc zgadza się z Wiesławem Chmielew-
skim, że jest to sytuacja patowa. 

Patowej sytuacji w głosowaniu nie było, panowała wręcz jedno-
myślność przy podejmowaniu uchwały o przyznaniu Lauru Gmin 
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LIST DO REDAKCJI

Fundacja Oddychaj Beskidami w Mieście Ustroń, ma przyjem-
ność realizowania do końca roku zadania publicznego z zakre-
su ekologii o nazwie: „EKOLOGICZNY I ZINWENTARYZOWANY 
USTROŃ – WIZYTÓWKA BESKIDÓW”

Zorganizowanych zostanie 20 sesji konsultacyjno-warsztato-
wych z zakresu:

– Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – co obej-
mowało będzie w szczególności pomoc w złożeniu deklaracji, 
informowania o wymogach i obowiązkach wynikających z tzw. 
Uchwały Antysmogowej Województwa Śląskiego, omówienie 
warunków formalnych i technicznych związanych z eksploatacją 
palenisk, omówienie wymogów klasyfikacji palenisk w kontek-
ście postanowień ww. uchwały, przedstawienie optymalnych roz-
wiązań dot. danego rodzaju paleniska w kontekście zmniejszenia 
emisyjności „tu i teraz”,

– OZE oraz źródeł zewnętrznego finansowania procesów ter-
momodernizacyjnych.

Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjna  
w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych. 

Udział w warsztatach, ze względów epidemicznych, wymaga 
zapisania się. Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia 
na adres: konsultacje@oddychajbeskidami.pl.

Warsztaty odbywały się będą we wtorki od godziny 09:00 oraz 
w środy od godziny 15:00.

Szukanie dziury w całym
Odnosząc się do tekstu zawartego w rubryce „Zdaniem rad-

nych” (GU Nr 44 z dnia 4 XI 2021 r.), mam właściwie dwie 
uwagi. Po transformacji ustrojowej około 30 lat temu zostało 
całkowicie wyburzone centrum Jaszowca. Wtedy ta dzielnica 
żyła, gdyż działał prężnie Międzyorganizacyjny Miejski Dom 
Kultury z salą widowiskową na 200 miejsc i innymi salami 
pięknie urządzonymi, restauracja z dancingami, kawiarnia, 
punkty handlowo-gastronomiczne. Dziwię się, że nikt nie pyta, 
kto ponosi odpowiedzialność za ten czyn wandalizmu. Przez 
tyle lat Jaszowiec był pustynią właściwie pod niemal każdym 
względem i nagle obudzono się twierdząc, że naszemu miastu 
potrzebny jest rozwój. Tak było zawsze, więc to żadna nowość, 
a zwykły slogan. Różnica tylko taka, że obecnie wchodzą w grę 
prywatne interesy, toteż jest o co zabiegać. Nie będę tego szerzej 
komentować. Poruszę jeszcze tylko drugi, nurtujący mnie wątek 
szukania „dziury w całym” – zarzucanie przewodniczącemu Rady 
Miasta zlecenie opinii odnośnie przedmiotowej kwestii znajomym 
„architektom”. Przewodniczący bardzo dobrze zrobił, zwracając 
się do specjalistów, a oni wykonali swoje zadanie społecznie. 
Wykorzystywanie tego przeciwko Marcinowi Janikowi i łapanie 
go za słówka jest nie na miejscu. Jeśli nie ma się innych argumen-
tów, to i takie są dobre, aby stale mieszać. Znam od dziecka prof. 
Jerzego Porębskiego, dobrze notowanego i cenionego architekta, 
wnuka zasłużonego dla Ustronia sekretarza, Jerzego Lazara, od 
10 lat członka Towarzystwa Miłośników Ustronia, który jak naj-
bardziej fachowo, bez żadnych podtekstów i pod żadne dyktando 
wyraził swoją opinię na temat, o który poprosił przewodniczący 
RM i sądzę, że w dwóch następnych przypadkach było podobnie. 
Uważam, że nie ma w tym nic złego. Stałe powtarzanie, że Mar-
cin Janik ze swoimi znajomymi architektami hamuje inwestycję, 
jest niedorzecznością. Wszystko można rozpatrywać na jakimś 
poziomie, przedstawiać swoje racje inaczej, lecz ciągłe mącenie 
nie przystoi osobom pełniącym odpowiedzialne funkcje społeczne. 
Polacy niestety znani są z agresji generującej afery. Wydaje mi 
się, że południowa część naszego miasta ma wyjątkowe szczęście 
do kontrowersyjnych radnych, co od kilku lat można obserwować. 
To prawda, że sprawa działki w Jaszowcu jest ważna dla zainte-
resowanych, ale stanowi jedną z wielu w bogatym życiu miasta 
i jego zacnych mieszkańców.                               Elżbieta Sikora

ZAPOMNIANY PRZYSMAK 
I LEKARSTWO

Dawne przysłowie głosi, że „najlepsza gęsina na Świętego 
Marcina” – czyli na 11 listopada. Co prawda o walorach odżyw-
czych i smakowych mięsa gęsiego już pisaliśmy (GU 44/2018), 
lecz dziś przypominamy atuty gęsiego smalcu. 

Tłuszcze często kojarzą się  z czymś niezdrowym i niepo-
trzebnym. Dietetycy przestrzegają przed spożywaniem tłustych 
pokarmów, ale takie poglądy są jednak nie do końca słuszne. Ci 
sami specjaliści przyznają, że tłuszcze są niezbędnym składnikiem 
odżywczym, którego nie może zabraknąć w zdrowej i zbilanso-
wanej diecie. Okazuje się, iż problemem jest rodzaj spożywanego 
tłuszczu. Tymczasem smalec powstający po wytopieniu gęsiego 
sadła, uważany jest za najcenniejszy. Znalazł on nie tylko zasto-
sowanie w kuchni, ale dzięki właściwościom leczniczym stanowi 
element domowych sposobów na schorzenia. Co ważne, ma on 
wiele wartości odżywczych, gdyż jest źródłem żelaza, magnezu, 
fosforu, a także witamin z grupy B oraz witaminy A, E, D i PP. 
Stosowany na zimno pomaga chronić serce i zapobiegać miaż-
dżycy. Możemy nim na przykład smarować chleb, trzeba jednak 
pamiętać, że jest on bardzo kaloryczny, dlatego należy stosować 
go z umiarem. 

Przepis na prozdrowotną miksturę leczącą przeziębienia  
i kaszel, tak częste o tej porze roku jest następujący: trzeba 
rozpuścić łyżkę smalcu gęsiego z łyżką miodu w ciepłym mle-
ku i wypić przed snem. Wykazuje to działanie rozgrzewające,  
a warto pamiętać, że tłuszcz z gęsi służy też do smarowania klatki 
piersiowej i pleców przed snem,  co przynosi ulgę w przypadku 
uporczywego, męczącego kaszlu w nocy. Ponadto, tłuszcz ten 
jest również skuteczny w przeciwdziałaniu bólu stawów, a także 
bioder i kręgosłupa i można go stosować zewnętrznie w postaci 
kompresów w przypadku wystąpienia bólów reumatycznych czy 
stawowych, ale również w stanach zapalnych i niektórych ranach.

Województwo kujawsko-pomorskie jest zagłębiem gęsiny na 
krajowy i europejski rynek, ale na ziemi cieszyńskiej też jeszcze 
są gęsi hodowane, a zatem smalec ten można nabyć w sklepach 
i na targowisku.                                                Lidia Szkaradnik

EKOLOGICZNY 
I ZINWENTARYZOWANY 

USTROŃ

Ziemi Cieszyńskiej 2021 Srebrnej Cieszynianki. Kandydata Kazi-
mierza Heczko przedstawiła naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Barbara Niemczyk, która 
przypomniała, że jest on grafikiem, fotografem, projektantem 
znaków graficznych, wydawcą. Od 1987 roku prowadzi własną 
galerię sztuki współczesnej, wydawnictwo „Na Gojach”, od 1993 
do 2010 prowadził Ustrońską Galerię Sztuki Współczesnej, a od 
2011 roku kontynuuje tę działalność w Galerii Rynek w budynku 
biblioteki miejskiej. Jest organizatorem wielu wystaw, plenerów 
oraz warsztatów. W jego bogatym dorobku wydawniczym znaj-
dziemy albumy malarskie, tomiki poezji, książki biograficzne. 
Na szczególną uwagę zasługują „Historia Ustronia pocztówką 
i fotografią pisana”, „Kalendarz Ustroński”, „Przyrodnik Ustroń-
ski”, „Dziennik prof. Jana Szczepańskiego z lat 1935-1945, 
Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego oraz szereg publikacji 
naukowych dla Uniwersytetu Śląskiego. Przez 30 lat Kazimierz 
Heczko angażował się w wiele działań o charakterze społecznym, 
sportowym i kulturalnym jako organizator i współorganizator. Od 
26 lat jest prezesem Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, jest 
także członkiem Zarządu Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych 
i członkiem założycielem Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego 
„Siła” w Ustroniu. Zorganizował 26 otwartych turniejów tenisa 
stołowego „O Puchar Burmistrza Miasta Ustronia” oraz 21 Tur-
niejów Noworocznych o Mistrzostwo Ustronia dla reprezentacji 
ustrońskich szkół podstawowych i gimnazjów w tej samej dyscy-
plinie. W 2006 roku otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Narodowej”.                                               

Monika Niemiec
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Organizatorami konferencji było Miasto 
Ustroń i w naszym imieniu uczestników 
przywitała wiceburmistrz Dorota Fijak 
oraz Politechnika Śląska w Gliwicach, 
której adekwatny do tematyki Wydział 
Architektury zaprezentował dziekan Wy-
działu dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, 
prof. PŚ. Oprócz wymienionych na str. 1 
prelegentów wykład wygłosiła również 
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmu-
dzińska-Nowak z Instytutu Dokumentacji 
Architektury Biblioteki Śląskiej, a także 
wirtualnie dr inż. arch. Błażej Ciarkowski. 

W podróż sentymentalną w czasy świet-
ności Jaszowca zabrał uczestników kon-
ferencji Andrzej Szczepanek – dyrektor 
hotelu „Kolejarz”, prezes Stowarzyszenia 
„Jaszowiec”. W swoim wystąpieniu za-
warł ryt historyczny dzielnicy, ale przede 
wszystkim sedno problemów współczes-
nych właścicieli obiektów, dla których 
wyjątkowa architektura, wzbudzająca 
zachwyt teoretyków stanowi przeszkodę 
dla rozwoju. Wyraźnie unikał antago-
nizowania naukowców i biznesmenów, 
poszukując złotego środka. 

– Proszę moje wystąpienie potraktować 
jako wstęp do późniejszej merytorycznej 
dyskusji – mówił Andrzej Szczepanek, 
uruchamiając prezentację pt. „Jaszowiec 
1968-2021”. Pierwsza data wskazuje na 
otwarcie domu wczasowego PKP, którym 
obecnie zarządza.

Dyrektor Szczepanek mówił dalej:
– Był to projekt, jak na tamte czasy 

bardzo odważny, nowoczesne budynki 
wprowadzone w tradycyjną zabudowę 
robiły wrażenie. Dzielnica została zapro-
jektowana kompleksowo z restauracją wi-
dokową, domem kultury, cepelią, pocztą, 
obiektami usługowymi.  W latach 90. część 
usługowo-gastronomiczna została skomer-
cjalizowana, są tam teraz prywatne apar-
tamenty. Tego zaplecza bardzo brakuje, 
patrząc z punktu widzenia użytkowników. 

Koncentrując się na „Kolejarzu”, wi-
dzimy zdjęcie z 1974 roku, kiedy bry-
ła budynku wyglądała zupełnie inaczej. 

dla gości. Musieliśmy te pokoje wyłączyć. 
Stąd pojawiła się potrzeba rozbudowy 
obiektu i ona nie wzięła się z gigantomanii, 
ale ze zwykłego czynnika ekonomicznego, 
żeby obiekt był rentowny. Zwróciliśmy 
się już jakiś czas temu do Urzędu Miasta 
o warunki zabudowy. Są one ciągle pro-
cedowane, mam nadzieję, że uda się to 
szczęśliwie zakończyć, to już 3 lata, ale 
to inna kwestia. Zaproponowaliśmy roz-
wiązanie polegające na pokryciu przedniej 
elewacji szkłem. Wyglądałaby zupełnie 
inaczej, ale to spowodowałoby likwidację 
problemu przemarzania pokoi, sopli lodo-
wych i wiele innych. Podnieślibyśmy też 
współczynnik docieplenia obiektu.

Jeśli chodzi o problemy dzielnicy. Cha-
rakteryzuje się bardzo wyraźną sezono-
wością. W okresie wakacyjno-feryjnym 
mamy nadmiar gości, a potem ich brakuje 
i wypełniamy ten czas organizacją iventów 
biznesowych. Brakuje nam jednak sali 
ekspozycyjno-konferencyjnej, w której 
moglibyśmy organizować wydarzenia na 

Proszę zwrócić uwagę na ten duży taras 
widokowy w górnej części. Został on 
w późniejszych latach zabudowany, ale 
nie dlatego, że nie spełniał swojej funkcji, 
tylko dlatego, że masy śniegowe, który na 
nim zalegały, zalewały pokoje poniżej. 
Ta modyfikacja jest widoczna i zaburza 
trochę spójną całość. Ta czystość uporząd-
kowania spowodowała, że dzielnica do 
dzisiaj, mimo że trochę przykurzona, jest 
ciągle w dobrej formie i można ją jeszcze 
przy odpowiednim remaku, odświeżeniu 
świetnie zorganizować. 

Co do innych problemów, kopertowy 
kształt dachu sprawia, że zimą zalegają 
tam spore ilości śniegu, które zamarzają. 
Musimy je usuwać, a największym proble-
mem jest zamarzanie odpływów. Odpływy 
zatykają się również opadającymi liś-
ćmi. Kaskadowy układ elewacji głównej, 
choć ładnie wygląda, też generuje pewne 
problemy. Ma swoje walory widokowe, 
ale trudno jest ogrzać pokoje. Mamy 
z tego powodu duże straty energii, a nie 
możemy tego ocieplić, bo musielibyśmy 
stworzyć w pokojach progi wysokości ok. 
20 cm. Mikropęknięcia, które powstają 
pod tymi tarasami, z biegiem czasu powo-
dują przeciekanie i musimy wciąż usuwać 
usterki. Na rynnach zimą tworzą się sople 
i spadają na balkony poniżej. Żeby komuś 
przypadkiem taki sopel nie spadł na głowę, 
założyliśmy markizy. 

Obiekty były budowane jako resortowe 
domy wczasowe na wypoczynek pra-
cowników. Teraz realizując komercyjną 
działalność, musimy uwzględniać czynnik 
ekonomiczny, a jest nim między innymi 
liczba i struktura pokoi koniecznych do 
utrzymania obiektu. Optymalna byłaby 
liczba 100 pokoi. Obecnie w obiekcie 
mamy 51 pokoi, z czego tak naprawdę 
możemy zagospodarować 39. Pokoje ze-
wnętrzne, z boku, w tylnej części budynku 
nie są wykorzystywane przez gości ze 
względu na brak widoku. Są mniejsze, 
a część znajduje się pod kuchnią, więc 
przygotowywanie śniadania, nie mówiąc 
już o klepaniu kotletów, byłoby uciążliwe 

Andrzej Szczepanek przedstawił problemy 
współczesnych właścicieli obiektów tury-
stycznych w Jaszowcu.        Fot. M. Niemiec

1.000-1.500 osób oraz targi. Wiele takich 
mikrotargów odbywa się w Bielsku-Białej, 
a ich uczestnicy mieszkają właśnie u nas, 
w Jaszowcu. Dzielnica posiada około 
2.000 miejsc noclegowych i to jest bar-
dzo duży potencjał, ale nie możemy go 
wykorzystać. Cieszę się, że rodzi się plan 
zagospodarowania przestrzennego. Wiem, 
że są tam miejsca przeznaczone pod tego 
typu działalność. Korzystając jeszcze 
z obecności pana senatora, może udałoby 
się uzyskać jakieś dofinansowanie, wspar-
cie? A oprócz tego jest wszystko i dodat-
kowo nie znam lepiej skomunikowanego 
miasta. Można tutaj gładko dojechać tzw. 
„gierkówką”, a do niej prowadzą węzły 
z autostrad. Warto te walory wykorzystać. 
Mamy dzielnicę uzdrowiskowo-sanatoryj-
ną na Zawodziu, a Jaszowiec mógłby mieć 
charakter wypoczynkowo-biznesowy. 
Byłoby to z korzyścią dla wszystkich. 
Miasto będzie miało wpływy z podatków, 
a obiekty nie będą popadały w ruinę. 

Do konferencji powrócimy w kolejnych 
numerach.                     Monika Niemiec

x                                             Fot. M. Niemiec

CHODZI O DIALOG
Atrakcyjna bryła, choć wiąże się z nią wiele problemów. Nie rozwiązała ich częściowa 
przebudowa, która sprawiła, że dzisiaj „Kolejarz” wygląda inaczej. 

(cd. ze str. 6)
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Należeli do niego: starosta Powiatu 
Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, 
przewodniczący Rady Powiatu Stanisław 
Kubicius, członek Zarządu Powiatu – rad-
ny Stanisław Malina (notabene absolwent 
wspomnianej Szkoły), przewodnicząca 
Komisji Edukacji przy Radzie Powiatu 
Danuta Łabaj, naczelnik Michał Rajwa 
i jego zastępczyni Beata Lebioda z Wy-
działu Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie, burmistrz naszego mia-
sta Przemysław Korcz, prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Ustroniu 
Ewa Lankocz, dyrektor Muzeum Ustroń-
skiego Magdalena Lupinek i jej współ-
pracownicy, przedstawiciele wyższych 
uczelni, z którymi współpracuje Zespół 
oraz reprezentanci szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Powitani zostali 
również byli i obecni nauczyciele, ucz-
niowie i absolwenci, dawni dyrektorowie 
Szkoły, Jan Szwarc, Roman Tomica, Ewa 
Matuszyńska, a także prezes i sekretarz 
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 
Karol Brudny i Zofia Matuszyńska. Nie 
sposób pominąć gości specjalnych wyda-
rzenia, którymi byli rodzina i przyjaciele 
bohaterów opisywanej ceremonii, w tym 
syn Alojzego Waszka.

PO CO SZKOLE 
PATRON

Takie pytanie zadała sobie obecna dy-
rektor ZST, kiedy obejmowała w 2018 
roku funkcję. Wszystkie placówki,  
w których pracowała wcześniej, nosiły 
czyjeś imię. 

– Wśród uczniów wspomnianych przeze 
mnie szkół wiedza o patronie była bardzo 
skrupulatnie przekazywana, eksponowa-
no wartości, które wyróżniały te postaci  

z tłumu, wskazując w ten sposób młode-
mu człowiekowi drogę rozwoju i chyba 
właśnie po to jest ustanawiany patron 
szkoły, żeby stanowił pewien wzór, pewną 
wskazówkę do tego, jak układać sobie 
priorytety w życiu – mówiła dyrektor 
Kałuża, która podzieliła się powyższą 
refleksją z Radą Pedagogiczną Zespołu  
i wspólnie wystąpili z wnioskiem do 
organu prowadzącego o nadanie imienia 
Szkole. W ubiegłym roku, kiedy wszystkie 
prawne i formalne wymogi zostały speł-
nione, ZST otrzymał imię Jana Jarockiego. 

INNY ZASŁUŻONY
Parę miesięcy później, gdy informacja 

ta obiegła media i stała się oficjalna, do 
Szkoły i Rady Powiatu zgłosili się przed-
stawiciele Stowarzyszenia Miłośników 
Kuźni Ustroń i byli dyrektorzy ZST, którzy 
zwrócili uwagę na to, że wyróżniony powi-
nien zostać jeszcze Alojzy Waszek związa-
ny z placówką przez ponad ćwierć wieku 
(jako jej dyrektor w latach 1950-1972). 
Powtórnie przystąpiono do procedury 
nadania imienia, a uchwała Rady Powiatu 
weszła w życie z dniem 1 września 2021 r.

ZGRANY DUET 
Sylwetki obu mężczyzn przybliżone 

zostały dzięki projekcji filmów przygo-
towanych przez etnografów z Muzeum 
Ustrońskiego: Alicję Michałek i Kamila 
Podżorskiego. O wygłoszenie laudacji 
poproszono następnie Karola Brudnego  
i Romana Tomicę. 

– Powiedzieć krótko o Janie Jarockim, 
to jakby nie powiedzieć nic albo niewiele. 
Jan Jarocki to patriota, nie tylko lokalny, 
zasłużony kuźnik, organizator techniki 
kuźniczej w Polsce, inicjator szkolnictwa 
zawodowego w Ustroniu, jak na swoje 

SZKOŁA BEZ IMIENIA JEST 
JAK CZŁOWIEK BEZ CELU

dokonania człowiek niezwykle skromny, 
działacz społeczny, inicjator założenia 
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, a dzisiaj 
Muzeum Ustrońskiego, któremu patronu-
je. Polecam, by jego imię już na zawsze 
kojarzone było także z ustrońskim szkol-
nictwem zawodowym, a szkoła, której bę-
dzie patronował, stała się kuźnią najlepiej 
przygotowanych do zawodu kadr – mówił 
Brudny. Jarocki był pierwszym polskim 
przełożonym Kuźni Ustroń (od 1935 r.), 
w swych działaniach dążył do polonizacji 
zakładu, za jego sprawą obok niemiecko-
języcznej kadry kierowniczej pojawili się 
również Polacy. Dzięki niemu język polski 
wprowadzono do obiegu kancelaryjnego  
i codziennych rozmów. 

Roman Tomica wspominał drugiego 
bohatera spotkania: – Alojzy Waszek  
w znacznym stopniu wpłynął na poziom 
i prestiż szkoły. Cieszył się zasłużonym 
autorytetem wśród młodzieży, nauczy-
cieli oraz pracowników technicznych  

Dwugodzinną podróż w czasie rozpoczęło wystąpienie dyrektor ZST Katarzyny 
Kałuży, która w swojej przemowie zaznaczyła, że o znaczeniu placówki nie tylko 
w Ustroniu, ale w całym regionie, świadczy grono znakomitych gości przybyłych 
na tę uroczystość. 

Dyrektor ZST, Katarzyna Kałuża, wraz  
z prowadzącymi uroczystość Julią Kubok  
i Samuelem Niemczykiem.          Fot. E. Kostka

Roman Tomica, były dyrektor ZST, wspominał 
sprawującego przed nim funkcję gospodarza 
Szkoły – Alojzego Waszka.       Fot. E. Kostka

Ojciec nigdy nie zdradzał przemęcze-
nia pracą. Z zazdrością patrzyłem z ja-
kim zadowoleniem, spokojem, bez stresu  
i nerwowości rozpoczynał kolejny dzień – 
mówił syn Alojzego, Stefan Waszek.                                                                                                            
                                              Fot. E. Kostka

Karol Brudny, prezes SMK, podczas wygłasza-
nia laudacji nt. Jana Jarockiego. 
                                                 Fot. E. Kostka

(cd. na str. 15)
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Andrzej Chwalba, Wojciech Harpula 
„Zwrotnice dziejów. Alternatywne 

historie Polski”
 Andrzej Chwalba, doświadczony historyk, kierow-
nik Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w rozmowie z dziennikarzem 
i politologiem Wojciechem Harpulą rozważa 
alternatywne scenariusze losów Polski. Autorzy 
zastanawiają się nad tym, jak decyzje podjęte  
w kluczowych momentach dziejów wpłynęły na losy 
naszego kraju w kolejnych stuleciach. Co by było, 
gdyby Bolesław Krzywousty nie podzielił państwa 
między swoich synów, a Konrad Mazowiecki nie 

sprowadził Krzyżaków do Polski? Czy I Rzeczpospolita miałaby szansę uniknąć 
rozbiorów, gdyby powstrzymano „zapędy reformatorskie” i zrezygnowano  
z uchwalenia Konstytucji 3 Maja? Wokół tych i innych pytań toczy się ta bardzo 
ciekawa rozmowa.

Joanna Tekieli
„Schronisko 

w Podgórowie”
Ciepła i przyjemna lektura na 
długi jesienny wieczór. Ewa  
i Mariusz to małżeństwo z pra-
wie dwudziestoletnim stażem.  
Pod wpływem znalezionego  
w sieci ogłoszenia decydują się 
na prawdziwą życiową rewolucję: 
sprzedają mieszkanie w mieście  
i kupują stare, zrujnowane schro-
nisko w maleńkiej miejscowości 

Podgórowo. Kiedy wszystko ma się ku lepszemu i nowy dom 
staje się coraz piękniejszy,  los ma co do nich jednak inne plany. 
Czy bohaterowie znajdą receptę na szczęście? Czy ich związek 
przetrwa tę próbę?

ZIEMNIACZANE OBIERKI 
MOGĄ DAĆ POŻYTEK WIELKI 

Łatwo sobie wyobrazić, jak wiele z tego 
lubianego warzywa trafia do kosza. To 
wielka strata, tym bardziej że obierki, nie 
tylko z ziemniaków, bywają cenniejsze 
niż miąższ, a okazuje się, że najwięcej 
składników odżywczych, witamin i mi-
nerałów znajduje się tuż pod skórką lub 
w niej samej. Istnieje wiele sposobów na 

wykorzystanie ziemniaka do samego koń-
ca, bo obierki można zastosować na wiele 
sposobów. Kulinarnym przykładem mogą 
być chipsy. Jest to świetny sposób jeśli 
wybiera się do tego celu warzywa z upraw 
ekologicznych. Oto przepis: ziemniaczane 
obierki z 4-5 sporych ziemniaków należy 
wyszorować przed obraniem, 2-3 łyżki 
oleju lub oliwy, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka 
pieprzu. Przygotowanie: należy rozgrzać 
piekarnik do 220°C, blachę wykładamy 
folią aluminiową, wsypujemy na nią 
obierki i polewamy je olejem lub oliwą 
oraz posypujemy połową przypraw. Pie-
czemy przez około 10-15 minut, aż skórki 
zrobią się brązowe i chrupiące. Po wyjęciu 
posypujemy je jeszcze raz przyprawami 
– solą i pieprzem. Przepisy na chipsy  
z obierek można modyfikować i na przy-
kład posypać część skórek papryką albo 
sproszkowaną cebulą.

Sposób na siwe włosy. Woda, w której 
wcześniej moczyły się ziemniaki lub skór-
ki, stanowi jedną z najstarszych receptur 
na naturalne przyciemnienie włosów,  
a po wymoczeniu obierków zawiera ona 
witaminy i minerały wzmacniające włosy 
jak odżywka. Składniki: obierki z 4-5 
ziemniaków, 2 litry wody. Przygotowa-

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuję, że  12 listopada (piątek)  będzie czynna do godz.15.00.
GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00
Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00

Otwarta dla użytkowników zostaje też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

nie: obierki zalewamy wodą w garnku  
i doprowadzamy do wrzenia. Po goto-
waniu przez 25-30 min. napar należy 
ostudzić. Gdy jest już chłodny, można 
przelać go przez sitko do słoika. Po umy-
ciu włosów rozprowadza się na nich płyn  
z obierek i masuje głowę. Można też 
przelać wywar do atomizera, dokładnie 
rozpylić na włosy i trzymać na głowie 
20 minut. Po tym czasie wypłukać wło-
sy. Najlepiej powtarzać zabieg trzy razy  
w tygodniu.

Lek na kamienie. Skórka z ziemniaka 
może również okazać się sprzymierzeń-
cem w walce z kamieniami nerkowymi  
i żółciowymi. Według dawnych przepi-
sów wywar ze skórek przynosi efekty 
już po 2-3 tygodniach. Składniki: skórki 
z ziemniaków, woda. Przygotowanie: 
Zalewamy skórki wodą tak, by w całości 
je przykryła i gotujemy je do miękko-
ści. Zlewamy odwar i pijemy go przed 
głównymi posiłkami (3 razy dziennie 
po 250 mililitrów). Pamiętamy, by prze-
chowywać go w lodówce i regularnie 
przygotowujemy świeże porcje. Kamie-
nie powinny złagodnieć przed upływem 
3 tygodni przyjmowania. By wspomóc 
działanie odwaru, zaleca się jego stoso-
wanie razem z lekką dietą.

Skórki z ziemniaków zawierają prze-
ciwutleniające związki fenolowe, które 
wykazują właściwości wybielające. By 
rozjaśnić plamki lub zmniejszyć krostki 
na skórze, wystarczy codziennie pocierać 
nimi zmienione miejsca. Przykładanie 
do skóry łupin z ziemniaków to również 
sprawdzony sposób na złagodzenie opa-
rzeń.

W internecie stale pojawiają się nowe 
przepisy na wykorzystanie ziemniacza-
nych skórek. To tylko niektóre przykłady. 
Obierki z ziemniaka to bogata w zasto-
sowania część warzywa, która wcale nie 
jest zbędna. Wystarczy dać jej drugie 
życie.                                                 (LS)

RECYKLING wspólny interes

Ziemniaki to dla Polaków wielkie dobrodziejstwo na co dzień. Spożywa się je 
niemal do każdego obiadu, a można się nimi delektować w różnych postaciach 
także o innych porach dnia. Coraz większa popularność ruchu zero waste (zero 
odpadów, zero marnowania) sprawiła, że często staramy się wykorzystać odpadki, 
które wytwarzamy. 
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Ludeczkowie mili
Namowióm wszyckich moich znómych, coby jak nejczyńścij 

wychodzili z chałupy, póki jeszcze nie dokuczo jesiynno 
szaruga, a potym mroźno zima. Dyć teroski je przeszumnie,  
a jak jeszcze słóneczko zaświyci, tóż każdego dnia szmatlym sie  
z nogi na noge i podziwióm ty przeszumne widoki z liściami  
w rozmaitych mustach i kolorach, co wiesioło furkajóm 
dokoła. Łoto szłach tak z głowóm do wyrchu, ale też przeca 
trzeja sie dziwać pod nogi, a jo ło tym zabyła, tóż ukielzłach 
na kupie łod jakigosi psa, kopyrtłach sie na tretuar i jeszcze 
do dzisio móm sine fleki na dupie. Grunt żech sie nie połóma-
ła i na szczyńści mie to nie zniechynciło do szpacyrowanio. 
Mógli by też aspóń roz za czas ci miłośnicy psów ukludzać 
ty kupy, bo przeca psy za sobóm nie ukludzóm. A choć kożdy 
dziyń widzym rozmaitego marasu pełno, to i tak sie szmatlym 
i staróm sie dziwać na uroki tej przirody. Doista werci kapke 
sie poruszać, a nie fórt wysiadować przed tym szklanym 

Po naszymu...
pudłym. Jo tam nie widzym nic zaimawego, ale jako chcecie 
tak se róbcie. 

Tak żech sie zaprawiła w tych chodach, że zapuszczóm 
sie coroz dali. I wczora tak żech sie wyrwała, żech trefiła 
na kierchów kómunalny i to piechty, bo na bicyklu od kiedy 
żech sie łóńskigo roku tak potrzaskała, to już nie jeżdżym. 
Nó, było tam po świyncie jeszcze szumnie, wiesioło i kolo-
rowo, ale jak żech łoto w tej naszej gazecie przeczytała jak 
potym strasznucnie moc tego capartu z kierchowów idzie 
do śmiecio, to mi zakosi smutno zabyło, bo przeca we wszy-
ckim trzeja mieć umiar. Dyć tyn nasz świat, to jedyn wielki 
śmietnik i trzeja ło tym pomyśleć zawczasu zanim sie co kupi. 
Nale w niejednej rodzinie je tak, że kożdy chce pokozać, że 
pamiynto ło przodkach. Je to tako rywalizacja. Przez calutki 
rok człowiek ni mo czasu, coby łodwiedzić grób rodzinny, tóż 
na 1 listopada dumnie niesie wielucnóm sztucznóm bukiete 
i aspóń jedyn znicz, wielki szumnie łozdobióny i już sie lepi 
poczuje, bo spełnił swojóm powinność. Niejedyn doprowdy 
nie myśli w tym dniu ło tym, że za pore dni bydzie to jyny 
kupa śmiecio. Tak mi sie zdo, że nic tak nie niszczy dobra, 
jak udowane dobro. 

                                                         Staro ustrónioczka

 W  dawnym Ustroniu
W mijającym tygodniu ustroniakiem, którego osobę wspomi-

nano najczęściej i najcieplej był bez wątpienia Alojzy Waszek 
(1905-2000), wieloletni pedagog oraz zasłużony dyrektor Tech-
nikum Mechaniczno-Kuźniczego w Ustroniu, a obecnie również 
patron Technikum Zespołu Szkół Technicznych. A. Waszek, 
działając w zgranym, pełnym pasji i wiedzy merytorycznej due-
cie z Janem Jarockim, ówczesnym dyrektorem Kuźni, a obecnie 
patronem zarówno Muzeum Ustrońskiego, jak i Branżowej 

Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Technicznych, otwarli w 1950 
r. w Ustroniu placówkę edukacyjną swoich marzeń, zrodzoną  
w murach dawnej, XVIII-wiecznej huty. Była ta wówczas jedyna 
w kraju średnia szkoła zawodowa o kierunku technologicznym 
i specjalności „obróbka plastyczna” z opracowanym we włas-
nym zakresie programem nauczania. Na załączonej fotografii 
A. Waszek pozuje ze swą rodziną – małżonką Franciszką (z d. 
Husar), a także córkami Marią i Alicją oraz synem Stefanem. 
Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego, użyczone zostało dla 
potrzeb ceremonii nadania patronów szkole, a wykorzystane  
w krótkim filmie biograficznym, zrealizowanym na tę okolicz-
ność w naszym Muzeum.                                 Alicja Michałek  

                                                                  Muzeum Ustrońskie  
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Podczas XIII Międzynarodowego Tur-
nieju CARBON CUP, który odbył się 
30 października 2021 roku w Jastrzębiu 
Zdroju zawodnicy Cieszyńskiego Klu-
bu Karate Kyokushin zdobyli łącznie 6 
medali: 3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe. 
Wszystkie medale w kategorii kumite. 
Złoty medal zdobył mieszkaniec Ustro-
nia Adam Szydłowski z kl. 3a Szkoły 
Podstawowej nr 2 w kategorii kadetów 
młodszych +30kg. Stoczył cztery walki, 
w tym eliminacje wygrał przed czasem,  
a finał przez wazari. Brązowy medal zdobył 
inny ustroniak Jan Sieradzki z kl. 2a SP-2 w 
kategorii kadetów młodszych po wygranych 

dwóch pojedynkach. Do strefy medalowej 
nie udało się przebić Adamowi Sieradz-
kiemu z kl. 4c SP-2 w kategorii kadetów, 
choć godnie reprezentował nasze miasto.  
W klasyfikacji drużynowej Cieszyński 
KKK zajął bardzo dobrą 6 lokatę. W za-
wodach brało udział blisko 300 karateków 
reprezentujących około 30 klubów z całej 
Polski i zagranicy. Sędziami z ramienia 
cieszyńskiego klubu byli Dariusz Kubica  
i Andrzej Pasterny. Kierownikiem ekipy 
był Bogdan Kubica, a opiekunem Piotr 
Wojacki. Start zawodników klubu był 
współfinansowany ze środków Miasta Cie-
szyna oraz Elektrometalu Cieszyn.    (DK) 

ZŁOTO I BRĄZ KARATEKÓW
Ustroń reprezentowali: Adam Szydłowski, Jan Sieradzki i Adam Sieradzki.

II LIGA

Ostatniej soboty MKS Ustroń podej-
mował zespół z Krakowa, który świetnie 
radzi sobie w roli beniaminka, o czym 
świadczy miejsce na podium. W poprzed-
nim sezonie z wygranej dwukrotnie cie-
szyli się zawodnicy z województwa ma-
łopolskiego. Teraz wygrali po raz trzeci.

Przyjezdni prowadzili od samego po-
czątku i z każdą kolejną minutą stopnio-
wo powiększali swoją przewagę. Ich gra  
w obronie była twarda i stanowiła monolit, 
natomiast w ataku szybka i zdecydowana. 
Miejsce na podium to nie jest kwestia 
przypadku. Po pierwszym kwadransie gry 
prowadzili trzema bramkami, natomiast 
na przerwę zeszli mając sześć trafień 
przewagi. Po zmianie stron ustrońscy 
szczypiorniści ambitnie starali się odro-
bić straty. W dziesiątej minucie drugiej 
połowy ich strata wynosiła pięć bramek, 
jednak od tego momentu wszystko się po-
sypało niczym domek z kart. W kolejnych 
minutach przyjezdni zanotowali fragment, 
który wygrali różnicą siedmiu trafień  
i przypieczętowali swój triumf. Przegrana 
czternastoma trafieniami to najwyższa 
porażka naszych rodzimych piłkarzy 
ręcznych w ich debiutanckim sezonie 
na szczeblu drugiej ligi. W najbliższej 
kolejce MKS Ustroń uda się do Kielc, 
gdzie jego rywalem w meczu o przysło-
wiowe sześć punktów będzie Politechnika 
Świętokrzyska.

MKS Ustroń wystąpił w składzie  
(w nawiasie liczba bramek): Bartosz 
Aronik, Jan Cieślar, Piotr Browarczyk – 
Mateusz Cieślar (5), Michał Jopek (4), 
Mateusz Turoń (3), Szymon Gogółka 
(2), Piotr Szturc (2), Dawid Jenkner (1), 
Marcin Białkowski (1), Łukasz Szczęsny 
(1), Krzysztof Markuzel (1), Łukasz Go-
gółka (1), Arkadiusz Czapek, Przemysław 
Polok.                       Arkadiusz Czapek

KRAKOWSKA 
DOMINACJA

MKS Ustroń – AZS AGH II Kraków 
21:35 (9:15)

1. SPR Orzeł Przeworsk  21 241:178
2. KS VIVE II Kielce 21  234:204
3. AZS AGH II Kraków 18  214:176
4. SMS ZPRP III Kielce 15 233:186
5. HLB Tężnia Busko-Zdrój 15 174:148
6. Grupa Azoty Unia II Tarnów 12 222:187
7. SPR Górnik Zabrze 12 159:134
8. SUMKS Jedynka Myślenice 9 197:231
9. MKS Ustroń 6 168:203
10. AZS Politechnika Św.Kielce  5 202:223
11. MOSiR Bochnia 4  194:217
12. SPR Stal II Mielec 3 201:246
13. UKS SMS Wybicki Kielce 0  144:250
  

II LIGA MĘŻCZYZN GR. 4

Aktywnie spędzają jesienne weekendy 
zawodnicy Stowarzyszenia Szachowego 
Olimpia Goleszów, a wśród nich ustro-
niacy. 30 października w Otwartym Tur-
nieju Szachowym Dzieci, który odbył się  
w Domu Kultury „Kamienica” w Bielsku-
-Białej najlepsza wśród dziewcząt była 
Nikola Herezy, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Nierodzimiu. Jej brat, 
również uczeń Szóstki był 17. w klasyfi-
kacji generalnej. 

Z 30 na 31 października odbył się XXII 
Pawłowicki Nocny Maraton Szacho-
wy o Puchar Wójta Gminy Pawłowice,  
w którym w kategorii juniorów do lat 14 
triumfował Krzysztof Niemczyk, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 2. W turnieju 
wzięło udział 140 uczestników, rozegrano 
40 rund przez prawie 12 godzin!

W ostatni weekend października  

w Chorzowie odbyła się trzecia i ostatnia 
sesja Drużynowych Mistrzostw Śląska 
Juniorów w szachach. Wśród reprezentan-
tów „Olimpii” byli mieszkańcy naszego 
miasta: Maja Nieckarz (SP-6), Karoli-
na Nieckarz (SP-6), Blanka Niemczyk 
(SP-2), Krzysztof Niemczyk (SP-2), Pa-
tryk Piec (Zespół Szkół Technicznych 
w Ustroniu) oraz Kamil Podżorski (SP-
1). SSz „Olimpia” Goleszów wygrało  
z MKSz II Rybnik 4,0 : 1,0 oraz przegrało 
z UKS Hetman Częstochowa 2,5 : 3,5  
i z APA Smart Skoczek II Czerwionka 1,0 
: 5,0. Klub zakończył rywalizację na 15. 
miejscu, a tak wynik skomentował prezes 
goleszowskiego Stowarzyszenia Karol 
Linert: – Pewnie stać nas było na więcej, 
ale tak wyszło. Z tych 54 partii, które 
rozegraliśmy sporo było bardzo ładnych, 
nie ma powodu do narzekania.        (mn)

Ligowe zmagania Mai i Karoliny Nieckarz.                                   Fot. SSz Olimpia Goleszów

BEZ NARZEKANIA
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Uczestnicy mieli do pokonania 5 lub 
10 kilometrów. Początek i koniec trasy 
zlokalizowany był nieopodal Utropka,  
na Alei Legionów. Stamtąd zawodnicy 
biegli w stronę kortów, przed którymi 
skręcali, aby kontynuować swój bieg drogą 
wzdłuż torów, dalej bulwarami wiślański-
mi do mostu na Brzegach i powrót na metę 
ulicą Nadrzeczną, przez kładkę wiszącą. 
Dystans oparty został na pętli o długości 
2.5 km, zatem uczestnicy musieli pokonać 
go 2- lub 4-krotnie. Zwykły śmiertelnik 
może teraz złapać się za głowę, ale oni 
nie wyglądali na przerażonych. Co więcej, 
na starcie, oprócz młodzieży i dorosłych, 
zobaczyć mogliśmy też panów po siedem-
dziesiątce. Gdyby zatem ktoś jeszcze miał 
wątpliwości „gdzie ci mężczyźni na miarę 
czasów”, to warto w przyszłym roku wziąć 
udział w kolejnej edycji Biegu. A skoro  
o miarach mowa, to poniżej przedstawia-
my wyniki. Mężczyźni startowali w pięciu 
kategoriach wiekowych (na 5 i 10 km), 
kobiety w dwóch (na 5 km) i czterech (na 
10 km). Zawodnicy nagrodzeni zostali 
również w kategorii OPEN – najlepszy 
czas na 5 lub 10 km z podziałem na płeć, 
bez uwzględnienia wieku. 

5 km – M1 (15-19 lat): 1. Szymon Siko-
ra, 2. Dawid Knyps, M2 (20-34): 1. Michał 
Pytlarz, 2. Adam Śliż, 3. Michał Szymula, 
M3 (35-49): 1. Tomasz Glajcar, 2. Jarek 
Stajszczyk, 3. Dariusz Czechowski, M4 
(50-69): 1. Sylwester Szklorz, 2. Jan 
Milkowski, 3. Grzegorz Kita, M5 (70+):  
1. Zenon Glanowski, 2. Jan Białecki.

10 km – M1: 1. Szymon Chrapek,  
2. Franciszek Solowski, 3. Mateusz Ma-
ciejowski, M2: 1. Przemysław Mendyk,  

2. Paweł Szafranek, 3. Maciej Cieślar, 
M3: 1. Józef Koźmiński, 2. Mariusz Miś-
kiewicz, 3. Rafał Błahut, M4: 1. Grzegorz 
Szymura, 2. Mirek Niemiec, 3. Jarosław 
Głowinkowski, M5: 1. Stefan Sikora,  
2. Wojciech Kaptur, 3. Józef Stańczak.

5 km – K2 (20-34): 1. Natalia Tomica, 
2. Karolina Wenglorz, 3. Anna Tomas, K3 
(35-49): 1. Elżbieta Lewicka, 2. Agnieszka 
Kopaczewska-Maruchniak, 3. Katarzyna 
Gądek.

10 km – K1 (15-19): 1. Balbina Sikora, 
2. Martyna Szpara, 3. Jagoda Cholewa, 
K2: 1. Joanna Sikora, 2. Betina Skworc, 
3. Angelika Cholewa, K3: 1. Monika 
Bielińska, 2. Anna Mazurek, 3. Karolina 

Bieg Legionów od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, co roku ściąga na start 
nie tylko mieszkańców Ustronia, ale także osoby spoza naszego miasta. W ubiegłą 
sobotę w różnych kategoriach rywalizowało 138 zawodników. Przyjechali do nas 
m.in.: z Cieszyna, Dzięgielowa,  Pogórza, Chybia, Pszczyny, Żor, Tychów, Wodzisławia 
Śląskiego, Rybnika, Mysłowic, Katowic, Mikołowa, Suchej Beskidzkiej czy Krakowa. 
Najlepszy wynik zawodów należał do pochodzącego z Bielska-Białej Józefa Koźmiń-
skiego (10 km / 0:34:33.00).

POBIEGLI 31 RAZ

Fojcik-Pustelnik, K4 (50+): 1. Barbara 
Gos, 2. Magdalena Gruszecka. 

5 km OPEN kobiety: 1. Elżbieta Le-
wicka, 2. Natalia Tomica, 3. Karolina 
Wenglorz, 10 km OPEN kobiety: 1. Bar-
bara Gos, 2. Monika Bielińska, 3. Balbina 
Sikora, 5 km OPEN mężczyźni: 1. Michał 
Pytlarz, 2. Szymon Sikora, 3. Adam Śliż, 
10 km OPEN mężczyźni: 1. Józef Koźmiń-
ski, 2. Przemysław Mendyk, 3. Mariusz 
Miśkiewicz (pełna tabela wyników na: 
www.pomiaryczasu.pl).

Do boju uczestników zagrzewał komen-
tator Jerzy. Posiłki regeneracyjne przygo-
tował pub Utropek, w którym mieściło 
się również Biuro Zawodów. Nagrody 
ufundowali: Urząd Miasta Ustroń, Uzdro-
wisko Ustroń (zestawy palokosmetyków 
dla zwycięzców kat. OPEN) oraz Ma-
zowsze Medi SPA (voucher na 2-dniowy 
pobyt z zapleczem SPA dla najszybszego 
zawodnika w kat. 10 km). Organizatorzy 
– Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Tu-

Zawodnicy ewidentnie cieszyli się ze startu.                                                   Fot. E. Kostka

Biegacze ruszyli punktualnie o 15.00.                                                             Fot. E. Kostka

rystyki – pragną serdecznie podziękować 
wszystkim partnerom oraz osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie imprezy za 
współpracę.                       Edyta Kostka 

Natalia Tomica.                     Fot. E. Kostka
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

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

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

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

Bagażówka – przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.
 
Mobilne usługi fryzjerskie u Kasi. 
Zadzwoń-przyjadę! 505-152-958. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

SKORZYSTALI I NIE ŻAŁUJĄ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu od 2009 r. re-

alizuje projekt systemowy pn. „Nowe możliwości dla Twojej przy-
szłości.” Projekt w ok. 10% finansowany jest ze środków własnych 
gminy, a pozostała kwota pochodzi z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jest on skierowany  do mieszkańców Ustronia, którzy 
są w wieku aktywności zawodowej. Uczestniczyły w nim głównie 
osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz kilka osób będących 
w zatrudnieniu.  Dotychczas udział w projekcie zakończyło 59 osób, 
w tym 35 kobiet i 24 mężczyzn. Spośród nich prawie połowa podjęła 
zatrudnienie. Wszystkie uczestniczki i uczestnicy projektu skorzystali 
z następujących form wsparcia:  spotkania z doradcą zawodowym,  
udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, udział  
w wybranym kursie zawodowym. Kilka osób wzięło także udział  
w indywidualnym poradnictwie w zakresie podniesienia kompetencji 
życiowych i społeczno-zawodowych.

TO MUSI CIESZYĆ
5 listopada rozegrano XXII Bieg Legionów. Na starcie stanęły 43 

kobiety i 183 mężczyzn, w tym 7 ustronianek i 6 ustroniaków. Tu war-
to dodać, że zgłoszeń nie przyjmowano przed startem na stadionie. 
Chcący uczestniczyć w biegu zgłaszali się wcześniej internetowo, 
bądź w Urzędzie Miasta. 226 startujących świadczy o sporej popu-
larności biegu, a o jego początkach mówi pomysłodawca Andrzej 
Georg: – Gdy zostałem burmistrzem w Ustroniu odbywał się tylko 
jeden bieg rocznie. Jak tylko się ogarnąłem na funkcji burmistrza, 
postanowiłem zorganizować masowy bieg łączący sport z patrioty-
zmem. W tym roku podczas Biegu Legionów było słonecznie, ciepło, 
ale wiał wiatr, na co narzekali niektórzy biegacze. Jako ostatni 
na metę wbiegł Antoni Kędzior. Od lat uczestniczy w ustrońskich 
biegach i mimo swego wieku pokonuje kolejne wyzwania.

KONCERT I KWESTA
Po  raz  czternasty  koncert  charytatywny  zagrał  w  Ustroniu  

Adam  Makowicz, światowej  sławy  pianista  i  kompozytor jazzowy.  
Dochód  z  koncertu  przeznaczany  jest  na  działalność  Ośrodka  
Wychowawczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjnego  w Nierodzimiu,  pro-
wadzonego  przez  Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi.  
W  tym  roku  bilety  kosztowały  40  zł,  a dzięki pełnej sali widowi-
skowej Miejskiego  Domu  Kultury  „Prażakówka”,  dochód  z kon-
certu był rekordowo wysoki i wyniósł 8.132,18  zł. Wybrała: (lsz) 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
11.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
13.11    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
14.11    Cent. Leków MAX      ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

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

10.11 godz. 16.15 „Świat chrześcijaństwa Bliskiego Wschodu” – kon- 
        cert Sylwii Hazboun (zd. Cieślar) Kościół św.  
        Klemensa, po koncercie pogadanka w Czytelni 
10.11 godz. 17.00 Andaluzja - kraina wina, słońca, korridy i flamenco. 
        Izabela Kula, Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
11.11 godz. 10.30 Narodowe Święto Niepodległości, szczegóły str.2 
12.11 godz. 16.15 „Chrześcijanie o eugenice, czyli problem godności 
        człowieka” - wykład dr. Ryszarda Wąsika, Czytelnia 
        Katolicka
12.11 godz. 18.00 „Ulotnie” – koncert przy świecach, wykonawcy: 
        Maria Górniok-Matula (wokal), Jakub Gawlik  
        (akordeon), Kacper Matula (gitara) MDK Praża- 
        kówka, bilet 30 zł
14.11 godz. 12.00 Uroczysta Suma Odpustowa, Kościół św. Klemensa 
19.11 godz. 20.00 Piekło Czantorii 
20.11 godz. 7.30   Piekło Czantorii
20.11 godz. 15.00 Bajeczne nuty - koncert piosenki bajkowej, Muze- 
        um Ustrońskie
20.11 godz. 17.00 Koncert muzyki filmowej – Kadry Dźwięków,  
        Muzeum Ustrońskie
25.11 godz. 10-19 Dzień Pluszowego Misia, Dworzec Dobrych Myśli ul.  
        Dworcowa 
30.11 godz. 12.00 Dzień Pamięci Oddziału AK „Czantoria”, Dolna 
        Stacja KL „Czantoria”

45/2021/3/R

Tęsknota za ukochaną to nie tylko ludzkie uczucie. Okazuje się, że 
dotyczy również zwierząt, czego przykładem jest milutki piesek 
z Osiedla Generałów, który upodobał sobie białą suczkę z Osiedla 
Cieszyńskiego. Niemal codziennie od kilku lat przybiega on pod klatkę 
schodową, skąd wychodzi z opiekunami jego ukochana. Cierpliwie 
czeka nawet godzinę czy dwie, a gdy Ona się nie pojawia zawiedziony 
wraca z powrotem do domu, by na drugi dzień znów cierpliwie ocze-
kiwać, a nuż będzie miał więcej szczęścia! Sporo mieszkańców Osied-
la Cieszyńskiego już poznaje i kojarzy tego sympatycznego pieska 
warującego pod klatką schodową swej wybranki.  Fot. L. Szkaradnik 
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) kuzynka kompasu, 8) instalator, 9) miasto 
górnośląskie, 10) miasto u stóp Wezuwiusza, 12) u boku ło-
sia, 14) piosenka żeglarska, 15) tkanina z drogocenną nicią,  
16) na szyi psa, 19) włókno z kokonu jedwabnika, 22) chronią 
przed nieszczęściami, 23) w drzwiach zamykanych na kłódkę,  
24) Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej (skrót).
PIONOWO: 2) miejskie drogi, 3) największa impreza sporto-
wa, 4) kończy modlitwę, 5) lipcowa solenizantka, 6) usuwanie 
konstrukcji, 7) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (skrót), 
11) imię męskie, 13) w ręku podglądacza, 17) obok Alfy  
i Bety w alfabecie, 18) bezpieczne schronienie, 20) popularna 
marka kosmetyków, 21) wyspa indonezyjska popularna wśród 
turystów.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 19 listopada

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43

ZAPALMY ZNICZE 

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:* Igor Nowak z Ustronia,  
ul. Okólna. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznie, tel. 33 854-34-67.

i administracyjnych. Jego decyzje (najczęściej poprzedzone dys-
kusją) wzbudzały aprobatę i powodowały doskonalenie procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, w konsekwencji zmierzały do 
wszechstronnego rozwoju uczniów. O sukcesach pedagogicz-
nych dyrektora i jego nauczycieli świadczą osiągnięcia absol-
wentów, którym po ukończeniu studiów wyższych powierzano 
kierownicze stanowiska Kuźni Ustroń i innych zakładów, kilku 
z nich zostało profesorami Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie. 

DOBRY PRAKTYK I DOBRY PEDAGOG
Jak zauważył burmistrz Przemysław Korcz, Jarocki był bardzo 

dobrym praktykiem, zaś Waszek bardzo dobrym pedagogiem. 
Pierwszy z nich ma na swoim koncie 40 publikacji naukowych, 
był również autorem podręczników dla techników hutniczych  
i mechanicznych. Drugi z bohaterów popularyzował w Szkole no-
woczesne metody pracy z młodzieżą, ustanowił sądy koleżeńskie, 
zajmował się samorządnością uczniowską, procesem socjalizacji 
i efektywnością nauczania, będąc autorem ponad 150 publikacji. 

– Bardzo się cieszę, że ten patronat został rozszerzony. Te dwie 
osoby były ze sobą związane za życia zawodowo i zostały niejako 
związane po śmierci przez wspólny patronat zespołowi – mówił 
włodarz miasta. Rzeczywiście, to Jarocki wprowadził Waszka 
do grona nauczycieli ustrońskiego szkolnictwa technicznego. 
Wspólnie tworzyli też Społeczny Komitet Upiększania Miasta 
Ustroń (obecnie Towarzystwo Miłośników Ustronia). 

O część artystyczną spotkania zadbali uczniowie ZST, którzy 
podczas swoich wejść na scenę przedstawili wspomnienia ab-
solwentów placówki. Byli nimi między innymi: Alojzy Drózd, 
Erwin Kopel, Edward Gojniczek, Karol Semik, ks. Czesław Jojko 
czy Jerzy Macura. Dwóm ostatnim szczególnie w pamięć zapadł 
Bolesław Kiecoń, prowadzący przedmiot zawodowy, jakim było 
kuźnictwo. Twierdził on, że przyszłość się kuje, a nie toczy.  
O oprawę muzyczną zatroszczyła się, zaproszona przez organi-
zatorów, kapela góralska „Beskidzcy Zbóje”. Po zakończeniu ob-
chodów w MDK uczestnicy przenieśli się do budynku ZST, gdzie 
czekał na nich poczęstunek przygotowany wspólnie z Zespołem 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.     Edyta Kostka

SZKOŁA BEZ IMIENIA JEST 
JAK CZŁOWIEK BEZ CELU

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
Serdecznie zapraszamy w czwartek 25 listopada na uro-

czyste obchody Dnia Pluszowego Misia na Dworzec Do-
brych Myśli w Ustroniu (ul. Dworcowa 4). Świętujemy od 
10.00 do 19.00. O godzinie 16.00 wystąpi burmistrz Prze-
mysław Korcz a następnie zespół „Kosztowioki”. Skoszto-
wać będzie można urodzinowego tortu, a dla kogo zabrak-
nie będą drobne słodkości. Ciekawe opowieści przedstawi 
Bruno Zielonka właściciel kolekcji 10 000 misiów, który ma  
w sobie wiele pasji do „misiowego świata”. Będzie super zabawa 
z niespodzianką!

W programie: spotkanie z Panem „Misiologiem”, właścicielem 
największej kolekcji misiów w Europie, pokaz Jadwigi Boro-
wieckiej „Pacynki i inne misiowe cudeńka", pokaz Andrzeja 
Koniecznego „Sztuka origami”, odbijanie okolicznościowego 
exlibrisu – prowadzenie Jan Konieczny, „Lalki świata w strojach 
regionalnych” – oprowadzanie Ewa Liszka-Fiala.  

Grupy zwiedzających prosimy zgłaszać pod nr tel. 509-066-933. 
Do zobaczenia i życzymy niezapomnianych wrażeń.

                                                                             Organizatorzy

Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.                        Fot. W. Suchta
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Minionej soboty podopieczni trenera 
Krystiana Szleszyńskiego rozegrali ostat-
nie spotkanie w rundzie jesiennej sezonu 
2021/22. Ich przeciwnikiem byli zawodni-
cy z Kończyc, którzy jako pierwsi cieszyli 
się w tym meczu ze strzelenia gola. Do 
wyrówniania doprowadził niezawodny 
Adrian Sikora, dla którego było to osiem-
naste trafienie w tym sezonie. Po zmianie 
stron drugą żółtą i w konsekwencji cze-
rowną kartką ukarany został Mateusz Cie-
ślar. Pomimo gry w osłabieniu ustrońscy 

   A Klasa      LKS Kończyce Małe – KS Nierodzim 2:2 (1:0)

REMISOWY KONIEC
1 UKS APN Góral Istebna 32 54:8
2 LKS 99 Pruchna 31 47:22
3 LKS Błyskawica Kończyce W. 25 26:10
4 KS Nierodzim 24 39:19
5 LKS Strażak Dębowiec 23 27:32
6 LKS Kończyce Małe 22 36:22
7 LKS Beskid Brenna 20 39:20
8 LKS Victoria Hażlach 19 32:19
9 LKS Iskra Iskrzyczyn 17 30:33
10 LKS Olza Pogwizdów 16 24:31
11 LKS Goleszów 13 20:29
12 LKS Błękitni Pierściec 11 23:39
13 LKS Orzeł Zabłocie 3 13:61
14 LKS Rudnik 0 5:60

Klasa A Podokręg Skoczów

W poprzednim meczu było dużo fauli, ale w Kończycach...                          Fot. M. Niemiec 

zawodnicy zdobyli drugą bramkę, kiedy 
to dogranie Dariusza Stokłosy wykorzy-
stał Adrian Sikora. Minutę po tym trafie-
niu czerownym kartonikiem napomniany 
został jeden z gospodarzy. W doliczonym 
czasie gry arbiter prowadzący to spot-
kanie uradował miejscowych kibiców 
wskazując na wapno. O ile interweniujący  
w ustrońskiej bramce Paweł Sztefek 
obronił karnego, tak dobitki nie zdołał 
zatrzymać. Mecz zakończył się jeszcze 
jedną czerwoną kartką, bowiem drugim 

 KS Decor Bełk – KS Kuźnia Ustroń 3:0 (1:0)

1 LKS Bełk 32 32:14
2 KP GKS II Tychy S.A. 32 43:13
3 LKS Unia Turza Śląska 26 34:22
4 GKS Piast II Gliwice 21 24:17
5 LKS Czaniec 21 24:21
6 LKS Drzewiarz Jasienica 21 21:24
7 MRKS Czechowice-Dziedzice 20 24:17
8 KS Spójnia Landek 19 22:15
9 LKS Orzeł Łękawica 19 22:25
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 18 22:21
11 KS Kuźnia Ustroń 17 14:21
12 LKS Unia Książenice 14 27:35
13 KS ROW 1964 Rybnik 12 23:37
14 LKS Czarni Gorzyce 12 16:28
15 LKS Bestwina 10 18:35
16 TS Czarni-Góral Żywiec 7 17:38

IV Liga (Śląsk - grupa II)

IV LIGA

STRZELECKIE FATUM

Po tej zeszłotygodniowej akcji też nie padła 
bramka.                                   Fot. M. Niemiec

W czternastej kolejce czwartoligo-
wych zmagań Kuźnię Ustroń czekało nie 
lada wyzwanie – konfrontacja z liderem 
rozgrywek. Faworyzowani gospodarze 
bardzo dobrze zainaugurowali sobotnie 
spotkanie, bowiem premierowego gola 
strzelili w pierwszym kwadransie gry. 
Dwie kolejne bramki miejscowi zdobyli 
po zmianie stron, czym przypieczęto-
wali swój triumf. Dla podopiecznych 
szkoleniowca Mateusza Żebrowskiego 
był to kolejny mecz, w którym nie potra-
fili pokonać bramkarza rywali. Ostatnia 
zdobyta przez nich bramka miała miejsce 
w połowie września, kiedy to na listę 
strzelców wpisał się Tomasz Gomola. Od 
tego czasu ustrońscy zawodnicy zagrali 
siedem spotkań ligowych oraz jedno pu-
charowe, co daje ponad siedemset minut 
bez strzelonego gola! Strzelecka posucha 

przełożyła się na ligową tabelę. Jeszcze 
we wrześniu Kuźnia była na podium,  
a teraz plasuje się w dolnej połowie ligo-
wej stawki.                                               (acz)

żółtym kartonikiem ukarany został Szy-
mon Górniok.

O komentarz poprosiliśmy sędziego 
głównego meczu Adama Targowskiego, 
który powiedział:  – Spotkanie nie należa-
ło do najłatwiejszych z uwagi na regular-
ny mobbing, uciążliwy z punktu widzenia 
pracy sędziego. Oprócz prób wpływania 
na werdykty sędziowskie, gospodarze wy-
kazywali się nieznajomością przepisów. 
Ten stan rzeczy wzmacniał ich frustrację  
i agresję, ta zaś przełożyła się na absolut-
nie nieakceptowalną skalę protestów po 
drugiej bramce dla Nierodzimia. W efek-
cie użycia wysoce niestosownego języka, 
boisko opuścić musiał jeden z zawodników 
gospodarzy. Dwoma wykluczeniami uka-
rani zostali też piłkarze drużyny gości, po-
wodem – otrzymanie drugiej żółtej kartki  
w meczu.                         Arkadiusz Czapek


