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W numerze m.in.: Nie może-
my przyjąć więcej uchodźców 
– mówi burmistrz Przemysław 
Korcz, Walne sprawozdawcze 
OSP Nierodzim, Zostaw swój 
1% w Ustroniu – wykaz orga-
nizacji, Ekolożka na medal, 
Pierwszy ustroński hutmistrz, 
Seniorzy w Nierodzimiu nie za-
grają, Wysoka wygrana MKS-u 
Ustroń, Pierwszy mecz Kuźni  
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Ci wychowawcy razem z chłopcami byli na zdjęciu na okładce 9 numeru gazety. 1 mar-
ca w nocy przyjechali z wychowankami z domu dziecka do „Narcyza”. Dopiero po 10 
dniach poczuli się bezpieczni, a dzieci zaczęły się uśmiechać, w czym pomogła trosk-
liwa opieka Uzdrowiska Ustroń. Poprosili o gazetę na pamiątkę. Zapytałam, czy to nie 
przykra pamiątka. Odpowiedzieli, że w dobrych czasach, które mają nadzieję nadejdą 
wkrótce, to będzie dobra pamiątka o dobrym miejscu i dobrych ludziach. Fot. M. Niemiec 

ŚMIECH
PRZEZ ŁZY

Kończący się sezon zaliczamy do bar-
dzo udanych. Nasz klub SRS Czantoria 
Ustroń zdobył 1 miejsce w klasyfikacji 
generalnej klubów Śląskiej Ligi Dzieci 
i Młodzieży w narciarstwie zjazdowym 
Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciar-
skiego. Jest to niesamowity sukces na-
szych zawodników i naszego klubu, po-
nieważ po raz pierwszy udało nam się 
stanąć na najwyższym stopniu podium. 
Śląska Liga Dzieci i Młodzieży w Narciar-
stwie Zjazdowym jest cyklem zawodów  
w narciarstwie alpejskim. Jest organizo-
wana dla młodzieży szkolnej wojewódz-
twa śląskiego przez Śląsko-Beskidzki 
Związek Narciarski. Ma na celu popula-
ryzację oraz podniesienie poziomu spor-
towego narciarstwa alpejskiego wśród jej 
uczestników. Cały cykl składał się w tym 
sezonie z 10 rozgrywek w tym 5 Beskidz-
kich Nadziei rozegranych na stokach: 

Byli wśród nich ciężko chorzy, którzy 
nie mogli się ruszać. Gdy wjechali do 
Polski i zobaczyli wolontariuszy, czeka-
jących na nich z kanapkami, słodyczami 
zabawkami, to śmiały się przez łzy. Dosta-
li pieczątki do paszportu i pojechali dalej, 
do Chełma, a stamtąd autobusami dotarli 
do Ustronia. To wszystko po polsku opo-

MISTRZOWIE 
ŚLĄSKIEJ LIGI

 Fot. SRS CzantoriaZaczęły się rozgrywki IV ligi. Więcej na  
str. 16.                                Fot. M. Niemiec

                                                 (cd. na str. 7)

To byli jedni z pierwszych uchodźców, 
którzy dotarli do Ustronia. Jechali pocią-
giem wypełnionym uciekającymi przed 
wojną ludźmi. Kto tylko mógł, kogo 
wpuścili, chciał się wydostać z bombar-
dowanego miasta. W 6-osobowych prze-
działach spało po 9, 10 osób, również 
na podłodze. Nie było możliwości, żeby 
skorzystać z toalety, bo na korytarzach 
leżeli ludzie. 
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gruntów. To spore udogodnie-
nie dla petentów. 
 
Wiąz szypułkowy jest ko-
lejnym drzewem na terenie 
Cieszyna uznanym za pomnik 
przyrody. Rośnie na skraju uli-
cy Żeromskiego, ma ponad sto 
lat. W sumie w nadolziańskim 
grodzie jest ponad 90 takich 
„pomnikowych” drzew. 

Dawny amfiteatr w Cieszynie 
zamienił się w targowisko pod 
chmurką, a następnie w par-
king. W niecce i na koronie 
jest miejsce dla kilkudziesięciu 
samochodów. Taka sytuacja 
trwa od kilkunastu lat. Pomysł 
z wybudowaniem parkingu 
podziemnego w tym miejscu 
dotąd nie doczekał się realiza-
cji.                                     (nik)

cieszyńskiego kupca i kolek-
cjonera, Brunona Konczakow-
skiego. 

Swoją działalność nieustannie 
rozwija Hospicjum im. Łuka-
sza Ewangelisty w Cieszynie. 
Stowarzyszenie to działa od 
1998 roku. Jego wolontariu-
sze niosą pomoc cierpiącym 
mieszkańcom regionu, któ-
rych dotykają m.in. choroby 
onkologiczne. Ostatnio uru-
chomiono nowy magazyn ze 
sprzętem rehabilitacyjnym  
i medycznym. Obiekt znajduje 
się przy ulicy Kasztanowej 8, 
w części budynku należącego 
do Stowarzyszenia Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem”.

Na placu Dominikańskim  
w Cieszynie ma siedzibę 

Zespół Szkół Budowlanych.  
W tym okazałym gmachu „bu-
dowlanka” mieści się od 1951 
roku, ale uruchomiona została 
dwa lata wcześniej. Co cieka-
we, w okresie przedwojennym 
mieściły się tutaj Państwowe 
Liceum i Gimnazjum Kupieckie 
oraz Państwowe Męskie Semi-
narium Nauczycielskie.   
 
Kancelaria Ogólna Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie znaj-
duje się w budynku przy ulicy 
Szerokiej. Została ulokowana 
na parterze, gdzie petenci mogą 
składać dokumenty czy wnioski 
związane ze sprawami zała-
twianymi w starostwie. Obok 
czynne jest biuro, w którym 
zainteresowanym osobom udo-
stępniane są mapy geodezyjne 
oraz wypisy i wyrysy z rejestru 

to i owo
z 

okolicy
Do rejestru zabytków nieru-
chomych województwa ślą-
skiego, wpisano niedawno 
drewnianą willę myśliwską  
i sąsiadującą z nią kaplicę św. 
Huberta. Obiekty znajdują się 
w Brennej, ul. Głębiec 26. Ten 
dworek myśliwski znany jest 
jako „Konczakówka”. Został 
wybudowany prawie wiek 
temu na zamówienie słynnego 

*  *  *

*  *  **  *  *

*  *  * *  *  *

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Ustroń, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów,

rozpoczyna się kolejny etap prac związanych 
z opracowaniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Ustroń do 2030 roku

Dotychczas, zgodnie z uchwałą nr XXXV/511/2022 Rady 
Miasta Ustroń z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta 
Ustroń, wyznaczony został obszar rewitalizacji, który do-
stępny jest w treści uchwały opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15 lutego 2022 
r., poz. 989.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania 
propozycji projektów, które należy uwzględnić w programie 
rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, 
przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe  
i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy niefor-
malne mieszkańców. 

Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu kon-
kretnych problemów, przede wszystkim społecznych – na 
obszarze rewitalizowanym. 

Wzór karty projektu, na której opisać można propozycję 
projektu rewitalizacyjnego dostępny jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń, a także w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń.

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty 
można składać w terminie od 7 marca 2022 r. do 6 kwietnia 
2022 r.  w następujący sposób:

• papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta Ustroń, 

Rynek 1, 43-450 Ustroń lub złożonej osobiście w Urzędzie 
Miasta Ustroń

• elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej 
na adres biuropodawcze@ustron.pl 

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana 
czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który 
takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organiza-
cja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 
300-30-78 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@
kreatus.eu.

Karty projektów stanowią propozycje działań rewitaliza-
cyjnych, które ostatecznie będą weryfikowane przez zespół 
opracowujący program rewitalizacji. 

Pomysły zostaną zweryfikowane przede wszystkim pod 
kątem potrzeby realizacji danego projektu zgodnej z ideą 
rewitalizacji oraz problemami występującymi na obszarze 
rewitalizacji, a także pod kątem możliwości ich finansowa-
nia. W związku z powyższym zespół może kontaktować się 
z Wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów 
w opisie lub ewentualnych zmian. 

Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zo-
staną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów 
podstawowych oraz uzupełniających. 

Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany 
projekt ma zapewnione źródło finansowania. 

W ramach realizacji procesów rewitalizacyjnych po 
uchwaleniu programu wskazani realizatorzy powinni 
przystąpić do pozyskiwania środków finansowych, 
składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz 
organizowanie partnerstw w projekcie. 

Burmistrz Miasta Ustroń
Przemysław Korcz

OGŁOSZENIE
Włącz się! Przedstaw swoje pomysły! 

Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w mieście Ustroń żyło się lepiej!
Zapraszamy i czekamy na propozycje działań, które ożywią Twoje otoczenie!

11/2022/1/O
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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

11/2022/1/R

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

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Alojzy Maciejczek  lat 78  ul. Kamieniec
Emil Tomiczek   lat 92  ul. Lipowska
Józef Gruszczyk  lat 70  ul. Sztwiertni

WARSZTATY TWORZENIA 
DEKORACJI WIELKANOCNYCH

Domek Pracy Twórczej zaprasza na warsztaty tworzenia dekora-
cji wielkanocnych z Dagmarą Chorobą z „ChorDagaArt”.  Zajęcia 
odbędą się w sobotę 26 marca. Ze względu na obostrzenia covidowe 
obowiązują zapisy. Koszt 20 zł. Grupy 6-osobowe. Godziny zajęć: 
10.00, 11.15 lub 12.30. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały 
i świetną zabawę. Tel. kontaktowe 33 854-29-96 lub 600-504-638.

*   *   *

*   *   *

*   *   *
11/2022/2/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY 
DORADCY NIERUCHOMOŚCI?

Nazywam się Dawid Zyzański

Od kilku lat specjalizuję się w sprzedaży nieruchomości. Na przełomie 
swojej kariery zawodowej spotkałem wiele osób, które z perspektywy 
osoby doświadczonej w sprzedaży nieruchomości, podejmowały błęd-
ne ale również pochopne decyzje podczas sprzedaży nieruchomości.  
W efekcie uzyskiwały one niskie ceny ofertowe, niejednokrotnie 
nie doprowadziły do finalizacji transakcji.

Dzięki współpracy ze mną unikniesz błędów negocjacyj-
nych, a ja uzyskam najwyższą cenę za Twoją nierucho-
mość. Moje doświadczenie gwarantuje szybki, prosty  
i przyjemny proces sprzedażowy.

Zaoszczędzę Twój czas oraz pieniądze! 

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację w sprawie 
Twojej nieruchomości: 790 373 836

JAK OCHRONIĆ DZIECI 
PRZED CYBER ZABURZENIAMI

Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja” w Ustroniu zaprasza 
rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów na kolejny 
wykład z cyklu „Jak ochronić nasze dzieci przed światem uza-
leżnień”. Podczas najbliższego spotkania prof. Mariusz Jędrzej-
ko – psycholog, socjolog, ekspert w dziedzinie cyber zaburzeń 
będzie poruszał następujące zagadnienia: jak pomóc dzieciom 
po pandemii, jak nauczyć dzieci korzystać z sieci, „cyfrowe pie-
kło” – cyfrowe dzieci, technologia cyfrowa w życiu dziecka, co 
powinien wiedzieć rodzic,  kiedy technologie cyfrowe rozwijają, 
a kiedy „zwijają”. Organizatorzy zapraszają w piątek 18 marca na 
godz. 18.00 do budynku Fundacji „Życie i Misja” przy ul. 3 Maja 
14. Wstęp wolny. Po spotkaniu, zorganizowanym przy współ-
pracy z Urzędem Miasta Ustroń, będzie możliwość skorzystania  
z indywidualnej konsultacji. 

ZEBRANIE OSIEDLA LIPOWIEC 
Zarząd Osiedla Lipowiec oraz radni dzielnicy zapraszają miesz-

kańców na  zebranie, które odbędzie się 23 marca o godz. 18.00 
w sali OSP Lipowiec. Na spotkanie zostali zaproszeni przedsta-
wiciele władz naszego miasta, a także straży miejskiej  i policji.       

                                    w imieniu Zarządu Osiedla Lipowiec 
prezes Danuta Chwastek 

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z KATARZYNĄ SZKARADNIK 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza na spotkanie autorskie z Katarzyną Szkaradnik, które 
odbędzie się na facebook’owym profilu biblioteki. Prowadzą-
cy – Andrzej Drobik, temat przewodni – Historia jako narracja  
i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha 
i Jana Wantuły, termin – 31 marca o 17:00.

Noclegami z wyżywieniem dla osób przybywających z Ukrainy 
na teren powiatu cieszyńskiego dysponuje Biuro Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 
Szczegółowe informacje o możliwości zakwaterowania można 
uzyskać pod numerami telefonów (w godzinach pracy Starostwa): 
33 47-77-224, 33 47-77-225, po godzinach pracy Starostwa: 782-
311-758, 534-967-026, 534-719-580.

POMOCNE TELEFONY
DLA PRZYBYWAJĄCYCH 

Z UKRAINY

CZYSTE POWIETRZE
Miasto Ustroń wraz z Fundacją Oddychaj Beskidami zapraszają 

na spotkanie z mieszkańcami Ustronia, które odbędzie się 22 
marca o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury „Prażaków-
ka” sala nr 7. Podczas spotkania zostaną przybliżone założenia 
programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez konsul-
tantów Fundacji. 

*   *   *

*   *   *

WYJAŚNIENIE REDAKCJI
W związku z telefonami od Czytelników, informujemy, że arty-

kuł Elżbiety Sikory pt. „Wrażenia z filmu Gierek”, który ukazał 
się w poprzednim numerze, zawierał osobiste zdanie autorki. 

*   *   *
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OTWARCI
NA MŁODYCH

W sobotę 12 marca odbyło się walne 
sprawozdawcze zebranie jednostki OSP 
Nierodzim, podczas którego druhowie 
podsumowali działalność w roku 2021. 
Obrady prowadził Szymon Muszer.

Sprawozdanie przedstawił prezes Ro-
bert Rymorz, zaznaczając, że 2021 rok 
upłynał pod znakiem pandemii. Przy-
pomniał, że 19 czerwca wybrano nowy 
zarząd, który zebrał się 5 razy. 11 lipca 
dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej brały udział w I edycji Po-
wiatowej Spartakiady dla MDP. Odbyła 
się 3-dniowa wycieczka w Karkonosze. 
przeprowadzono akcję kalendarzową. 
8 listopada jednostka brała udział 
w organizowanej przez radio Bielsko akcji 
Świeć Przykładem. Jak co roku 11 listo-
pada poczet sztandarowy  OSP Nierodzim 
uczestniczył w obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości. Prezes podkreślił, 
że strażnica jest otwarta dla młodych, 
więc  22 września i 15 października goszc-
zono uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. 
W roku sprawozdawczym na zaproszenie 
sąsiednich OSP wzięto udział w jubile-
uszu OSP w Pogórzu oraz w uroczystości 
przekazania samochodu pożarniczego dla 
OSP Pierściec. Z prac gospodarczych sku-
piono się na utrzymaniu porządku i kosze-
niu terenów zielonych w „Olszynce” oraz 
przed remizą, w której wykonywano też 
prace związane z utrzymaniem sprawności 
bojowej posiadanego sprzętu i samocho-
dów pożarniczych. Prezes podziękował 
serdecznie sponsorom, szczególnie firmie 
MOKATE oraz Nadleśnictwu Wisła. 
Dziękował też mieszkańcom dzielnicy 
i rodzinom druhów. 

Sprawozdanie z działalności oper-
acyjnej przedstawił naczelnik Marian 
Leszczyna. Zebrani dowiedzieli się, że 
przeprowadzono 5 zbiórek szkolenio-
wych, wzięto udział w ćwiczeniach Kom-
panii Obwodowej nr 3 Cieszyn zorga-
nizowanych przez KP PSP w Cieszynie 
oraz w ćwiczeniach komendanta mie-
jskiego, zabezpieczano imprezy na terenie 
miasta oraz punkt szczepień w Skoczow-
ie. Obecnie jednostka liczy 28 członków 
podziału bojowego. W 2021 roku wy-
jeżdżano na akcje ratownicze  35 razy: 
do pożarów 8 razy, do miejscowych 
zagrożeń 24 razy, do alarmów fałszywych  
3 razy. Zakupiono ze środków KSRG 
3 ubrania specjalne 3-częściowe Predator, 
ze środków funduszu przeciwdziałania 
Covid-19 jedno ubranie Predator, 16 par 
rękawic specjalnych, ze środków pozys-
kanych od sponsorów: 4 ubrania Predator, 
15 par rękawic ratownictwa technicznego, 
ze środków Miasta Ustroń zakupiono 
m.in.: lancę kominową i parawan za-
bezpieczający teren akcji. Sprawozdanie 
odczytał też skarbnik Damian Leszczyna,  
a po obwieszczeniu przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Michała Kukuczki, 
że wszystko się zgadza w dokumentach, 
druhowie udzielili zarządowi absoluto-
rium.                           Monika Niemiec

Jednogłośnie udzielonego Zarządowi absolutorium gratulowali zaproszeni goście: wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka – radna dzielnicy Nierodzim, sekretarz miasta 
Ireneusz Staniek, komendant miejski OSP Marek Szalbot, przewodniczący Zarządu Osiedla 
Nierodzim Wit Kozub.                                                                                   Fot. M. Niemiec

Najbardziej doświadczeni druhowie odznaczeni zostali za wysługę lat. 55 lat: Sylwester 
Chrapek, Jan Sajan, 50 lat: Ludwik Kudła, Władysław Zieliński, Czesław Sajan, 45 lat: Franci-
szek Ciemała, Henryk Heczko, 40 lat: Piotr Górniok, 30 lat: Ireneusz Wyka.  Fot. M. Niemiec

Również młodsi druhowie mają już za sobą wiele lat pracy dla jednostki. Za wysługę lat od-
znaczeni zostali 25 lat: Tomasz Pezda, Andrzej Pilch, Grzegorz Bodziuch, Grzegorz Jaworski, 
20 lat: Tadeusz Madzia, 10 lat: Bogdan Sztwiertnia, Dawid Miech, Natalia Smoleń, Barbara 
Sztwiertnia, Michał Kukuczka, Rafał Siąkała.                                                Fot. M. Niemiec
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Organizacja życia w obliczu toczącej się za wschodnią granicą wojny 
spoczywa na barkach ludzi i samorządów i ciągle brak wytycznych praw-
nych. Długo oczekiwana tzw. specustawa weszła prawie trzy tygodnie 
po rozpoczęciu wojny, a do niej potrzebne są jeszcze rozporządzenia 
wykonawcze. Dopiero one dadzą nam narzędzia do konkretnych działań 
pomocowych. Już wiemy, że prawie 100 procent tych działań będzie 
spoczywało na naszych barkach.

Na terenie powiatu organizowane są trzy razy w tygodniu stałe 
konferencje on line, w których biorą udział wójtowie, burmistrzo-
wie, starostowie i różne służby w zależności od potrzeb – pań-
stwowa straż pożarna, policja, powiatowe centrum zarządzania 
kryzysowego, powiatowy urząd pracy. Na tych spotkaniach 
zgłaszamy bieżące problemy, a każdego dnia pojawiają się nowe. 
Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu rozwiązujemy je sami przy 
pomocy społeczeństwa i wolontariuszy. Już wiemy, że prawie 
100 procent obowiązków spocznie na barkach samorządowych. 
Rejestrację uchodźców prowadzić będą urzędy miasta i gmin, 
wydawaniem zasiłków zajmą się gminne i miejskie ośrodki 
pomocy społecznej, dzieci do szkół przyjmować będą również 
samorządy. My nawet nie pytamy, czy będą na to środki, na już 
potrzebujemy rozwiązań legislacyjnych, aby działać zgodnie 
z prawem. 

Na dzień dzisiejszy, czyli na poniedziałek jest 2.112 miejsc 
w powiecie cieszyńskim w oficjalnej bazie starosty, z czego  
w Ustroniu 871. Oprócz tego jest kilka ośrodków w mieście, które 
mają bezpośrednie umowy podpisywane z firmami zatrudniający-
mi pracowników ukraińskich i to jest liczba, jak przypuszczam, 
około 200. Jeszcze do tego trzeba doliczyć kilkaset osób w do-
mach prywatnych. Miasto Ustroń dochodzi do progu 10 procent 
dodatkowych mieszkańców. Przy niecałych 16.000 obywateli jest 
to około 1.500 uchodźców. To jest już naprawdę górna granica, 
jaką możemy przyjąć. Jeszcze w ubiegłym tygodniu szacowałem 
chłonność na 1000 osób. 

Naprawdę nie wiem, jak damy sobie radę z obsługą tych osób, 
ale zrobimy wszystko, aby sprostać temu zadaniu. Przeszliśmy 
już solidną szkołę podczas pandemii i poradzimy sobier tak jak 
to było w tamtych trudnych okresach. Musimy zarejestrować 
wiele osób w Urzędzie Miasta, jednocześnie wypełniając co-
dzienne obowiązki i przyjmując naszych mieszkańców. Musimy 
prowadzić stałą kooordynację działań pomocowych od prywat-
nych osób. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
będą musieli przyjąć dodatkowo około 1000 osób, które zgłoszą 
się po świadczenia. To wszystko trzeba będzie zrobić tą samą 
liczbą pracowników. U pana wojewody zgłosiłem zapotrze-
bowanie na mobilny system rejestracji obywateli, żeby móc 
dopełniać formalności w ośrodkach, gdzie mieszkają uchodźcy 
i chociaż w ten sposób odciążyć ratusz. Nie otrzymałem jeszcze 
odpowiedzi. Tzw. specustawa pozwala uchodźcom pracować, 
odpowiednie działania podejmuje Powiatowy Urząd Pracy  
w Cieszynie, ale jak uchodźcy z Ustronia mają tam dojechać, gdy 
część z nich nie ma w ogóle pieniędzy? Wysłałem zapytanie, czy 
uchodźcy będą mogli korzystać z komunikacji publicznej bezpłat-
nie. Nie otrzymałem odpowiedzi. Część uchodźców przywiozła 
ze sobą jakieś pieniądze, ale mają tylko hrywny. Trudno znaleźć 
kantory przyjmujące ukraińską walutę. Przyjechało do nas wiele 
dzieci, ale nie ma szans, by wystarczyło dla nich miejsc w przed-
szkolach i w szkołach. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami 
placówek oświatowych i wspólnie zastanawiamy się, jak podejść 
do tematu. Na domiar złego pojawiły się informacje, że szkoły 
będą musiały udostępnić na rzecz uchodźców sale gimnastyczne. 
Zdecydowanie się temu sprzeciwiam, bo nie może być tak, że 
pokrzywdzone będą dzieci i młodzież w mieście, które najbardziej 
w całym województwie śląskim angażuje się w pomoc uchodźcom. 

Nasi mieszkańcy naprawdę stanęli na wysokości zadania, po-
święcając potrzebującym swój czas, siły, pieniądze. Rozumiem, 
że część z nich może być już zmęczona napiętą sytuacją i pew-
nymi utrudnieniami. Pracownicy Urzędu Miasta starają się, by 
Ustroniacy nie odczuli, że nie poświęca się im należytej uwagi, 
że nie ma dla nich czasu, ale są tylko ludźmi. Wszyscy realizu-
jemy swoje normalne obowiązki, trwają procedury przetargowe, 
realizowane są inwestycje, jednak bardzo utrudnia nam życie 
brak odgórnych regulacji, wytycznych i pomocy. Zgłosiłem już 
w starostwie powiatowym, że Ustroń nie powinien przyjmować 
więcej uchodźców w ramach systemu wojewody, ale formalnie 
nie mamy na to wpływu. Ośrodki, które zaakceptują stawkę 40 
zł za dobę od osoby, obowiązującą w umowach po 21 marca, 
mogą się same zgłaszać do starostwa i decyzje o podpisaniu 
umowy lub nie od nas nie zależą, mimo iż późniejsza obsługa 
urzędowa tych ludzi, spocznie na ustrońskim samorządzie. Nie da 
się też powiedzieć w tym momencie, bo nie ma jeszcze żadnych 
wskazówek, co będzie z uchodźcami, gdy skończy się umowa 
na pobyt w konkretnym ośrodku, a ten nie przedłuży umowy. 

Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować Ustroniakom za 
zaangażowanie w pomoc. Mieszkańcy sprawdzili się w bardzo 
trudnej sytuacji, okazali solidarność i wielkie serce osobom, które 
musiały opuścić swoje domy z powodu wojny. 

                                                         Spisała: Monika  Niemiec

           USTROŃ NIE POWINIEN 
  PRZYJMOWAĆ WIĘCEJ UCHODŹCÓW

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
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Robert Heczko wręczył Patrykowi Chwastkowi swój linoryt – zaproszenie na wystawę. Artysta 
oraz właściciel Galerii Rynek Kazimierz Heczko przekazali dochód z pierwszego sprzedanego 
obrazu na pomoc Ukrainie.                                                                           Fot. M. Niemiec

NA POZIOMIE KOMÓRKI

Wejście do Galerii Rynek było jak 
wkroczenie do innej rzeczywistości. Nie 
chodziło tylko o kontrast zaglądającej 
przez okno bieli z feerią kolorów na 
płótnach. Szło o klimat. Intensywne bar-
wy abstrakcyjnych wzorów wypełniły 
przestrzeń między ludźmi, otuliły ich 
ciepłem i pozwoliły oderwać się od dra-
matycznych wydarzeń. Kierowały uwagę 
do wewnątrz, w głąb żywych organizmów 
aż do poziomu komórki, bo malarstwo 
Patryka Chwastka inspirowane jest mo-

tywami biologicznymi w skali mikrosko-
powej. Jednak nie dało się całkiem uciec 
od trudnych tematów. Robert Heczko 
kazał się zastanowić, jak to jest, że na 
poziomie komórkowym jesteśmy tacy 
sami, a kompilacje komórek rodzą złych 
albo dobrych ludzi. Mówił o szacunku do 
człowieka i szacunku do sztuki, która nie 
powinna być narzędziem politycznym. 
I o dialogu, dzięki któremu się poznajemy 
i rozumiemy. Był dialog. Twórcy z ogląda-
jącymi, starszych z całkiem małymi i ludzi 

ze zwierzętami, czyli z jednym psem. 
Patryk Chwastek chętnie odpowiadał na 
pytania, a gazecie wyznał, że tylko przez 
przypadek nie jest mieszkańcem Ustronia. 
Pierwsze lata życia spędził w Białymsto-
ku, ale później jego rodzice, którzy są le-
karzami, mieli być zatrudnieni w naszym 
uzdrowisku. Ostatecznie skierowano ich 
do pracy do Andrychowa i tam artysta 
się wychowywał. W 2013 roku ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, 
studiował także w Hiszpanii. Obecnie 
mieszka w Brennej, gdzie prowadzi apar-
tamenty połączone z galerią. Ma na swoim 
koncie wiele wystaw i wiele podróży. Jest 
autorem i współautorem przewodników 
po Hiszpanii, ale zwiedził też polską pro-
wincję. Czym? Kolorowym samochodem 
pełniącym funkcję objazdowego teatru. 
Patryk Chwastek nie tylko maluje, ale jest 
także twórcą lalek i autorem spektakli. 
Obiecał, że poznamy jego inne oblicze, 
kiedy przyjedzie na Ogrody Sztuki or-
ganizowane latem przez Galerię Rynek. 

Wystawę można oglądać do końca 
marca i warto to zrobić mimo dramatów 
rozgrywających się na naszych oczach, 
a może właśnie z ich powodu. „Piękno 
zbawi świat” – powiedział notabene ro-
syjski pisarz Fiodor Dostojewski.    (mn)

Cały czas trwa zbiórka dla uchodźców w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. W magazynie 
brakuje: żywności (konserwy i przetwory; produkty suche – kasza, ryż, makarony, cukier, 
sól; żywność gotowa do podania; słodycze i słone przekąski; olej; woda; mleko), lekarstw 
(szczególnie na alergię i przeciwgorączkowe dla dzieci), chemii (szampony, mydła, odżywki, 
balsamy). Dla dzieci z Ukrainy, które niebawem rozpoczną w Ustroniu edukację, ruszyła też 
akcja „Plecak do szkoły” – przynosić można zatem tornistry, zeszyty i piórniki. Na zdjęciu 
wolontariusze segregują ubrania, których na ten moment nie brakuje. Dary przyjmowane są 
od 8:00 do 18:00 w tygodniu roboczym oraz w sobotę od 9:30 do 13:30. Fot. Edyta Kostka

W czwartek 3 marca bardzo blisko nas wybuchła wojna, ale pogoda w Ustroniu była 
ładna, świeciło słońce. W piątek 4 marca temperatura spadła, niebo zasnuły szare 
chmury, padał gęsty śnieg. Ustroń zatonął w zimowej ponurości, współgrającej 
z nastrojami mieszkańców. Właśnie w taki dzień odbył się wernisaż prac Patryka 
Chwastka. 

Na górnym zdjęciu artysta z dziećmi, powy-
żej jego rodzice w rozmowie z sekretarzem 
miasta Ireneuszem Stańkiem. 
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   ŚMIECH PRZEZ ŁZY

Dzieci zaczęły się uśmiechać dopiero po 10 
dniach pobytu w Ustroniu.      Fot. M. Niemiec

„Czujcie się, jak u siebie” - powiedzieli Adam Szlachta i Wojciech Budzowski.    Fot. M. Niemiec

Darowizny na rzecz Uchodźców 
z Ukrainy przebywających w Ustroniu

NUMER KONTA
Nazwa konta: „Darowizny na rzecz Uchodź-
ców z Ukrainy przebywających w Ustroniu”

Wpłacać można z każdego kraju na świecie, 
każdą kwotę, każdą walutę, etc.
Koszty przelewu zagranicznego ponosi 
Darczyńca!

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ TO PODANIE 
PRAWIDŁOWEGO TYTUŁU WPŁATY!

TYTUŁ WPŁATY: DAROWIZNA – UCHODŹCY 
Z UKRAINY W USTRONIU

NR KONTA: 
69 1050 1070 1000 0024 8243 6256

Dziękujemy za każdą wpłatę. 

(cd. ze str. 1)

wiadała mi Iryna Iskrenko, która w latach 
90. przez jakiś czas mieszkała w Polsce. 
Prosiła, żeby z całego serca podziękować 
wszystkim, którzy pomagają uchodźcom. 

Kiedy zostaną już prawnie uregulowa-
ne kwestie związane z edukacja dzieci 
z Ukrainy, również goście Narcyza pójdą 
do szkoły. Opiekunowie uważają, że to 
bardzo ważne, bo dzieci wciąż nie mogą 
się wyzbyć strachu i złych wspomnień, 
mimo iż wreszcie zaczęły się uśmie-
chać. Wychowawcy domów dziecka, 
którzy przyjechali do Ustronia, musieli 
zostawić w Ukrainie swoje rodziny, żeby 
towarzyszyć podopiecznym. Mówili, że 
było im bardzo trudno, ale to ich praca 
i obowiązek i nie mogliby zostawić wy-
chowanków. 

W ubiegły czwartek w „Narcyzie” 
otworzono świetlicę dla przebywających 
tam dzieci. Jeszcze nie dojechało całe 
wyposażenie, ale sprawdzić, jakie postępy 
poczyniono przyjechał Adam Szlachta, 
prezes Polsko-Amerykańskich Klinik 
Serca, które są właścicielem Uzdrowiska 
Ustroń. O celu wizyty powiedział: 

– Ponad tydzień temu przyjęliśmy po-
nad setkę dzieci z domów dziecka, które 
zostały ewakuowane z terenów wojen-
nych. W pierwszej kolejności skupili-
śmy się na zaspokojeni podstawowych 
potrzeb, ale z czasem dotarło do nas, że 
to nie jest sytuacja chwilowa, a dzieci 
oprócz ciepłego łóżka i posiłków potrze-
bują edukacji i zabawy. W czterech salach 
stworzyliśmy świetlicę,w której dzieci 
będą się mogły bawić i uczestniczyć 
w zajęciach dydaktycznych.

Do dzieci i ich wychowawców zwrócił 
się prezes Uzdrowiska Ustroń Wojciech 
Budzowski:

– Witamy was serdecznie. Nie mieliśmy 
dotąd okazji poznać się osobiście. Bardzo 
się cieszymy, że jesteście u nas, chcemy, 
byście czuli się tu jak to tylko możliwe, 
jak u siebie w domu. W ciągu najbliż-
szych dwóch dni powstanie tu przyjazne 
miejsce dla młodszych i starszych dzieci. 
Będziecie mogli tu grać w piłkarzyki, 
w ping ponga i różne gry, ale i uczyć się. 
Przywieziemy wam jeszcze różne inter-
aktywne urządzenia, boi chcemy, by czas 
spędzony w Ustroniu nie kojarzył wam się 
z wojną i ucieczką, ale byście mogli choć 
na chwile zapomnieć, co was spotkało 
i oderwać się od złych myśli. 

W imieniu uchodźców wypowiedziała 
się jedna z wychowawczyń:

- Przyjechaliśmy do Ustronia razem 
z dziećmi z sierocińca, z dziećmi, które 
nie mają rodzin. Powierzył nam je ukra-
iński rząd, a teraz znaleźliśmy schronie-
nie i opiekę u was. Bardzo, bardzo wam 
dziękujemy.                 Monika Niemiec               

PESEL umożliwi uchodźcom np. sko-
rzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej czy założenie firmy w Polsce. 
Profil zaufany umożliwi załatwianie wielu 
spraw urzędowych przez internet.

Jak czytamy na stronach rządowych, 
numer PESEL mogą uzyskać obywatele 
Ukrainy lub obywatele Ukrainy mający 
Kartę Polaka lub członkowie najbliższej 
rodziny obywatela Ukrainy, który ma 
Kartę Polaka, lub jest małżonkiem oby-
watela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa 
ukraińskiego. 

Dotyczy to osób, które przybyły do Pol-
ski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpo-
średnio z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi 
w tym kraju.

Po numer PESEL trzeba się zgło-
sić do dowolnego urzędu miasta lub 
gminy. Warto mieć to na uwadze, jeśli 
w ustrońskim ratuszu byłyby bardzo 
duże kolejki. Wtedy można się udać 
choćby do Goleszowa czy Skoczowa, 
gdzie przebywa mniej uchodźców niż 
w naszym mieście.  

Trzeba złożyć wypełniony wniosek, 
który można pobrać ze strony rządowej 
lub otrzymać w urzędzie.  Można go po-
brać w rosyjskiej wersji językowej. Trze-
ba mieć dokument, potwierdzający dane 
z wniosku. Jeśli go nie ma, wniosek jest 
oświadczeniem, potwierdzającym dane.  
Konieczne jest kolorowe zdjęcie w roz-
miarach 35 x 45 mm. Podczas składania 
wniosku zostaną pobrane odciski palców.

REJESTRACJA UCHODŹCÓW
W środę rozpoczęła się rejestracja uchodźców w Urzędzie Miasta Ustroń. Po numer 
PESEL i profil zaufany może się zgłosić ponad 1000 osób. 
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Milenka poszła w ślady mamy.

Czy ktoś jeszcze pamięta, że w czerwcu 1990 r. w związku z zagrożeniem wystąpie-
nia klęski ekologicznej Zarząd Miasta wprowadził obowiązkową segregację śmieci? 
To dawne dzieje. Cztery lata później 73 % mieszkańców Ustronia opowiedziało się  
w referendum za samoopodatkowaniem od wywozu śmieci. Gdybyśmy wtedy zabrali 
się konsekwentnie za tę działalność, to nasz świat zapewne wyglądałby dziś inaczej, 
ale wówczas nie było jeszcze takiego zagrożenia jak obecnie, więc jedynie nieliczni 
działacze ekologiczni przedstawiali wizjonerskie obrazy zagrożenia.

18 marca przypada Światowy Dzień Re-
cyklingu, czyli promowania odzyskiwania 
surowców z odpadów, tymczasem jedną  
z pierwszych osób w naszym mieście, 
która z pełnym przekonaniem rozpoczęła 
segregację odpadów w swoim gospodar-
stwie domowym była Magdalena Lupinek, 
działająca w tej szczytnej sprawie już 
trzydzieści lat. Początki swego zaanga-
żowania opisała na łamach naszej gazety 
(nr 43 z 1999), zatem przypominamy 
fragmenty jej tekstu: „Gdy 6 lat temu  
w Ustroniu pojawiły się pierwsze kontene-
ry do segregacji odpadów komunalnych,  
w moim domu aż zagrzmiało. Rozpoczę-
łam walkę ze śmieciami i produkującymi 
je domownikami. Nie tak łatwo przyzwy-
czaić się do biegania z papierkami, plasti-
kiem i szkłem do worków w piwnicy, ale 
trzeba próbować. I stało się – świat stanął 
do góry nogami. Domownicy twierdzili, 
że prowadzę przysłowiową walkę z wia-
trakami i że sama nigdy środowiska natu-
ralnego nie uratuję. Nie dałam za wygraną 
i segregowałam sama. Do akcji włączył się 
mający wówczas 75 lat dziadek.

Po zgromadzeniu pewnej ilości śmieci 
wywoziliśmy je do kontenerów. I o zgrozo! 
Otwierając niejeden można było zobaczyć 
wszystko, tylko nie to czego dotyczył napis 
na metalowym pojemniku. W kontenerze 
na papier leżały butelki, na dodatek brud-
ne, z papierowymi etykietkami i metalo-
wymi obrączkami. Oburzyło mnie to, ale 
się nie zniechęciłam i segregowałam dalej. 

Minęło kilka lat. Otrzymaliśmy długo 
przeze mnie oczekiwane worki do segrega-
cji, takie z prawdziwego zdarzenia. Przy-
najmniej tak było na początku. Po jakimś 

EKOLOŻKA NA MEDAL 

czasie zauważyłam ich wady. Pierwszy 
„rzut workowy” zaopatrzony był w grube 
tasiemki do wiązania, następne były już tak 
cienkie, że jak żyletka cięły folię pomiędzy 
jednym a drugim oczkiem. Worki są też 
za duże dla osoby samotnej. W ulotkach 
informujących o procedurze odbierania 
surowców było wyraźnie napisane, że 
odbierane będą tylko worki całkowicie 
pełne i wyłożone w dogodnym miejscu dla 
pracowników zajmujących się ich wywo-
zem. Jak w takim razie ma sobie poradzić 
samotnie mieszkająca starsza kobieta? 
Plastik pół biedy, ale wynoszenia worka 
pełnego szkła lub papieru nijak nie mogę 
sobie wyobrazić. Niech żyje zatem dobra 
pomoc sąsiedzka!

(…) Akcja segregacji w moim domu wy-
gląda następująco: w kuchni pod zlewem 
znajduje się kubeł, do którego wrzucamy 
śmieci, których nie można umieścić w wor-
kach i są tam przede wszystkim różnego 
rodzaju „foliaki”. Odpadki z domowego 
stołu wyrzucamy na kompost lub do beczki 
„samoistnie produkującej gnojówkę”. 
Papier, opakowania plastikowe, butelki  
i puszki lądują w wielkiej reklamówce. 
Po wypełnieniu reklamówka rozpoczyna 
swoją wędrówkę do piwnicy. Papiery lądu-
ją bezpośrednio w worku, a plastik, szkło  
i puszki zażywają kąpieli w metalowej 
balii. Po wstępnej dezynfekcji zasilają 
szeregi swoich pobratymców.

A ja jestem z siebie dumna! Jestem nie-
poprawna – zaglądam do worków innych 
mieszkańców naszego miasta – i co widzę? 
Ludzie wrzucają do papierów foliowe 
opakowani po maśle, torebki po mlekach, 
opakowania po drożdżach. Boże! Czyżby 

segregacja była za trudna dla homo sapiens 
wkraczających w XXI wiek? Przecież na 
każdym worku widnieje ściąga, co do nich 
można wrzucić, a czego nie wolno. Cóż do 
segregacji też trzeba dorosnąć”.

Po kilku latach nasza mistrzyni segre-
gacji opisała te poczynania i wzięła udział 
w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym 
przez czasopismo „Murator”, zdobywając 
w 2009 r. jedną z głównych nagród, czyli 
dwa miejskie rowery marki Kross, co 
również opisano na łamach naszej gazety 
(nr 16 z 2009). 

Warto również przypomnieć, że Magda 
przez wiele lat prowadziła i koordyno-
wała akcję zbiórki plastikowych nakrę-
tek, które są wykonane z najwartościow-
szego tworzywa sztucznego, najłatwiej 
przetwarzanego, więc gdy zgromadzono 
kilka ton tego tworzywa można było 
za uzyskanie środki zakupić wózek dla 
osoby niepełnosprawnej. Pracując w Mu-
zeum Ustrońskim gromadziła na zapleczu  
i w piwnicy wielkie ilości tego surowca, 
po który przyjeżdżała rodzina beneficjenta.  
Z czasem była tak znana z tej szczytnej 
działalności, w którą włączyli się ucz-
niowie i niektóre instytucje z Ustronia  
i sąsiednich miast, że przywożono nakrętki 
do niej, a ona przekazywała je zaintere-
sowanym i dzięki temu działaniu kilka 
poszkodowanych przez los dzieci mogło 
otrzymać upragniony sprzęt. 

Poproszona o kilka refleksji na temat 
obecnie przeprowadzanej segregacji od-
padów i sytuacji ekologicznej powiedziała: 

„Segregacja odpadów w moim domu jest 
praktykowana od tylu już lat, że dopraw-
dy nie mogę sobie przypomnieć czasów, 
gdy wszystkie śmieci lądowały w jednym 
zbiorczym wiaderku pod zlewem. Obecnie 
stoi tam aż pięć osobnych pojemników  
z workami w różnych kolorach. Dla mojej 
6-letniej córki prawidłowe sortowanie 
zbędnych rzeczy jest czymś oczywistym 
i naturalnym. Milena doskonale wie, do 
jakich pojemników dany śmieć powinien 
trafić. Często sama biegnie do kuchni  
z dużego pokoju tylko po to, aby wyrzucić 
niepotrzebne już do niczego opakowanie 
czy produkt. I tak: papierowe ścinki – do 
niebieskiego worka, butelka po soczku 
– do zielonego, ogryzek po jabłku – do 
czarnego, foliowe opakowanie po ulu-
bionym batoniku – do żółtego itp. Ale 
uwaga, jest jeden wyjątek: zakrętki po 
butelkach z „pićku” wrzuca do specjalnego 
słoiczka, gdzie zbieramy je na potrzeby 
niepełnosprawnej Marysi Heller, do czego 
i Państwa gorąco zachęcam (dedykowane 
Marysi charakterystyczne serduszko na 
plastikowe nakrętki stoi chociażby nie-
opodal Muzeum Ustrońskiego). Ze zdu-
mieniem, ale i niekłamaną dumą muszę 
przyznać, że Milence, chociaż jest jeszcze 
bardzo mała, zdarzyło się już nawet upo-
minać znacznie od niej starszą siostrę, gdy 
ta wrzuciła coś do niewłaściwego kosza. 
Cieszę się, że podobnie jak u mnie, od-
powiednia segregacja odpadków jest dziś 
czymś powszechnym dla zdecydowanej 
większości mieszkańców mojego rodzin-
nego miasta”.

                    Spisała: Lidia Szkaradnik 
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W Miejskim Domu Spokojnej Starości 
zawsze staramy się rozweselać naszych 

CZAS NA UŚMIECH
mieszkańców i – o ile to możliwe – choć-
by na chwilę oderwać ich uwagę od trosk 

dnia codziennego. Fantastyczną ku temu 
okazją były w ostatnim czasie bal karna-
wałowy i Dzień Kobiet, które stanowiły 
zdrowy zastrzyk optymizmu. 

Tegoroczny bal w MDSS miał miejsce 
24 lutego, a więc w Tłusty Czwartek. 
Nie mogło zatem zabraknąć pączków  
i kawy. Jedzenie nikomu nie było w stanie 
zaszkodzić, bo zabawę rozpoczęliśmy  
w starodawnym klimacie, polonezem, 
wiadomo jednak, że żaden bal nie obę-
dzie się bez wszystkim bardzo dobrze 
znanego „wsiąść do pociągu…”. Jak 
co roku, nasi mieszkańcy spędzili ten 
radosny czas na kolorowej, odświętnie 
udekorowanej balonami i girlandami 
jadalni. Dobrą zabawę zagwarantowa-
ły nam też liczne quizy czy konkursy,  
w których można było coś wygrać,  
a wygrana zawsze cieszy, dlatego śmie-
chu i radości było co niemiara. 

Z pustymi rękami nie wyszły z jadalni 
również panie w dniu ich święta, 8 marca.  
Kobietom życzenia składali pracujący  
u nas panowie. Również z tej okazji 
wszyscy mieszkańcy zostali poczęstowa-
ni kawą i ciastem.                         A. SW.

Złoty Groń w Istebnej, Zwardoń, Góra 
Żar, Złoty Groń i Nowa Osada w Wiśle 
oraz 5 zawodów Ligi Śląskiej rozegranych 
w konkurencjach SL i GS na stokach: Zło-
ty Groń w Istebnej, Siglany w Wiśle, Góra 
Żar, Skrzyczne i Kiczera w Wiśle. Do 
klasyfikacji zostały zgłoszone 23 kluby  
z całej Polski. SRS Czantoria z sumą 5450 
punktów uplasowało się na pozycji lidera. 
Za nami znalazł się KS Racing Kids z Ka-
towic z sumą 4375 punktów i KS Beskidy 
z Bielska-Białej z sumą 4341 punktów. 
Na sukces ciężko pracowało i dumnie 
reprezentowało nasz klub 72 zawodników. 
W sumie do zawodów Ligi zgłoszonych 
było 541 zawodników. Szczegółowa kla-
syfikacja klubów, zawodników oraz szkół 
znajduje się na stronie organizatora www.
liga.beskidy.pl.

W klasyfikacji generalnej Ligii Śląskiej 
oraz Beskidzkich Nadziei nasi zawodnicy 
zajęli następujące miejsca: 1. Kamila 
Wojciech, 2. Grzegorz Hussar, 2. Mi-
kołaj Śliwka, 2. Igor Olszak, 2. Hanna 
Staszewska, 3. Julia Greene, 3. Mak-
symilian Kamiński, 5. David Meissner,  
5. Hanna Krawczyk, 5. Franek Szczyrba, 
6. Vanessa Saniternik, 6. Hugo Polak,  
6. Kajetan Gurbiel, 7. Kacper Greene,  
8. Agata Drozdowska, 9. Hania Łamacz, 
10. Michał Markuzel, 11. Oliwier Ukleje-
wicz, 12. Natalia Kohut, 12. Amelia Gur-
biel, 12. Pola Kolasa, 12. Kamil Michnik, 
13. Tatiana Heller, 13. Łukasz Gorlich, 
13. Aleksander Deda, 13. Bruno Polak, 
14. Filip Markuzel, 14. Emilia Śliwka, 
15. Justyna Warzecha, 15. Igor Wolański, 
15. Konrad Michnik, 15. Nadia Kohut. 

Składamy wielkie gratulacje wszystkim 
zawodnikom oraz dziękujemy za ciężką 
pracę włożoną w treningi i zawody. 

Serdecznie podziękowania należą się 
naszym wspaniałym trenerom: Patrycji 
Polak, Pawłowi Polak, Maciejowi Ogo-
nowskiemu oraz Wiktorii Pokorny za to, 
że mówią to, czego zawodnicy nie chcą 
słyszeć, widzą to, czego zawodnicy nie 
chcą widzieć, a wszystko po to, żeby 
zawodnicy zdobywali to, o czym marzą!

Składamy serdeczne podziękowania na-
szym sponsorom: SANBUD, M&A, KU-
BALA, QBL, DUO-SPAW, EMI, Dwór 
Skibówki. Bez ich wsparcia trudniej by 
nam było osiągnąć pozycję lidera wśród 
klubów narciarskich rywalizujących  
w Śląskiej Lidze Dzieci i Młodzieży. Za 
okazaną pomoc i życzliwość dziękujemy 
również pracownikom Urzędu Miasta 
Ustroń, kolejom linowym Czantoria, Po-
niwiec i Siglany oraz Wiślański Skipass. 
Wyrazy głębokiego uznania składamy 
również rodzicom naszych zawodników, 
którzy niestrudzenie pomagali podczas 
zawodów. Wasza pomoc jest nieoceniona. 
Dziękujemy wam za wasze poświęcenie, 
motywację i pracę na rzecz klubu. 

Razem tworzymy jedną drużynę!  
Razem tworzymy najlepszą drużynę!

          Zarząd SRS Czantoria Ustroń

10 marca odbyły się ostatnie w tym se-
zonie zawody z cyklu Śląska Liga Dzieci 
i Młodzieży. Zawody odbyły się na stoku 
Kiczera w Wiśle. Nasi zawodnicy po raz 
kolejny dali z siebie wszystko i pierwszy 
raz w historii klubu zdobyli ponad 1000 
punktów podczas jednych zawodów. 
Wielkie gratulacje należą się wszystkim 
zawodnikom, a w szczególności zdobyw-
com czołowych miejsc: 1. Hugo Polak,  
1. Grzegorz Hussar, 2. Kamila Wojciech, 
2. Julia Greene, 3. Maksymilian Kamiń-
ski, 4. Igor Olszak, 4. Mikołaj Śliwka,  
5. Vanessa Saniternik, 5. Kacper Greene. 

MISTRZOWIE ŚLĄSKIEJ LIGI 
(cd. ze str. 1)

 Fot. SRS Czantoria

*   *   *
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Lou Carter, Nikki Dyson 
„Oskar. Głodny jednorożec”

Gdy wiecznie głodny jednorożec Oskar zjada swoją stajnię, 
wyrusza na poszukiwania 
nowego domu…
Nie jest to łatwe zadanie, 
zwłaszcza gdy jest się jed-
norożcem, który po drodze 
pożera wszystko, co znaj-
dzie się w zasięgu wzroku. 
Nikt nie chce, by kręcił 
się w pobliżu: ani piraci, 
ani wróżki, ani smoki. Czy 
Oskar kiedykolwiek znaj-
dzie miejsce, które mógłby 
nazwać domem? Cóż, tak 
się składa, że księżniczka 
Ola od zawsze poszukiwała 
właśnie jednorożca…

Kto wymyślił rzepy? 
Przyroda w technice

 
Czy zastanawialiście się kiedyś, kto wymyślił rzepy w butach? Kto wymyślił opływowy 

kształt samochodów, sposób budowy skrzydeł 
samolotu lub wielką łyżkę koparki? Pomyślcie 
przez chwilę... 
Po chwili zastanowienia odpowiedzieliście 
zapewne, że wszystkie te zdobycze tech-
niki wynaleźli naukowcy przeprowadzający 
eksperymenty w swoich laboratoriach.  
I słusznie sądzicie, ale nie do końca! Bo czy 
domyślacie się, że na wszystkie te pomysły 
wpadła najpierw sama... natura? I to dopiero 
świat przyrody stał się inspiracją dla ludzi 
nauki. Przekonajcie się sami, jak to wszystko 
działa, a będziecie zdumieni, ile rozwiązań 
technicznych bierze swój początek w świecie 
przyrody. Życzymy wam miłego odkrywania 
przyrody w technice.

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 jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

RECYKLING 
wspólny interes

Niedobór wody jest jednym z najważniejszych globalnych 
zagrożeń i dotyka już jedną czwartą ludności świata, a istnieje 
wiele powodów dla których każdy człowiek powinien chronić te 
cenne zasoby. Trzydzieści lat temu podczas Szczytu Ziemi w Rio 
de Janeiro ustanowiono Światowy Dzień Wody, który przypada 
na 22 marca. Wówczas stwierdzono, że ponad miliard ludzi na 
świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. 
Przypominamy podstawowe możliwości trwałego ograniczenia 
ilości zużywanej wody. Jeśli je zastosujemy, zyskamy nie tylko 
niższe rachunki, ale także przyczynimy się do bardziej zrówno-
ważonego wykorzystania ziemskich zasobów.
1. Zakręcajmy wodę w czasie mycia zębów i golenia. Do płukania 
ust używajmy wody z napełnionego kubka. Zamiast kilkunastu 
litrów, zużyjemy tylko pół litra wody.
2. Zmieńmy spłuczkę na model z opcją mniejszego spłukiwania 
lub wykorzystujmy do spłukania w toalecie wodę z prania.
3. Dokręcajmy lub naprawmy kapiący kran. Jeśli kran kapie 
z częstotliwością 1 kropla na 5 sekund to w ciągu roku może 
wykapać nawet ponad 2 tys. litrów wody.
4. Podczas mycia rąk nie odkręcajmy kranu w pełni. Aby oczyś-
cić twarz i dłonie, woda nie musi tryskać, wystarczy, gdy płynie 
spokojnym strumieniem. Jeśli w czasie mycia zbierzemy wodę 
w umywalce, możemy ją później wykorzystać do namoczenia 
poplamionej odzieży przed praniem.
5. Nie zmywajmy naczyń pod bieżącą wodą. Napełnijmy jed-
ną komorę zlewu wodą z płynem i w niej umyjmy naczynia,  
a płuczmy w drugiej komorze lub pod niewielkim strumieniem 
bieżącej wody.

OSZCZĘDZAJMY WODĘ

* Wysyłając rozwiązanie 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 przetwa-
rzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

PYTANIE KONKURSOWE NR 6:
Podaj przynajmniej dwa sposoby oszczędzania wody 

w gospodarstwie domowym. 
Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, przy-
nosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu budynku 
biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33 854 34 67. 
Na rozwiązania oczekujemy do 1 kwietnia.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 4:
Kolorowe szkło wrzucamy do zielonych 

worków lub kontenerów.
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej otrzymują:* Ewa Li-
powczan z Ustronia, ul. Kaczeńców oraz Ewa Krużołek Ustroń, ul. 
Grażyńskiego. Po nagrodę zapraszamy do redakcji po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie.

6. Pralkę i zmywarkę uruchamiajmy dopiero kiedy są pełne. Jeśli 
będziemy stosować się do tej zasady, zyskamy sporą oszczędność 
w porównaniu do prania czy zmywania ręcznego. 
7. Bierzmy szybki prysznic zamiast kąpieli. Pełna wanna to 
nawet 180 litrów wody, a minuta odkręconego prysznica to 
około 10 litrów.
8. Nie wylewajmy wody, jeśli może ona zostać ponownie użyta. 
Wodę po gotowaniu można wykorzystać do podlewania roślin. 
A jak oszczędzać wodę w ogrodzie? Przede wszystkim podle-
wajmy rośliny o odpowiednich porach (wczesnym rankiem lub 
wieczorem) oraz zacznijmy gromadzić deszczówkę.

 Być może nie wszystkie sposoby potrafimy wprowadzić  
w życie od razu, jednak zastosowanie nawet kilku z nich będzie 
ważnym krokiem w stronę świadomego życia i troski o naturę – 
nasze wspólne dobro.                                    Lidia Szkaradnik
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(część V)

w Jachymowie w czeskich Sudetach 
oraz Górnym Beneszowie na Śląsku 
Opawskim. Następnie przeniesiono go 
do Złotych Gór na Śląsku Zachodnim, 
skąd trafił do Ustronia. Rok po zało-
żeniu huty, w 1773 r., przyszedł tu na 
świat jego syn. Trudno powiedzieć, 
gdzie mieszkał pierwszy hutmistrz, 
bowiem siedziba dyrekcji huty, słu-
żąca również za mieszkanie dla jej 
zarządcy, a zlokalizowana w obecnym 
budynku naszego Muzeum, jeszcze 
wówczas nie istniała. Zbudowano 
ją w 1800 r. Lutz zaś w 1795 r. na-
był w górnym Ustroniu, w okolicach 
późniejszej Walcowni „Hildegardy”, 
pełnorolne gospodarstwo siedlacze,  
w którym osiedlił się na starość. 

Za czasów Jana Jakuba Lutza doszło 
w Ustroniu do trzech ważnych wy-
darzeń. W 1783 r. przeprowadzał on 
transakcję odstąpienia gruntu Komory 
Cieszyńskiej zborowi ewangelickiemu 
w celu budowy pierwszego drewnia-
nego domu modlitwy. Na tym obsza-
rze znalazła się również ewangelicka 
drewniana szkoła, oddana w 1787 r. 
Kolejnym zadaniem naszego zarządcy 
była budowa arcyksiążęcej papierni  
w Polanie, która stała się, zaraz po 
hucie, najważniejszym ustrońskim 
obiektem, wysoce pożądanym ze 
względu na stale rosnące zapotrze-
bowanie na papier w administra-
cji dóbr książęcych w Cieszynie.  
W 1792 r. budynek papierni już ist-
niał, ale przed Lutzem pojawiło się 
znacznie trudniejsze wyzwanie. Ko-
mora Cieszyńska poleciła mu bowiem 
zaopatrzenie nowego zakładu w pew-
ną ilość ziemi, niezbędnej do biele-
nia szmat przeznaczonych na papier 
oraz do umożliwienia papiernikowi 
(pierwszym był Augustyn Kiessling) 
prowadzenia przydomowego gospo-
darstwa. Potrzeby te doprowadziły do 
poważnych konfliktów z miejscowymi 
chłopami, przeciwnymi oddaniu grun-
tów. Ówczesny system feudalny, tak 
jak w przypadku młynarzy Kralów, 
zakładał podwójne prawo własności 
ziemi – feudalne (czyli zwierzch-
nie) oraz użytkowe. Huta zatem, jako 
zwierzchnik, wystawiła papiernię  
w najdogodniejszym dla niej miej-
scu – blisko rzeki i drogi, zapewnia-
jąc dotychczasowym użytkownikom 
okolicznej ziemi grunty zamienne. 
Negocjacje hutmistrza z chłopami, 
wymagające rozwagi i dyplomacji, 
zakończyły się ostatecznie kompro-
misem. Nieco później, już w XIX w., 
w ostatnich latach sprawowania urzę-
du przez Lutza, arcyksiążę Albrecht 
Kazimierz polecił zbudować naprze-
ciw ustrońskiej huty dom zdrojowy 
z łazienkami do kąpieli żużlowych. 
Nasz hutmistrz przeznaczył na ten 
cel korzystnie zlokalizowany kawałek 
gruntu odebranego Kralom, na którym 
znajdował się skład węgla drzewnego. 

W dawnym Ustroniu

Dzisiejszy odcinek wiązał się 
będzie głównie z XVIII stuleciem.  
W październiku 1771 r. dokonano 
w Ustroniu, będącym kolebką prze-
mysłu metalurgicznego na Śląsku 
Cieszyńskim, pierwszego wytopu 
surówki żelaznej w prymitywnym 
jeszcze Wielkim Piecu, który otrzy-
mał imię św. Klemensa. W 1772 r. 
wzniesiono hale huty, które już  
w 1774 r. otoczyła niezbędna infra-
struktura, definiująca pierwsze zało-
żenie przemysłowe. Hutę zbudowano 
na gruntach należących do rodziny 
Kralów, zamożnych młynarzy, a za-
razem wojewodów wałaskich, ko-
ordynujących okoliczną gospodarkę 
sałaszniczą. Jako że zarządca huty był 
„pierwszym po Bogu” decydentem 
w naszej miejscowości, zaś jej inte-
res stanowił wartość nadrzędną nad 
wszystkimi istniejącymi dotychczas 
układami i stosunkami, Kralom ode-
brano najlepsze pola, które uznano 
za najkorzystniej położone względem 
rzeki Wisły, drogi oraz powstające-
go w owym czasie kanału wodnego 
Młynówka. 

Pierwszym ustrońskim hutmi-
strzem, czyli kierownikiem huty, 
był Jan Jakub Lutz, posiadający 
wykształcenie z zakresu górnictwa  
i hutnictwa, zwany w dokumentach 
„górmistrzem” – sztygarem lub też 
„książęcym burmistrzem”, czyli peł-
nomocnikiem oraz przedstawicielem 
księcia cieszyńskiego na terenie naszej 
gminy. W latach 60. XVIII w. Lutz zdo-
bywał praktykę w kopalniach srebra 

PIERWSZY 
USTROŃSKI 
HUTMISTRZ

W ten sposób, w latach 1802-1804, powstał Hotel „Ku-
racyjny”.  

Będąc już na emeryturze Lutz wspomagał merytorycz-
nie również nowy interes Komory Cieszyńskiej, ponie-
waż w 1810 r. powstał w dolnym Ustroniu (na terenie 
późniejszej Kuźni) Arcyksiążęcy Zakład Przetwórczy 
Miedzi (Küpferhammer) z zakładem obróbki plastycznej 
cyny, odlewnią mosiądzu i brązu oraz ludwisarnią. Pierw-
szy ustroński hutmistrz miał na ten temat ugruntowaną 
wiedzę, był on bowiem autorem znakomitego traktatu  
o budowie i urządzeniu hut metali kolorowych, zatytu-
łowanego „O procesie wytapiania srebra i ołowiu w Św. 
Jachymowie”, zawierającego także rozdziały traktujące  
o hutnictwie miedzi i cyny (oryg. tytuł „Aufsatz oder 
Process von dem St. Joachimsthaler Silber und Bley 
Schmolzen”). Następcą Lutza od 1806 r. został Gottlieb 
Labach, który zapewne urzędował już, a może i mieszkał, 
w siedzibie dzisiejszego Muzeum. Ale to już temat na 
inną opowieść.                                   Alicja Michałek

Muzeum Ustrońskie
W 2022 r. obchodzimy 250-lecie 
zapoczątkowania ustrońskiego 
przemysłu hutniczo-kuźniczego. 
Z tej okazji na łamach Gazety 
Ustrońskiej ukazywać się będą 
niepublikowane dotąd ciekawostki 
oraz ilustracje, przybliżające Czy-
telnikom tę tematykę. Poznajmy 
zatem ustroński przemysł, który 
dał początek również uzdrowisku, 
z jeszcze innej strony.

Łukowato zwieńczone przejścia w ścianach dawnej huty, 
odsłonięte podczas remontu szkoły.

Przekrój budynku Huty „Klemensa” widocznej od 
północy.

Wnętrze Huty „Klemensa” – widok na gicht – wieżę 
wyciągową od strony zachodniej.
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KONIEC SENIORÓW

Problemy zespołu seniorskiego nie ozna-
czają, że KS Nierodzim zawiesza swoją 
działalność. Ustroński klub w dalszym 
ciągu prowadzi treningi dla dwóch dru-
żyn młodzieżowych, a więc orlików  
i młodzików. Dodatkowo dla najmłod-
szych adeptów futbolu prowadzone są 
zajęcia w ramach piłkarskiego przed-
szkola, na które chętnych nie brakuje. 
Co więcej, bardzo poważnie planowane 
jest stworzenie od kolejnego sezonu 
nowego zespołu – trampkarzy. Dzięki 
temu, w przypadku reaktywowania 
drużyny seniorów, zachowana będzie 
kontynuacja szkolenia. 

KOMENTARZ PREZESA

W związku z zaistniałą sytuacją popro-
siliśmy o komentarz prezesa klubu, a więc 
Szymona Górnioka, który zamieszczamy 
poniżej.

„Dla wszystkich pasjonatów naszej 
amatorskiej piłki mamy do przekazania 
smutną wiadomość. Zarząd KS Nierodzim 
podjął decyzję o wycofaniu drużyny senio-
rów z rundy rewanżowej A-klasy sezonu 
2021-2022. 

Nasze starania o utrzymanie druży-
ny oraz pozyskanie nowych i chętnych 
zawodników nie powiodły się. Zasoby 
ludzkie, jakimi dysponowaliśmy, nie po-
zwalają na rozgrywanie spotkań.

W imieniu całego zarządu chciałbym 
wszystkim zaangażowanym osobom, 
sponsorom oraz kibicom serdecznie po-
dziękować.

Klub zamierza całkowice poświęcić się 
teraz szkoleniu młodzieży, której jest u nas 
coraz więcej.”

PRZYSZŁOŚCIĄ 
MŁODZIEŻ 

W ostatnich dwudziestu sezonach KS 
Nierodzim z mniejszym i większym po-
wodzeniem występował w rozgrywkach 
skoczowskiej A-klasy, zaliczając jedynie 
sześcioletnią (2013-2019) przerwę na 
rywalizację w B-klasie. Ustroński klub 
zagrał również siedmiokrotnie w okrę-
gowym Pucharza Polski, zachodząc naj-
dalej do trzeciej rundy (sezon 2020/21).  
W poprzednim sezonie podopieczni tre-
nera Krystiana Szleszyńskiego uplasowali 
się na drugim miejscu w grupie spad-
kowej, natomiast po letnich wzmocnie-
niach apetyty przed aktualnie trwającymi 
rozgrywkami były spore. Oczekiwania 
zostały jeszcze bardziej rozbudzone po 

pierwszej kolejce, bowiem na inaugura-
cję sezonu ustrońscy zawodnicy wygrali 
sześcioma bramkami. Walki o awans 
do „okręgówki” jednak nie zapowiada-
no, a przynajmniej nie wprost. Finalnie 
podopieczni szkoleniowca Krystiana 
Szleszyńskiego rundę jesienną zakończyli 
tuż za ligowym podium, tracąc do lidera 
z Istebnej osiem oczek. Liderujący Góral 
nie jest jednak taki straszny jak go malują, 
bowiem w bezpośrednim spotkaniu lepsi 
okazali się być ustrońscy zawodnicy, po 
tym jak w ostatnich minutach bramkę na 
wagę trzech punktów zdobył niezawodny 
Adrian Sikora. Dwukrotny reprezentant 
Polski był w tym sezonie wiodącą po-
stacią swojej drużyny, a zdobycie dzie-
więtnastu bramek jest tego najlepszym 
potwierdzeniem. Kolejnych już jednak nie 
będzie. Sternicy ustrońskiego klubu pod-
jęli bowiem decyzję o wycofaniu drużyny 
seniorów, czego powodem jest zimowy 
exodus zawodników. I o ile część z tych 
odejść była wcześniej zaplanowana, tak 
większość niestety nie. Wobec tego na 
trzy tygodnie przed inauguracyjną kolejką 
rundy wiosennej liczba zawodników bę-
dących w kadrze była niewystarczająca. 
Trener Krystian Szleszyński będzie teraz 
odpowiadać za wyniki Strażaka Dębo-
wiec, mający ekstraklasowe doświadcze-
nie Mieczysław Sikora wzmocnił drużynę 
z Międzyrzecza, 32-letni Tomasz Czyż 
wrócił do Beskidu Skoczów, natomiast 
Adrian Sikora do Kuźni Ustroń. Warto 
odnotować, że gratulacje za zdobycie 
ostatniej bramki dla Nierodzimia od-
bierał Adrian Sikora, natomiast autorem 
pożegnalnego trafienia na obiekcie przy 
ulicy Józefa Kreta jest Daniel Ciemała. Co  
z kolejnym sezonem? Nie wiadomo. Na 
teraz jest to koniec tej drużyny. Można się 
rozejść. Ostatni gasi światło.

                       Arkadiusz Czapek

Rywale z wrażenia padali….                                                                          Fot. M. Niemiec

Jednak prezesowi i trenerowi nie udało się 
wystawić drużyny.              Fot. M. NiemiecKibice dopingowali…           Fot. M. Niemiec
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1 SPR Orzeł Przeworsk 19 54 649:497
2 AZS AGH II Kraków 20 52 662:504
3 KS Vive II Kielce 19 39 538:502
4 HLB Tężnia Busko-Zdrój 19 36 534:472
5 SMS ZPRP III Kielce 18 34 544:480
6 Grupa Azoty Unia II Tarnów 18 27 545:503
7 SPR Górnik Zabrze 18 27 501:494
8 SUMKS Jedynka Myślenice 20 23 483:541
9 MKS Ustroń 20 22 497:534
10 SPR Stal II Mielec 19 21 504:580
11 MOSiR Bochnia 20 20 569:638
12 AZS Politechnika Św. Kielce 18 11 486:578
13 UKS SMS Wybicki Kielce 18 3 382:571

II LIGA GRUPA 4

II LIGA MKS Ustroń – AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 
33:22 (17:13)

WYSOKA WYGRANA

Ostatniej soboty podopieczni trenera 
Piotra Bejnara pewnie i zdecydowanie po-
konali przedostatnią w ligowej tabeli Poli-
technikę Świętokrzyską, chociaż pierwsze 
fragmenty tego spotkania nie zapowiadały 
aż tak wysokiej wygranej. Wystarczy 
wspomnieć, że w siedemnastej minucie 
obie drużyny miały na swoim koncie po 
osiem bramek. Z biegiem czasu ustrońscy 
szczypiorniści grali jednak coraz lepiej, co 
miało swoje odzwierciedlenie w wyniku, 
bowiem na przerwę udali się prowadząc 
czteroma trafieniami. Po zmianie stron 
nasi rodzimi piłkarze ręczni ani myśle-
li zwalniać tempa, przez co kielczanie 
pierwszą bramkę po przerwie zdobyli 
dopiero po trzynastu minutach! Bramko-
wa niemoc przyjezdnych to wynik bardzo 
dobrej pracy w obronie podopiecznych 
trenera Piotra Bejnara. Zdecydowana, 
twarda i stanowiąca monolit – w taki 
sposób można określić defensywę, którą 
kierowali 25-letni Mateusz Turoń, o cztery 
lata młodszy Mateusz Cieślar oraz Marcin 
Białkowski. Wspomniana trójka sporo 
wniosła również do gry w ataku, w której 
pierwszoplanową postacią był jednak 
Michał Jopek. Ustroński lewoskrzydło-
wy zdobył podczas sobotniego meczu aż 
dziesięć bramek, nie myląc się ani razu! 
Podobnym wyczynem popisał się również 
Artur Kwolek, który oddając pięć rzutów 
zanotował pięć trafień. Ostatecznie MKS 
Ustroń wygrał 33:22 wykonując przy tym 
milowy krok w stronę utrzymania.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Bartosz Aronik, 
Jan Cieślar – Michał Jopek (10), Artur 
Kwolek (5), Szymon Gogółka (4), Ma-
teusz Cieślar (3), Krzysztof Bielesz (2), 
Marcin Białkowski (2), Mateusz Turoń 
(2), Dawid Jenkner (2), Aleksaner Bejnar 
(1), Piotr Szturc (1), Szymon Patyna (1), 
Piotr Gawlas, Wojciech Chmura, Łukasz 
Gogółka.                  Arkadiusz Czapek

5 marca ustrońskie koszykarki, podo- 
pieczne Marceliny Strządały, rozegrały 
w Rybniku kolejny turniej o Mistrzostwa 
Śląska w kategorii U-10 (dziewczynki 
z rocznika 2012 i młodsze). Bilans To-
warzystwa Rekreacyjno-Sportowego 
„Siła” wyniósł 1:1. Dziewczynki wygrały 
bowiem jeden mecz, drugi przegrały. 
Pierwszy z RMKS Rybnik zakończył się 
wynikiem 36:41, drugi z UKS SP27 Ka-
towice 46:35. 

W minioną niedzielę w hali sportowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Si-
łaczki” zakończyły natomiast zmagania  
w rozgrywkach Ligi Junior NBA  (Jr. NBA 
League). Gospodarzem turnieju był Klub 
Koszykarski STELA Cieszyn. Dziewczy-
ny rozegrały trzy mecze w Dywizji So-
utheast (oryginalna nazwa dywizji NBA), 
niestety – wszystkie przegrane. Pierwszy 
Team Lipowa/Charlotte Hornets – TRS 
„Siła” Ustroń/Washington Wizards 16:15, 
drugi Basket Hills Bielsko-Biała/Mia-
mi Heat – TRS Siła Ustroń/Washington 
Wizards 48:15 i trzeci TRS Siła Ustroń/
Washington Wizards – STELA Cieszyn/
Orlando Magic 10:54. Należy jednak 
podkreślić, że „Siła” była najmłodszym 
zespołem w całej lidze.                         (eko)             

WALKA NAJMŁODSZYCH

Ustrońskie koszykarki od lewej stoją: trener Marcelina Strządała, Zofia Pawlus, Klaudia 
Kolarczyk, Hanna Gabryś, Daria Cieślar, Oliwia Sobieralska, Blanka Niemczyk, Martyna Marek, 
Eliza Żebrowska,od lewej na dole: Milena Niesyt, Estera Ząber, Sara Ząber, Zuzanna Madeja, 
Antonina Greń, Maja Sikorska, Iga Uciecha, Klaudia Cieślar.                   Fot. R. Kurianowicz

MKS Ustroń w obronie.                                                                                    Fot. K. Medwid
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

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

ZIELONY SKLEP zielarsko-
-medyczny (irydologia, natu-
roterapia, indywidualny dobór 
ziół). Ustroń, ul. Daszyńskiego  
16 (w podwórzu). 33-854-19-
62.

Do wynajęcia umeblowa-
ne mieszkanie w spokojnej 
dzielnicy Ustronia. 691 331 
647.

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

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

BUTELKI ZA GROSZE
Przed laty skupy butelek istniały w każdym mieście. Zresztą opa-

kowania szklane były bardzo popularne. W nich sprzedawano mleko 
i inne napoje. Dziś szkło zostało wyparte przez plastik. Jednak część 
produktów spożywczych tradycyjnie sprzedawana jest w butelkach 
i słoikach, które po opróżnieniu traktowane są tak jak inne śmieci. 
W Ustroniu od dwudziestu lat śmieci segregujemy, w tym szkło.  
O odbiorze szkła mówi prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Aloj-
zy Sikora:- Odbieramy odpady segregowane i każdy otrzymuje wor-
ki, do których wrzuca odpowiednie odpady. Odbieramy za darmo, 
gdyż dziś koszty odbioru są na granicy opłacalności. Co do butelek, 
to niektóre sklepy odbierają sprzedane butelki. Wiadomo jednak, że 
większość butelek nie jest na wymianę. Każdą ilość butelek można 
oddać w białym worku na szkło białe i w worku zielonym na szkło 
kolorowe, lub przywieźć na stację przeładunkową i tam każda ilość 
zostanie odebrana za darmo.

ZARZĄD ZAWSZE GOTUJE
Ponad 70 pań zebrało się w strażnicy OSP Lipowiec, żeby uczcić 

swoje święto. W Dzień Kobiet otrzymały wyjątkowy prezent – kon-
cert Kameralnego Zespołu Wokalnego „Ustroń”. Dyrygowała 
nim Ewa Bocek-Orzyszek. Przygotowując spotkania, Zarząd Koła 
zawsze stara się wzbogacić je muzycznie, najczęściej jest to jednak 
muzyka typowo rozrywkowa z regionalną nutą. Tym razem wysłu-
chano ambitniejszego repertuaru, choć nie był on za ciężki dzięki 
umiejętnemu wyborowi utworów. I opowieści łączącej je w całość, 
obrazującej życie kobiety. Są w nim momenty smutne i wesołe,  
o wszystkich barwnie mówiła dyrygentka zespołu. Członkinie Koła 
nie tylko słuchały, ale też śpiewały z ustrońskimi wokalistami. 

JEDNOGŁOŚNE WYBORY
Tradycyjnie Koło Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum, które 

skupia również panie z Hermanic, obradowało razem z Kółkiem 
Rolniczym. 24 stycznia członkowie obu organizacji spotkali się  
w strażnicy OSP Centrum, żeby w miłej atmosferze podsumować rok 
pracy, zjeść coś dobrego i wybrać nowe władze. Nie zabrakło gości. 
Zaproszenie przyjęła Elżbieta Pruszkowska z Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Cieszynie, burmistrz Ireneusz Szarzec, prezes OSP 
Centrum – Bogdan Uchroński. Na prowadzącego zebranie wybrano 
Jana Drózda, sekretarzem została Maria Galios, a do komisji skruta-
cyjnej weszli: Janina Sikora, Danuta Cieślar i Aneta Nowak. W komi-
sji uchwał i wniosków pracowali: Franciszek Korcz, Wanda Chmiel  
i Joanna Śliwka. Sprawozdanie z działalności KGW za ubiegły rok 
odczytała przewodnicząca Koła Maria Jaworska.    Wybrała: (lsz) 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

Druh Józef Sajan w OSP Nierodzim najczęściej w 2021 roku wyjeżdżał do 
zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Postawa druha stanowi przykład troski 
o innych, zaangażowania oraz nieustannej gotowości do podejmo-
wania trudu ratowania życia ludzkiego i mienia.    Fot. M. Niemiec

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
19.03    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73
20.03    Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 33 854-14-73

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

1.03-31.03   31 dni Na Czantorii 
4.03-31.03   Wystawa twórczości Patryka Chwastka, Galeria Rynek 
18.03  godz. 18.00  Wykład „Jak ochronić nasze dzieci przed światem 
       uzależnień”, Fundacja „Życie i Misja”
19.03 godz. 15.00  IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Drzewiarz 
       Jasienica, stadion miejski ul. Sportowa
20.03 godz. 16.00   Artis dla Ukrainy – koncert połączony ze zbiórką, 
        Kościół Ewangelicki w Ustroniu
22.03 godz. 16.00  Spotkanie z konsultantami Fundacji Oddychaj  
       Beskidami, MDK Prażakówka sala nr 7 
23.03 godz. 18.00  Zebranie Zarządu Osiedla Lipowiec, OSP Lipowiec
23.03 godz. 19.00   UST-a „Ławka” – reż. Kacper Matula, obsada: Ur- 
        szula Broda-Gawełek, Michał Gorol, Krzysztof 
        Kiecko, Sabina Ociepka, Aleksandra Żelińska (im- 
        preza biletowana), MDK Prażakówka
24.03 godz. 19.00   UST-a „Babski Przekręt” (impreza biletowana), MDK  
        Prażakówka
25.03 godz. 19.00  UST-a „Pelcia – czyli jak żyć, aby nie osiągnąć 
       sukcesu” (impreza biletowana), MDK Prażakówka
26.03 godz. 19.00  UST-a „Niemy kelner” (impreza biletowana), MDK  
       Prażakówka

11/2022/3/R



17 marca 2022 r.    15

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) smykałka do czegoś, 8) najdłuższy rów-
noleżnik, 9) z trutniami i pszczołami, 10) owcza zagroda,  
12) pobrzękują w skarbonce, 14) sypki materiał budowla-
ny, 15) czerwone na kobiecej szyi, 16) do pstrykania fotek,  
19) przyjmuje pacjentów, 22) przybysz spoza, 23) dawna miara 
piwa, 24) amerykański stan z rzeką Jukon.
PIONOWO: 2) pierwiastek chemiczny, 3) gatunek sera,  
4) maszyna w tartaku, 5) żrąca ciecz, 6) sklep z szeroką ofer-
tą wina, 7) informacje zaśmiecające Internet, 11) letnie lub 
zimowe igrzyska, 13) przeciwnicy polityczni, 17) plac przed 
ustrońskim ratuszem, 18) na niej wije się chmiel, 20) wypeł-
niają parkingi, 21) autor powieści „Nana”.    

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 24 marca.

 Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 9
PRZEBIŚNIEGI

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 oraz czapkę z daszkiem od Miasta Ustroń 
otrzymuje:* Jagoda Kozik z Ustronia, ul. Daszyńskiego. Zwycięzcę 
zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. 

Nie taki dawny Ustroń, 2017 r.                        Fot. M. Niemiec

W ubiegłym roku ustroń-
skie Organizacje Pożytku 
Publicznego (OPP) z 1% 
podatku otrzymały nie-
mal 190 tys. złotych. Naj-
mniejszą pozyskaną kwotą 
było 550,30 zł, najwyższą 
45.485,70 zł. 1% możemy 
przekazać, jeżeli wypełnia-
my: PIT-36, PIT-36S, PIT-
37, PIT-36L, PIT-36LS, 
PIT-38, PIT-39, PIT-28, 
PIT-28S, PIT-CFC, PIT-OP. 

Pieniądze trafią na rachunki bankowe organizacji w terminie od 
maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za któ-
ry składamy zeznanie podatkowe. Aby przekazać 1% podatku, 

należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić 
nazwę i numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Wykaz 
uprawnionych podmiotów znaleźć można na stronie: https://niw.
gov.pl/opp/wykaz-opp/. 
0000032061  Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu 
0000047396  Fundacja Dobrego Pasterza 
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 szczegółowy 
  1%”: Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta”  
  w Ustroniu lub Ewangelickie Centrum Aktywności 
  Lokalnej w Ustroniu
0000398339  Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych 
  „Budrysek” z dopiskiem w rubryce  „Cel szczegó- 
  łowy 1%”: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
  „AS” (Ustroń)

1% można przekazać także ustrońskim jednostkom OSP 
poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS 
0000116212), który również jest Organizacją Pożytku Publicz-
nego. W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy podać dokładną 
nazwę oraz adres OSP, którą chcemy wesprzeć: OSP Ustroń 
Centrum, ul. Strażacka 5; OSP Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 
116; OSP Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń Polana, 
ul. Wczasowa 1.                                                                   (eko)
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Numer zamknięto:14.03.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru:21.03.2022 r.

KS Kuźnia Ustroń - GKS Piast II Gliwice - 1:2

1 KP GKS II Tychy S.A. 38 48:14 
2 LKS Bełk 35 34:16 
3 LKS Unia Turza Śląska 32 42:23 
4 LKS Orzeł Łękawica 26 30:31 
5 LKS Czaniec 25 27:23 
6 GKS Piast II Gliwice 24 27:20 
7 MRKS Czechowice-Dziedzice 23 28:20 
8 KS Spójnia Landek 22 28:21 
9 LKS Drzewiarz Jasienica 21 21:26 
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 19 22:22 
11 LKS Czarni Gorzyce 18 19:29 
12 LKS Unia Książenice 17 31:42 
13 KS Kuźnia Ustroń 17 17:26 
14 KS ROW 1964 Rybnik 15 27:42 
15 LKS Bestwina 11 21:40 
- TS Czarni-Góral Żywiec 7 17:44 
 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

IV LIGA

12 marca Kuźnia Ustroń rozegrała 
pierwszy mecz rundy wiosennej sezonu 
2021/2022 IV ligi śląskiej. Przed tym 
spotkaniem plasowała się na 11. miejscu 
w tabeli, po nim spadła o jedno miejsce, 
ponieważ nie podołała rezerwom ekstra-
klasowego Piasta Gliwice.

Mecz od początku był dynamiczny, ale 
w większej części toczył się na połowie 
gospodarzy. Bramkarz Patryk Pawela 
pozostawał w ciągłej gotowości i nie bra-
kowało mu okazji, żeby się wykazać. Gdy 
minęło pół godziny spotkania, podczas 
ataku gości na bramkę doszło do faulu 
i sędzia podyktował rzut wolny bez-
pośredni ze środka pola, w niewielkiej 
odległości od jedenastki. Kuźnicy ustawili 
mur, a nasz bramkarz stanął w środku 
bramki. Napastnik Piasta mocnym strza-
łem posłał piłkę nisko obok muru i trafił 
w lewy słupek. Do odbitej piłki podbiegł 
inny zawodnik Gliwic, bramkarz próbo-
wał chronić krótki róg, ale piłka poszła 
w długi i wpadła do bramki. Zawodnicy 
Kuźni mocno protestowali, wskazując, 
że był spalony, ale sędzia uznał gola 

BYŁA SZANSA NA WYGRANĄ

19.03.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Drzewiarz Jasienica
26.03.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - KS ROW 1964 Rybnik
02.04.2022 godz. 15:00 TS Czarni-Góral Żywiec - KS Kuźnia Ustroń (0:3 w.o.)
09.04.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Unia Turza Śląska
16.04.2022 godz. 15:00 LKS Unia Książenice - KS Kuźnia Ustroń
23.04.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice
30.04.2022 godz. 15:00  KP GKS II Tychy - KS Kuźnia Ustroń
07.05.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Czarni Gorzyce
14.05.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - KS Spójnia Landek
21.05.2022 godz. 15:00 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała - KS Kuźnia Ustroń
25-05.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Orzeł Łękawica
28.05.2022 godz. 15:00 LKS Bestwina - KS Kuźnia Ustroń
04.06.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Bełk
11.06.2022 godz. 15:00 KS Kuźnia Ustroń - LKS Czaniec

TERMINARZ ROZGRYWEK  PIŁKA NOŻNA  IV LIGA 

i trzeba się było pogodzić z faktem, że 
w 36 minucie ustroniacy przegrywali 1:0.

Mecz rozgrywano na boisku bocznym, 
na sztucznej murawie, żeby chronić ledwo 
co wschodzącą trawę na płycie głównej. 
Kibice oglądali mecz za darmo. Może 
i gorzej oglądało się mecz nie z trybun, 
ale dla takiej bramki, jaką strzelił w 52 
minucie Arkadiusz Jaworski, warto było 

przyjść. Również padła z rzutu wolnego 
bezpośredniego, niemal z tej samej odle-
głości, co pierwsza. Do faulu doszło po 
dośrodkowaniu z połowy, gdy do piłki 
biegł Lionel Abate. Wolnego wykonał 
Arkadiusz Jaworski, łagodnie przelobo-
wał mur i pięknie trafił w samo okienko. 
Bramkarz rzucił się do obrony dopiero, 
gdy piłka była w siatce. 

W drugiej połowie Kuźnicy walczyli 
dzielnie, była szansa na zdobycie prze-
wagi, ale ostatecznie udało się to gliwi-
czanom w 78 minucie po dośrodkowaniu 
z 30 metrów, kiedy nie pilnowany napast-
nik znalazł się sam na sam z bramkarzem 
dwa metry od bramki.     Monika Niemiec

To pierwszy mecz nowego szkoleniowca Kuźni Jana Furlepy.                         Fot. M. Niemiec

Zawodnicy Kuźni protestowali, wskazując na spalony, ale sędzia uznał bramkę dla gości.                                                       Fot. M. Niemiec


