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W numerze m.in.: Nie ma już 
Ziętka w nazwie, Ostrzeże-
nie dla seniorów przed po-
dejrzanymi telefonami, Pie-
lęgniarki i lekarka z Ustronia 
ruszyły na granicę, Rozmowa 
z Iryną Iskrenko, Wspomnienie 
o pani Heni, Wypadki, Mło-
dzież zapobiega pożarom, 
Pewna wygrana MKS-u, Zmiana 
trenera Kuźni.  
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PRZYJMUJĄ 
UCHODŹCÓW

Nie należy się dopatrywać podteks-
tów w tytule, bo taki tryb ustalania 
diet miejskich rajców nakazuje ustawa 
o samorządzie gminnym z 1990 roku. 
W Ustroniu nie zmieniano stawek od 
2010 roku, a podjęcie uchwały w tej 
sprawie właśnie teraz wymusił art. 
18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. 
o zmianie ustawy o wynagrodzeniach 
osób zajmujących kierownicze stanowi-
ska. Podczas sesji Rady Miasta, która od-
była się 10 lutego, radni podjęli uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwro-
tu kosztów podróży służbowych swoich 
i przewodniczących zarządów osiedli. 
 

Jako że podstawy prawne i obliczenia 
związane z tą uchwałą są dość skompliko-
wane, przewodniczący RMU Marcin Janik 

RADNI RADNYM 
UCHWALILI 

DIETY 

W tych niepewnych czasach bycie razem nabrało dodatkowego znaczenia. O świętowaniu 
Dnia Kobiet przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu piszemy na str. 9.  Fot. M. Niemiec

                                                 (cd. na str. 4)

Z uwagi na to, że coraz częściej 
w społeczeństwie pojawiają się komen-
tarze, z których wynika, że wspomnia-
na baza noclegowo-hotelowa miałaby  Podczas niedzielnego koncertu „Artis dla Ukrainy” zebrano 17.197 złotych, 20 euro oraz 

100 koron czeskich. Więcej na str. 8.                                                             Fot. E. Kostka

W kilku ostatnich numerach pisaliśmy 
o tym, że w Ustroniu miejsce tymcza-
sowego zamieszkania znalazło blisko 
900 osób. Liczba ta dotyczy uchodźców 
znajdujących się w obiektach noclego-
wych zgłoszonych do bazy starostwa.  
W należących do Uzdrowiska „Ustroń” 
hotelu „Wilga” i sanatorium „Narcyz” 
przebywa odpowiednio 190 i 202 osoby. 
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego  
w Cieszynie podaje jeszcze 4 inne 
ośrodki, w których schronienie przed 
rosyjskim okupantem znalazły przede 
wszystkim ukraińskie matki z dziećmi. 
Mężczyzn jest bardzo niewielu. 
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Wiąz szypułkowy jest ko-
lejnym drzewem na terenie 
Cieszyna uznanym za pomnik 
przyrody. Rośnie na skraju uli-
cy Żeromskiego. Ma ponad 
100 lat. W sumie nad Olzą 
jest ponad 90 „pomnikowych” 
drzew.  

Leśny Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej na Dzielcu  
w Istebnej po gruntownej mo-
dernizacji ponownie stoi otwo-
rem. Młodzież szkolna, turyści  
i oczywiście mieszkańcy, mogą 
obejrzeć wystawę ukazującą 
florę i faunę beskidzkich la-
sów. Do dyspozycji jest wypo-
sażona w sprzęt multimedialny 
sala prelekcyjna na około 50 
miejsc oraz zaplecze kuchen-
ne.                                     (nik)

główną nagrodę przyznano 
redaktor Katarzynie Lindert-
-Kuligowskiej za artykuł pt. 
„Współczesne motory wsi”  
w kategorii publicystyka. 

Samorząd Wisły chce nabyć 
dom rodzinny zmarłego przed 
dwoma laty pisarza Jerzego 
Pilcha. Obecnie budynek na 
Parteczniku stoi pusty. Ma być 
przeznaczony na cele kultu-
ralne. Koszt zakupu oscyluje  
w granicach 600-650 tys. zł.

Zamek Sztuki i Przedsiębior-
czości w Cieszynie może po-
chwalić się prestiżowym wy-
różnieniem, jakim jest „Perła 
Polskiej Gospodarki”. Placów-
ka otrzymała je za propagowa-
nie wzornictwa. 

W planie jest remont zbiornika 
wody pitnej w Wiśle Czarnem. 
Konieczne jest poprawienie 
jego stanu technicznego i samej 
zapory. Roboty mają potrwać 
dwa lata. W tym czasie, zbior-
nik zaopatrujący w wodę gminy 
Wisła, Ustroń i Skoczów, będzie 
normalnie funkcjonował.    

Podpisana została umowa do-
tycząca modernizacji stadionu 
miejskiego w Cieszynie. Wy-
konawcą jest firma z Dąbrowy 
Górniczej wyłoniona w drodze 
przetargu. Szacowany koszt 
przebudowy obiektu ma wy-
nieść około 11 mln zł, z czego  
2 mln zł to pieniądze zewnętrz-
ne. Roboty ruszą jeszcze tej 
wiosny. Obiekt ma łączyć funk-
cje lekkoatletyczne i piłkarskie.

to i owo
z 

okolicy

„Głos Ziemi Cieszyńskiej” 
zdobył tytuł „Gazety Lokal-
nej Roku 2021” w konkursie 
organizowanym przez Stowa-
rzyszenie Gazet Lokalnych. 
Zrzesza ono kilkadziesiąt 
niezależnych gazet działają-
cych w całej Polsce. Do tego 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*   *   *

*   *   *
NABOŻEŃSTWA 

W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
Kościół Betel w Ustroniu (ul. Daszyńskiego 75) zaprasza na 

nabożeństwa w każdą niedzielę:  w języku polskim o godz. 10.00,  
w języku ukraińskim o godz. 14.00. www.betel.kz.pl

URZĄD MIASTA NIECZYNNY 
  W WIELKI PIĄTEK

Urząd Miasta informuje, że w zamian za dzień 15 kwietnia 
(Wielki Piątek) urząd będzie otwarty 2 kwietnia (sobota).

Uniwersytet Trzeciego  Wieku 
serdecznie zaprasza na wykład  dr. 
Adriana Kotasa – neurochirurga pt. 
„Czy osteoporozę można operować” 
który odbędzie się 29 marca o godz. 
17.00 w Muzeum Ustrońskim. Wstęp 
wolny.

POMAGAJĄ UKRAINIE 
NIECH PŁYNIE DOBRO!

Wsparcie i zaangażowanie płynące z naszego kraju na rzecz 
poszkodowanych w wyniku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę 
jest olbrzymie. Wszyscy jednoczymy się z narodem ukraińskim 
i staramy się jak najbardziej efektywnie działać w tym trudnym 
dla naszych wschodnich sąsiadów czasie. Nie inaczej jest wśród 
firm z Ustronia. Spółki Ustronianka i Hoop od początku wojny 
starają się jak najmocniej wspierać potrzebujących – przeka-
zały już ponad 90 000 sztuk butelek swoich produktów m.in. 
na granicę (przy współpracy z Prezydentem Przemyśla) oraz 
do specjalnie przygotowanych ośrodków dla uchodźców na 
terenie naszego kraju, także w Ustroniu. Świetne relacje polsko-
-ukraińskie w przypadku naszego rodzimego producenta wód 
i napojów trwają od lat i wiemy, że współpraca z ukraińskimi 
instytucjami, takimi jak Uniwersytet w Tarnopolu, a przede 
wszystkim obywatelami, będzie intensywnie kontynuowana  
w przyszłości. Niech płynie dobro! 

PODEJRZANE TELEFONY

RADA SENIORÓW MIASTA USTROŃ

Rozmawiając ze znajomymi poruszaliśmy problem nachalnych 
telefonów osób podających się najczęściej za pracowników ban-
ków, którzy chcą uzyskać od nas informacje poufne dotyczące 
naszych danych osobowych numerów kont bankowych i inne 
ważne rzeczy.

Niebezpieczne i mylące jest to, iż ci telefoniczni oszuści są wy-
gadani, maja miły głos, rozmowę prowadzą w sposób kulturalny 
i wyważony, przez co nie wzbudzają żadnych podejrzeń. Dzwo-
niący już na początku dążą do przekonania nas, że rozmawiamy 
faktycznie z pracownikami banku. W celu uwiarygodnienia 
kontaktu potrafią na telefonie przyszłej ofiary, najczęściej osoby 
starszej, wyświetlić swój numer telefonu np. banku lub nazwę 
innej zaufanej instytucji np. Klubu Emerytów, członka rodziny, 
znajomego itp. Pozwala na to obecna technika.

Oszuści przed wykonaniem połączenia przygotowują się 
do rozmowy, tak by była ona wiarygodna i uśpiła naszą 
czujność. Przede wszystkim dokonują wyboru osoby star-
szej, łatwowiernej i za kogo mają się podać. Tak przygoto-
wany przestępca wykonuje połączenie do ofiary i zgodnie  
z wcześniej ułożonym scenariuszem rozpoczyna rozmowę, której 
końcowym celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakło-
nienia ofiary do wykonania określonych czynności jak:

Zainstalowanie aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp 
do komputera ofiary

Uzyskanie adresu e-mail, numeru identyfikacyjnego komputera 
IP lub też najważniejszych danych tj. Waszych kart płatniczych 
jak: numer, data ważności, kodu CVV/CVC.

Posiadając te dane przestępca może wówczas bez Waszej karty 
płatniczej pobrać w bankomacie Wasze oszczędności łącznie z 
debetem. Pamiętajmy, że pracownicy banków lub Policji, Urzę-
dów Skarbowych nigdy telefonicznie nie żądają od nas w/w 
poufnych informacji.

Drodzy seniorzy, bądźmy ostrożni w naszych rozmowach, 
gdyż opisanych przestępstw jest dużo, zaś mając podejrzenie, że 
mogło dojść do usiłowania oszustwa starajmy się też powiadomić 
Policję.                               Józef Sikora, członek Rady Seniorów

Już 5 i 6 kwietnia rozpocznie się zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych. Jako pierwsi będą się ich mogli pozbyć mieszkańcy 
Nierodzimia, ale muszą to zgłosić do 4 kwietnia do godz. 14 
w Przedsiębiorstwie Komunalnym, tel. 33 854 52 42. 

Za tydzień w gazecie cały harmonogram i potrzebne informacje 
o zbiórce. 

ZBIÓRKA WIELKICH GABARYTÓW
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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

12/2022/1/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:
Zuzanna Krysta  lat 87  ul. Spokojna
Danuta Ferfecka  lat 68  ul. Krzywaniec
Bernard Łabudek  lat 51  ul. Nowociny

WARSZTATY TWORZENIA 
DEKORACJI WIELKANOCNYCH

Domek Pracy Twórczej zaprasza na warsztaty tworzenia dekoracji 
wielkanocnych z Dagmarą Chorobą z „ChorDagaArt”. Zajęcia od-
będą 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.

*   *   *

*   *   *

*   *   *
12/2022/2/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

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z KATARZYNĄ SZKARADNIK 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 
zaprasza na spotkanie on-line 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, godz. 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

*   *   *

*   *   *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
NA UL. DASZYŃSKIEGO

W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi 
w obrębie przejazdu zamknięty zostanie przejazd kolejowy na ul. 
Daszyńskiego w dniach od 24 marca do 17 kwietnia (włącznie). 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
NIERODZIMIA

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką za-
prasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które 
odbędzie się 7 kwietnia o godz. 17.00 w budynku SP-6.

1 marca 2022 roku Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. 
Damian Legierski mianował kpt. Tomasza Szymalę na stanowisko 
zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustroniu 
Polanie. Kpt. Szymala zastąpił na tym stanowisku asp. sztab. Grzego-
rza Sroczyka, który 31 stycznia 2022 roku przeszedł na emeryturę. 
Dowódcą JRG PSP w Polanie jest st. kpt. Adrian Zygmański. 
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na przyjmowaniu uchodźców zarobić, 
postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja 
wygląda w ustrońskiej rzeczywistości. 

Z WŁASNEJ KIESZENI
Okazuje się, że pierwsze umowy mię-

dzy ośrodkami recepcyjnymi a starostwem 
podpisane zostały z datą do 21 marca i za 
ten okres przyjęto stawkę 120 złotych za 
osobę na dobę – w tym wikt, opierunek  
i opieka medyczna. Pieniędzy tych żaden 
z obiektów jeszcze nie otrzymał. 21 marca 
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 
zaproponować miał niższą stawkę za 
zakwaterowanie i wyżywienie jednego 
uchodźcy. Na ten moment jej wysokość 
nie jest jednak sprecyzowana.  – Trudno 
określić, na jak długo hotelom wystarczy 
własnych zasobów, by udzielać bezpłatnej 
pomocy uchodźcom z Ukrainy – powie-
dział Polskiej Agencji Prasowej Marcin 
Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelar-
stwa Polskiego. Dodał również, że branża 
oczekuje systemowego wsparcia w orga-
nizacji udzielania noclegów uchodźcom. 

Wspomniane wsparcie rządu – pomijając  
to, że jeszcze nie zostało udzielone – 
może okazać się jednak niewystarczające. 
Bardziej niż wystarczająca jest natomiast 
pomoc, którą oferują uchodźcom ustroń-
skie obiekty.

TRZYKROTNIE 
NIŻSZA STAWKA

W ośrodku wypoczynkowym Retro 
Aspen (poprzednia nazwa „Leśny Za-
kątek”) zakwaterowanych jest obecnie 
68 uchodźców. Mieszkają w domkach 
kempingowych wyposażonych w kuchnie 
i łazienki. Dojechać ma jeszcze 10-20 
osób. Właścicielem obiektu jest firma 
Traxon Sp. z o.o., którą reprezentuje 
prokurent Marek Brianis oraz działająca 
w jego imieniu pełnomocniczka, Marcela 
Šmakalová. Pomagają, bo czują, że tak 
należy. Nie robią tego dla pieniędzy, ani 
reklamy. W ich przypadku stawka była 
niższa – do 21 marca 40 zł za osobę na 
dobę, aktualnie jest to 70 złotych. 

Pierwsi potrzebujący przyjechali 9 mar-

ca. Tylko do ubiegłej niedzieli na pomoc 
wydano tam już 24 tys. złotych z włas-
nych zasobów pieniężnych. Prowadzący 
ośrodek dysponują dwoma busami, co   
w jakimś stopniu ułatwia kwestie zwią-
zane z transportem. Marceli pomaga mąż 
– razem robią zakupy, zawożą gości do 
lekarzy, a ich zwierzęta do weterynarzy, 
przywożą potrzebne ubrania, środki higie-
ny itp. Dwa razy w tygodniu, w czwartki 
i piątki, darmowe obiady dowożone są 
przez Karczmę Wrzos. Uchodźcy przy-
jechali w zasadzie z niczym, więc nale-
żało ich wyposażyć niemal od podstaw.  
W ośrodku stacjonują głównie matki 
z dziećmi. Najmłodsze ma 3 miesiące. 
Obecnie w obiekcie znajduje się tylko 
czterech mężczyzn. Jeden z nich, 69-latek, 
choruje na cukrzycę i czeka go amputa-
cja palców stopy. Opieka zdrowotna jest  
w przypadku uciekających przed wojną 
Ukraińców bezpłatna, co oznacza, że nie 
muszą oni płacić za wizytę u lekarza. 
Bezpłatne natomiast nie są lekarstwa, 
w związku z czym prowadzący ośrodek 
wydali na nie do tej pory 1000 zł. 

    PRZYJMUJĄ 
   UCHODŹCÓW

Wokół ośrodka „Święta Rodzina” nie brak zieleni. Dzieci chętnie spędzają czas na ze-
wnątrz.                                                                                                            Fot. E. Kostka

Dopiero po kilku dniach na twarze dzieci 
wróciły uśmiechy.                   Fot. E. Kostka
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Marcela i jej mąż pochodzą z nieist-
niejącej już Czechosłowacji, co znacznie 
ułatwia im komunikację z uchodźcami. 
Mężczyzna posługuje się bowiem pol-
skim, czeskim, słowackim i rosyjskim, 
więc z gośćmi dogadują się bez problemu. 
Kobieta uważa, że szczęśliwa matka, to 
szczęśliwe dziecko, dlatego też poprosiła 
swoje znajome, fryzjerkę i kosmetyczkę, 
aby przyjechały do ośrodka i pomogły pa-
niom poczuć się piękniej, a także na chwi-
lę zapomnieć o tym, dlaczego musiały 
opuścić Ukrainę i bliskich. Pomocą służą 
też dwie wolontariuszki z Cieszyna, które 
o przebywających w ośrodku uchodźcach 
dowiedziały się od znajomych z Wroc-
ławia. Gabrysia zajmuje się sprawami 
ogólnymi (jest, gdy potrzeba), a Edyta 
Diakowska-Kohut pomaga w przygoto-
waniu dokumentów dla UW. Pomocną 
rękę wyciągnęły też osoby mieszkające  
w sąsiedztwie, które z własnej woli zaczę-
ły przynosić jedzenie, zabawki, wózki dla 
dzieci, a także rowerki czy hulajnogi. Na 
terenie obiektu znajduje się świetlicado 
zabaw. Dojechać ma również autobus wy-
posażony w salę zabaw dla najmłodszych. 

KILKA POKOLEŃ
Ośrodek Fundacji Caritas Katowice, 

„Święta Rodzina”, zgłosił gotowość 
przyjęcia 90 uchodźców, w związku  
z czym zaczęli oni tam przybywać od  
2 marca. Początkowo były to pełne ro-
dziny (nie wszyscy byli Ukraińcami), 
które ośrodek traktowały jako przystanek 
w drodze do Niemiec. Po dwóch, trzech 
dniach, z niego wyjeżdżali, dlatego też 
w pierwszym tygodniu była duża rota-
cja. Dopiero później zaczęto kierować 

MARCOWE KOTY 
POD OPIEKĄ WŁOSZEK

Ustroń urasta do miana krajowego refe-
rencyjnego ośrodka  specjalizującego  się 
w weterynaryjnych szkoleniach  dermato-
logicznych, gdyż w dniach 11-13 marca  
w hotelu Olympic zorganizowano  kolej-
ne, dwunaste w Ustroniu, Warsztaty Sekcji 
Dermatologii  Polskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 
(PSLWMZ). Organizatorem szkolenia był 
powszechnie znany ustroński lekarz wete-
rynarii dr Zbigniew Blimke.  Poproszony  
o wrażenia z tegorocznego przedsię-
wzięcia powiedział: „Było to trudne pod 
względem logistycznym zadanie. Przy-
jechało do nas 250 uczestników, w tym 
lekarze weterynarii, studenci oraz przed-
stawiciele 15 firm, które na co dzień 
współpracują z dermatologami wetery-
naryjnymi. W tym roku do wygłoszenia 
wykładów zaprosiliśmy dwie specjalistki 
z zakresu dermatologii kotów z Włoch, dr 
Chiarę Noli i dr Silvię Colombo, a pro-
gram wykładów obejmował najważniejsze 
grupy chorób dermatologicznych u kotów, 
ich diagnozowanie i leczenie. Poza głów-
ną konferencją warsztatową, odbyły się 
również zajęcia praktyczne z udziałem 

polskich specjalistów. Gościom zapew-
niono też po wykładach rekreacyjny 
spacer z przewodnikami po Ustroniu,  
a dermatolożki z Włoch, które były tu 
po raz pierwszy, zachwycały się naszym 
miastem i okolicą”. Wielu uczestników 
podkreślało, że przyjeżdżają co roku, 
bo bardzo sobie cenią wysoki poziom 

wykładów i warsztatów, doskonałe przy-
gotowanie, ale też możliwość spotkania 
ze znajomymi, nieraz z odległych miejsc, 
bo zainteresowani przybyli z całej Polski 
i kilka osób z zagranicy. Choć największy 
kongres PSLWMZ organizowany jest 
corocznie jesienią w Łodzi z udziałem 
1500 uczestników, to konferencja derma-
tologiczna w Ustroniu, z uwagi na  wysoki 
poziom naukowy oraz urokliwą atmosferę 
tego pięknego uzdrowiska, również cieszy 
się od lat wielkim zainteresowaniem ze 
strony lekarzy weterynarii w Polsce. 

                               Lidia Szkaradnik

Pamiątkowa fotografia organizatora warsztatów z włoskimi specjalistkami z zakresu derma-
tologii i burmistrzem Ustronia.

tam matki z dziećmi i tak jest również 
teraz. W kilku przypadkach są trzy po-
kolenia kobiet (babcia, córka, wnuczka). 
Obecnie mieszka tam 47 dorosłych i 43 
dzieci. – Przyjmując matki z dziećmi 
musieliśmy przygotować miejsca do sa-
modzielnego prania (zamontowaliśmy  
4 pralki) i suszenia. Wyżywienie zleci-
liśmy firmie cateringowej. Mieszkańcy 
Ustronia wspierają naszych uchodźców 
słodyczami i produktami spożywczymi, 
które możemy podać dodatkowo poza 
posiłkami. Na nasz apel o potrzebie wóz-
ków dla dzieci, wanienek do kąpieli czy 
nocników, szybko dostarczono potrzebne 
sprzęty. Mieszkańcy służą czasem, samo-
chodem, zawożą do lekarza, pomagają 

zrobić zakupy. Co drugi dzień przyjeżdża 
emerytowana nauczycielka ze Skoczo-
wa i prowadzi dla dzieci dwugodzinne 
zajęcia-zabawy. Na szczęście mamy małą 
salę gimnastyczną, więc jest to możli-
we. Spotykamy się z dużą życzliwością  
i serdecznością naszych sąsiadów. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy już włączyli się  
w pomoc uchodźcom – mówi koordyna-
torka ośrodka Anna Wawrzyczek. 

UDOSTĘPNILI CAŁOŚĆ
W drugim tygodniu marca 95 obywateli 

Ukrainy znalazło schronienie w Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Dąb na-
leżącym do Poczty Polskiej. Na stronie 

Marcelka: Marcela Šmakalová (w różowej bluzie) stara się, aby na terenie ośrodka Retro Aspen 
panowała ciepła atmosfera. Do zdjęcia pozuje z mieszkającymi tam obecnie Ukrainkami.  
Z lewej Oksana, z prawej Polina, z tyłu Lila.                                                       Fot. E. Kostka

                                                 (dok. na str. 8)
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Co za ironia losu? 
Jeszcze w sobotę wi-
dziano ją idącą na za-
kupy, a w poniedziałek 
7 lutego 2022 r. umie-
rała w Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie z powodu 
trzeciego zawału ser-
ca, mając niespełna 83 
lata. Nasza kochana 
pani Henia! Ks. Jan 
Twardowski napisał: 
„Odeszłaś cicho bez 
słów pożegnania, tak 
jakbyś nie chciała 
swym odejściem smu-
cić. Tak jakbyś wierzy-
ła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z 
dobrą wieścią wrócić”. 
Jakże te słowa pasują 
do jej cichego odejścia. 

Śp. Henrietta Skora-Mojeścik urodziła się 26 czerwca 1939 r.  
w Ustroniu jako córka Józefa i Elżbiety z domu Kolaczek. Zamiesz-
kiwała przy ul. Daszyńskiego. W 1966 r. zawarła związek małżeński  
z Czesławem Mojeścikiem, z którego urodzili się dwaj synowie 
– Arnold i Rafał. Jej szczęściem była jedyna wnuczka Kinga 
ze strony młodszego Rafała. Oprócz najbliższych pozostawiła 
siostrę Margaritę Stachowiak. Najmłodszy brat Roman odszedł 
w marcu 2021 r.

Po zakończeniu swojej edukacji rozpoczęła karierę zawodową 
jako fotograf i właściciel Zakładu Fotograficznego „Foto Elios”, 
będący schedą po nagłej śmierci ojca. Uwieczniała ważne wyda-
rzenia rodzinne począwszy od chrztów, przez komunie i konfir-
macje, śluby, urodziny, różnego rodzaju jubileusze, pożegnania. 
Zgodnie ze swoim wychowaniem, jako bardzo taktowna osoba, 
wszystkim chciała usłużyć. W latach 80. rozpoczęła pracę na 
stanowisku sekretarki w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2, 
której była absolwentką, a później aktywnym członkiem Komitetu 
Rodzicielskiego. Działała także społecznie, bowiem przez dwie 
kadencje w latach 1961-65 oraz 1965-69 została radną Miejskiej 
Rady Narodowej. Miała konkretnie sprecyzowane poglądy,  
z wielką tolerancją odnosząc się do wszelkich spraw społeczno-
-politycznych. W 2009 r. Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego 
zorganizowało wystawę fotografii dawnego „Foto Elios” połączo-
ną ze spotkaniem z okazji 70. urodzin solenizantki. Jej anegdoty  
z życia uczniów SP-2 znalazły swoje miejsce w publikacji wydanej 
z okazji 25-lecia szkoły pt. „Nasza Jubilatka”.

Kto nie znał pani Heni? To popularna w środowisku i bardzo 
lubiana osoba o wysokiej kulturze osobistej, przejawiającej się 
na każdym kroku, przede wszystkim w relacjach międzyludz-
kich. Charakteryzował ją profesjonalizm, niezwykła pracowitość  
i sumienność. Zawsze starała się, pełna serdeczności, dobrze 
każdemu doradzić. Jej spokój, łagodność, uśmiech i opanowanie 
były balsamem na ludzkie serca. We wpisach na Facebook-u 
można było przeczytać: kochana pani Henia, cudowny człowiek, 
niezapomniana postać, wspaniała, mądra, życzliwa przyjaciółka, 
ciepła dusza, złota kobieta. 

 W Ustroniu przeżyła całe swoje życie, wynosząc z dzieciństwa 
szacunek do ludzi i pracy. Niestety nie zadzwoni już do nikogo 

z życzeniami urodzinowymi. Zawsze o każdym pamiętała, więc 
nadszedł czas, aby nikt teraz o niej nie zapomniał. Mnie osobiście 
również łączą miłe wspomnienia związane z panią Henriettą. 
Takich ludzi się już nie spotyka, dlatego jako najwyższej kla-
sy wzór człowieka pozostanie na zawsze w naszych sercach  
i pamięci. Uroczystość żałobna odbyła się 11 lutego w kościele 
rzymsko-katolickim p.w. św. Klemensa, którą koncelebrował 
ks. Michał Wójcik. W imieniu samorządu wystąpił burmistrz 
miasta Ustroń, Przemysław Korcz, mówiąc m.in.: „Śp. Henrietta 
zostanie w naszych wspomnieniach jako pełna ciepła i zrozu-
mienia osoba. Podziwiana za profesjonalne podejście do swych 
obowiązków, które zawsze wypełniała z uśmiechem i radością”. 
Natomiast z ramienia społeczności szkolnej pożegnała zmarłą 
emerytowana naczelnik Wydziału Kultury, Oświaty, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Miasta, Danuta Koenig, przedstawiając sylwetkę  
i działalność swojej byłej pracownicy oraz dobrej znajomej. 
Wypowiedź zakończyła słowami: „Tam, w górze nad gwiazdami 
przecudny, rajski kraj, a nasza ustrońska ziemia ta, którą tak sobie 
pani bardzo ceniła niech utuli panią do wiecznego snu”.

Ta jakże pozytywna osobowość spoczęła w grobie rodzinnym 
na cmentarzu katolickim. Ostatni hołd jej zacnej pamięci oddali 
licznie zgromadzeni ustroniacy, a wśród nich najbliżsi, dawni 
współpracownicy, przedstawiciele delegacji samorządu i SP-2, 
przyjaciele, znajomi i sąsiedzi.

Henrietta Skora-Mojeścik należała do grona osób najpięk-
niejszych, gdyż  poznała cierpienie, walkę, stratę, poznała 
swoją drogę wyjścia z otchłani, dzięki czemu miała wrażliwość  
i zrozumienie życia wypełniające ją współczuciem, łagodnością  
i głęboką, kochającą troską.                                       Elżbieta Sikora

P.S. We wspomnieniu wykorzystano fragmenty pożegnania 
autorstwa Danuty Koenig.  

WSPOMNIENIE 
O PANI HENI

 Najpiękniejsi ludzie, których znam, to ci, którzy znają smak 
porażki, poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją 
drogę na wyjście z otchłani. Ci ludzie mają wrażliwość 
i zrozumienie życia, które wypełniają ich współczuciem, 
łagodnością i głęboką, kochającą troską. Piękni ludzie nie 
biorą się znikąd.                               Elisabeth Kubler-Ross

Pani Henia na jedynym zdjęciu zakładu fotograficznego, mieszczące-
go się przed willą Skorów. Lata 50. XX wieku. Fot. Muzeum Ustrońskie
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Szpital (od 2014 roku Śląskie Centrum 
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobie-
gania Niepełnosprawności) nosił imię 
generała brygady Sił Zbrojnych PRL, 
członka KC PZPR (1964-1981), przewod-
niczącego prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach (1964-1973), 
wojewody śląskiego (1945), wojewody 
katowickiego (1973-1975), członka Rady 
Państwa (1963-1985), posła na Sejm III 
kadencji w II RP, na Sejm Ustawodawczy 
oraz na Sejm PRL II, III, IV, V, VI, VII i VIII 
kadencji, prezesa Związku Weteranów 
Powstań Śląskich Jerzego Ziętka od 1986 
roku. Kres temu położyła decyzja Zgro-
madzenia Wspólników Szpitala – spółki 
z o.o., w której 100 procent udziałów ma 
Województwo Śląskie. Jak wyjaśnił nam 
prezes Centrum Reumatologii Janusz 
Król, powodem zmiany nazwy jest ustawa 
dekomunizacyjna z 2016 roku. 

W akcie tym czytamy, że zakazuje się 
propagowania komunizmu przez nazwy 
jednostek i obiektów, że za propagujące 
komunizm uważa się także nazwy od-
wołujące się do osób symbolizujących 
represyjny, autorytarny i niesuwerenny 
system władzy i że chodzi m.in. o szpitale.

W krótkiej informacji przesłanej do re-
dakcji pracownicy Szpitala przypomnieli, 
że „Już w roku 2017 ówczesny Zarząd 
Województwa Śląskiego przeprowadził 
w kilku miastach Śląska konsultacje 
społeczne dotyczące funkcjonowania w 
przestrzeni publicznej nazwiska genera-
ła Jerzego Ziętka. Społeczeństwo kilku 
miast jak i Ustronia miało możliwość 
wypowiedzenia się w tej kwestii. Miesz-
kańcy Ustronia wyrazili swój sprzeciw 
wobec próby usunięcia nazwiska patrona 
z nazwy szpitala, którego był inicjato-
rem.” Pracownicy również teraz byli 
przeciwni zmianie nazwy, ale o tych 
zamiarach dowiedzieli się nieoficjalnie 

i już po rozpoczęciu procedury. Zgodnie 
z przepisami nie trzeba było ich pytać 
o zdanie. Nie były również konieczne 
konsultacje z mieszkańcami miasta. Do-
brze, że w roku 2012 i 2013 wzięto pod 
uwagę zdanie jednych i drugich, bo dzięki 
temu ustroński reumatolog jest dzisiaj sa-
modzielną placówką, a nie filią urazówki 
w Piekarach Śląskich.

W Ustroniu Jerzy Ziętek nie jest symbo-
lem komunizmu. Ludzie w Ustroniu wie-
dzą, kim był i jaką rolę odegrał w polityce, 
ale mają też wiedzę o roli, jaką odegrał 
w rozwoju miasta. W Ustroniu nazwisko 
Jerzego Ziętka nie propaguje komunizmu, 
tylko przypomina fakty z historii miasta 
– decyzje o budowie Jaszowca, Zawodzia 
i Szpitala Reumatologicznego. 

O roli, jaką Jerzy Ziętek odegrał 
w powstaniu Szpitala Reumatologiczne-
go, przeczytać możemy na stronie samego 
Szpitala: „Jest rok 1966. Powstaje plan 
kompleksowego zagospodarowania Be-
skidu Śląskiego. (...) zaczyna powstawać 
Dzielnica Leczniczo-Rehabilitacyjna. Na 
czoło szerokich założeń inwestycyjnych 
dotyczących tej części Ustronia wysunęła 
się budowa wielkiego, specjalistycznego 
szpitala reumatologicznego dla pacjentów 
z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-
go. Projekt wstępny 5-kondygnacyjnego 
budynku szpitalnego na 363 łóżka za-
twierdził 31 maja 1967 roku przewod-
niczący Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach Jerzy Ziętek. 
Prace rozpoczęły się 6 października. (…) 
1 stycznia 1975 roku nominację na stano-
wisko dyrektora szpitala otrzymuje z rąk 
wojewody katowickiego generała Jerzego 
Ziętka dr n. med. Zbigniew Gburek. Jest 
to moment znaczący, gdyż stery przejmuje 
lekarz z powołania, o wysokich kwali-
fikacjach. (...) zostaje podpisane zarzą-
dzenie nr 20/75 wojewody katowickiego 

NIE MA ZIĘTKA W NAZWIE
„Ustroniacy, nic się nie stało” pozostaje zanucić na melodię znanej piosenki kibiców, 
napisanej na okoliczność zdarzenia przykrego, rozczarowującego i nieodwracal-
nego. „Ustroniacy, nic się nie stało” – próbują nam powiedzieć decydenci, którzy 
wyrzucili Jerzego Ziętka z nazwy Szpitala Reumatologicznego. 

w sprawie utworzenia z dniem 20 maja 
1975 roku Śląskiego Szpitala Reuma-
tologicznego w Ustroniu Zawodziu. Na 
mocy tego zarządzenia Szpital podlega 
bezpośrednio wojewodzie, a nadzór fa-
chowy nad nim sprawuje dyrektor Wy-
działu Zdrowia i Opieki Społecznej UW 
w Katowicach. (...) 3 czerwca 1975 roku, 
w słoneczne popołudnie, przy udziale 
najwyższych władz woj. katowickiego, 
licznych przedstawicieli centralnej i te-
renowej administracji służby zdrowia, 
władz Śląskiej Akademii Medycznej, bu-
dowlańców, załogi i mieszkańców Ustro-
nia Jerzy Ziętek dokonuje uroczystego 
przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia 
Śląskiego Szpitala Reumatologicznego. 
Ówczesny wojewoda odegrał szczególną 
rolę w historii Szpitala. Był inicjatorem 
jego powstania, zorganizował sztab ludzi, 
którym polecił i umożliwił zaprojektowa-
nie i wykonanie tego obiekt w oparciu 
o najnowsze wzory europejskie. Nadzoro-
wał osobiście – od początku do momentu 
otwarcia – roboty budowlane. Szpital był 
ostatnią inwestycją wojewody Jerzego 
Ziętka przed odejściem na emeryturę. (…) 
W 1986 roku, w pierwszą rocznicę śmierci 
wojewody Jerzego Ziętka, Śląski Szpital 
Reumatologiczny otrzymał sztandar oraz 
imię gen. J. Ziętka, a w holu na parterze 
wmurowano tablicę pamiątkową wraz 
z popiersiem patrona Szpitala.”

„Po cichu, po wielkiemu cichu”, jak 
śpiewał Grzegorz Turnau wykreślono Je-
rzego Ziętka z nazwy Szpitala Reumato-
logicznego i teraz jest to Śląskie Centrum 
Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w 
Ustroniu. Brzmi ładnie i nowocześnie, jest 
zgodne z prawem, a jednak trudno oprzeć 
się wrażeniu, że coś nam zabrano. 

Dr n. med. Danuta Kapołka lekarka 
Szpitala od 1983 roku, wicedyrektor od 
1999 roku i dyrektor ds. medycznych od 
2014 roku wspominała w 10 numerze 
„Gazety Ustrońskiej” jedną z wielkich po-
staci, współtworzących renomę placówki 
– dr n. med. Wiesławę Liwoch-Morżoł. 
Na koniec napisała, że bez przeszłości 
nie ma teraźniejszości, a bez nich nie ma 
przyszłości. 

My, w Ustroniu to rozumiemy.   
Monika Niemiec

Prof. Zbigniew Gburek (dyrektor w latach 1975-1999) i Jerzy Ziętek w dniu otwarcia Szpitala.
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PIEŚNIĄ NIOSĄ POKÓJ

Koncert odbył się z inicjatywy Sto-
warzyszenia Muzycznego ARTIS, które 
to kilka tygodni wcześniej zwróciło się 
z zapytaniem do proboszcza parafii, ks. 
Dariusza Lercha, o możliwość przeprowa-
dzenia występu połączonego ze zbiórką na 
rzecz przebywających na terenie Ustronia 
uchodźców z Ukrainy. Duchowny zgodził 
się oczywiście bez wahania, od razu zazna-
czają, że nie zostaną pobrane żadne opłaty, 
a parafia chętnie zaangażuje się w zorga-

nizowanie przedsięwzięcia. W niedzielne 
popołudnie zagrano z potrzeby serca, 
wykonawcy zrzekli się bowiem swojego 
honorarium. Podczas opisywanej dwugo-
dzinnej uczty muzycznej członkowie Rady 
Parafialnej zebrali ponad 17 tys. złotych!  

„Dziś, w obliczu ludzkiego cierpienia, 
nie możemy stać obojętnie. Zdajemy 
właśnie wszyscy razem egzamin z naszego 
człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Śląsk 
Cieszyński słynie ze swej otwartości, 

gościnności i różnorodności. Jak widzimy 
obecnie, to nie tylko podniosła tradycja, 
ale i dzisiejsza rzeczywistość. Miasto 
Ustroń – na czele z burmistrzem, para-
fią ewangelicką, naszymi organizacjami 
pozarządowymi, wolontariuszami oraz 
mieszkańcami – już od pierwszych chwil 
wojny zorganizowało się w gotowości, by 
nieść pomoc. Jako radny tej parafii, ale 
również jako osoba na co dzień związana 
z ustrońskim samorządem, z tego miejsca 
i każdemu z osobna serdecznie dziękuję” 
– mówił prowadzący Łukasz Sitek, który 
wraz z Anitą Binek, ubogacał minione 
spotkanie słowem. 

W programie koncertu królowała mu-
zyka filmowa. Wysłuchać można było 
utworów skomponowanych przez naj-
większych kompozytorów tego gatunku, 
m.in.: Johna Williamsa, Leopolda Ko-
złowskiego, Wojciecha Kilara, Michela 
Legranda. Wybrzmiały także utwory znane 
z wykonań Zbigniewa Wodeckiego, Mary-
li Rodowicz czy Edyty Górniak i Mietka 
Szcześniaka. Koncert, którego scena-
riusz opracowała Małgorzata Hauptmann, 
zwieńczył Hymn Ukrainy.

                                       Edyta Kostka
W ubiegłą niedzielę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ap. Jakuba Starszego  
w Ustroniu odbył się koncert charytatywny w wykonaniu Artis Symphony Orchestra 
pod batutą Jean-Claude'a Hauptmanna. Choć ostatni, pandemiczny czas, nie sprzyjał 
spotkaniom w większym gronie, tym razem publiczność nie zawiodła. Do świątyni 
zawitało ok. 500 osób, wypełniając ją tym samym po brzegi. Patronat honorowy 
objęli burmistrz Ustronia Przemysław Korcz oraz starosta cieszyński Mieczysław 
Szczurek, których nie zabrakło wśród zebranych. Uczestniczyli też Stanisław Kubi-
cius – przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Marcin Janik – przewodniczący 
Rady Miasta Ustroń, lokalni i powiatowi radni, samorządowcy, delegacje Uzdrowiska 
Ustroń, fundacji i stowarzyszeń, a także mieszkańcy, przyjezdni i uchodźcy, którzy 
w naszym mieście znaleźli bezpieczne schronienie.

Dyrygował Jean-Claude Hauptmann.                                                                Fot. E. Kostka

Koncert rozpoczęła kompozycja Norberta Blachy, Modlitwa o pokój, w wykonaniu solistów. 
A cappella śpiewali (od lewej): Marta Kaczmarczyk, Natalia Bukowska, Piotr Sikora, Jean-
-Claude Hauptmann.                                                                                           Fot. E. Kostka

internetowej placówki czytamy: „Nowi 
goście obiektu, wśród których dominują 
kobiety z dziećmi i osoby starsze, zostali 
zakwaterowani w pokojach z łazienka-
mi. Uciekający przed wojenną zawieru-
chą, którzy trafili do ośrodków Poczty 
Polskiej, mają zapewnione wyżywienie  
i opiekę psychologiczną, a także dostęp 
do niezbędnych przedmiotów codzienne-
go użytku. Uchodźcy przybyli do Polski 
z różnych stron zaatakowanego kraju. 
Przed rosyjską agresją zamieszkiwali 
spokojne dotychczas miasta, miasteczka  
i wsie okolic Żytomierza, Odessy, Dniepru 
czy Kijowa.” Obiekt został udostępnio-
ny w całości, wstrzymano rezerwacje 
pobytów dla klientów komercyjnych,  
a dotychczasowe rezerwacje przyjęły sta-
tus anulowanych. Warto dodać, że w OSW 
„Dąb” pokój jednoosobowy z łazienką 
kosztuje 100 zł.

CO DALEJ? 
Uchodźcy w Ustroniu od początku ata-

ku Rosji na Ukrainę otrzymują ogromne 
wsparcie. Łatwo zauważyć, że pomoc, 
którą oferują ośrodki, to nie tylko noc-
leg, jedzenie czy picie. To szereg wie-
lopłaszczyznowych działań, mnóstwo 
zaangażowanych osób, koszty związane 
z transportem itp. Jak długo baza noc-
legowa będzie mogła pomagać, biorąc 
pod uwagę, że sama nie dostała jeszcze 
żadnego wsparcia? I jak sytuacja ułoży 
się po 21 marca, kiedy stawka za jednego 
uchodźcę najprawdopodobniej zmaleje? 
Czas pokaże.                     Edyta Kostka

PRZYJMUJĄ 
UCHODŹCÓW

(dok. ze str. 5)
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Przyjaciół poznaje się w biedzie i człon-
kinie KGW Lipowiec przez ostatnie dwa 
lata udowadniały, że łączą je przyjacielskie 
relacje. Mimo wielkich trudności działały 
i mogły na sobie polegać. Zorganizowały 
wielką akcję szycia maseczek, stosując się 
do nakazów i zakazów piekły ciasteczka 
świąteczne i przekazywały tę tradycję 
przedszkolakom. Kultywowały tradycję 
szkubaczek, pielęgnując więzi społeczne 
i zarabiając dla koła pieniądze. Zarabiały 
też piekąc tradycyjne kołacze. Jak tyl-
ko stało się to możliwe, organizowały 

wyjazdy leczniczo-wypoczynkowe nad 
morze. Reprezentowały Ustroń na mię-
dzynarodowych mistrzostwach żniwiarzy 
w Hajdunanas. Przez ostatnie dwa trudne 
lata starały się działać, dostosowując się 
do sytuacji. 

I wreszcie uff, znów można było ode-
tchnąć i spotkać się dla czystej przyjemno-
ści z okazji Dnia Kobiet. Widok ponad pół 
setki pań w różnym wieku, różnej profesji, 
poglądów, stylu życia, wyznania, które  
z wielką serdecznością witają się, dowia-
dują, co słychać, rozmawiają na każdy 

temat był  naprawdę wzruszający. Niezwy-
kłość tej chwili wyraźnie czuła również 
przewodnicząca KGW Lipowiec Olga 
Kisiała, która przywitała członkinie koła  
w restauracji Dolce Vita. Na sali była 
mama przewodniczącej, córka oraz wnucz-
ka i, co warto podkreślić, w lipowskim 
kole nie jest to jedyna rodzinna reprezen-
tacja. Miłym akcentem było tradycyjne 
składanie życzeń członkiniom, które skoń-
czyły okrągłe urodziny. Składano życzenia 
życzenia i śpiewano „Sto lat”. Miłe chwile 
w przyjacielskim gronie uświetnił poczę-
stunek i lampka wina. 

Nie do końca jest prawdą, że atmosfera 
była beztroska, bo nie dało się zapomnieć 
o trwającej za naszą wschodnią granicą 
wojnie. Zresztą społeczniczki z Lipowca 
nie byłyby sobą, gdyby nie zorganizowały 
jakiejś akcji na rzecz uchodźców z Ukrainy 
przebywających w Ustroniu. Urządziły 
kwestę, a za zebrane 1.971 złotych kupiły 
bieliznę dla kobiet i mężczyzn. 

Na spotkania członkiń KGW Lipo-
wiec zapraszani są ciekawi goście. Tym 
razem była to pani Maria, koronczar-
ka z Jaworzynki, która zaprezentowała 
zwyczaj oczepin. Kobiety wysłuchały 
opowieści o tym, jak to drzewiej bywa-
ło, ale poznały też współczesne oby-
czaje weselne, które w dalszym ciągu 
zawierają wiele elementów tradycyjnej 
ceremonii. Goszcząca w Ustroniu góral-
ka bajała o tym, co naprawdę liczy się  
w życiu, o takich wartościach jak miłość, 
wierność, pracowitość, okraszała przy-
powiastki anegdotami ze swojego życia. 
Każda ze słuchaczek mogła pomyśleć  
o własnym małżeństwie, rodzinie, po-
wspominać swoje wesele. Żarty przepla-
tane były głębszymi refleksjami. 

To nie było takie zwykłe świętowanie 
Dnia Kobiet, bo w tych niepewnych cza-
sach bycie razem nabrało dodatkowego 
znaczenia. Spotkanie dało paniom zastrzyk 
energii i dawkę normalności, której tak 
bardzo pragniemy.   

                                 Monika Niemiec

DZIEŃ KOBIET W LIPOWCU
Przez ostatnie dwa lata panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu mogły tylko 
wspominać obchody Dnia Kobiet, jakie udało im się zorganizować dosłownie  
w przeddzień lockdownu. To były trudne lata dla aktywistek przyzwycza-
jonych do działania, pracy społecznej, a przede wszystkim do spotkań  
w koleżeńskim gronie. 

W roli modelki na oczepinach wystąpiła 95-letnia Maria Marianek, 
która jest wdową. Gdyby pozowała panna, taka zabawa mogłaby jej 
uniemożliwić zamążpójście.                                     Fot. M. Niemiec

Wielkim powodzeniem cieszyły się wyroby Marii Greń – cudeńka 
zrobione na szydełku, idealne na wielkanocny stół. Dekoracje można 
zamówić pod numerem tel. 33 854-75-26.               Fot. M. Niemiec
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tłumach utrzymać czystość. Ważną sprawą 
było informowanie o zachowaniu środ-
ków bezpieczeństwa, żeby uniemożliwić 
działanie grupom przestępczym. Kierow-
cy autobusów, busów, furgonetek i pry-
watnych samochodów rejestrowani byli  
w specjalnym punkcie i otrzymywali kody. 
Jednak dodatkowo radzono, szczególnie 
młodym kobietom i matkom z dziećmi, 
żeby robiły sobie zdjęcia z kierowca-
mi przed ich samochodami i na wszelki 
wypadek wysyłały je razem z adresem 
docelowym komuś zaufanemu. Wciąż 
przyjeżdżały nowe autobusy z dworca 
kolejowego i trzeba było kierować ludzi 
w odpowiednie miejsca – do rejestracji, 
do punktów z żywnością, z ubraniami, ze 
środkami czystości, do punktów medycz-
nych, weterynaryjnych, do miejsc, gdzie 
znajdowały się łóżka polowe. Tych, którzy 
dopełnili już formalności, kierowano do 
pasaży galerii, gdzie czekali na wyjazd 
do konkretnych miast w Polsce, a także  
w Niemczech, Danii czy Norwegii. Każdy 
miał jakieś potrzeby, jakieś problemy, wo-
lontariusze musieli być uważni i reagować 
wszędzie tam, gdzie mogli pomóc.

Dla Asi najstraszniejsza była cisza.  
W hali, w której przebywało prawie tysiąc 
ludzi, a wśród nich wiele dzieci, nie było 
gwaru i prawie nie było słychać rozmów. 
Panował w niej tak przejmujący smutek  
i tak nienaturalny spokój, że w pierwszej 
chwili chciała odwrócić się na pięcie  
i wrócić do swojego poukładanego życia. 
I widok samotnego starego mężczyzny, 
który wyglądał jakby stracił wszystko. 

Bożena nie mogła powstrzymać łez, gdy 
podeszła do niej mama z dwiema córecz-
kami i zaczęła rozpaczliwie o coś prosić. 
Była zdesperowana i w pierwszej chwili 
nie można jej było zrozumieć. Okazało 
się, że nie chce niczego innego, tylko 
natychmiast wracać do Kijowa. Płakała  
i tłumaczyła, że stało się tam coś strasz-
nego. Dziewczynki trzymały się mamy  
i żałośnie wpatrywały w jej twarz. 

Obrazy, które najbardziej poruszyły Olę 
to mama, która ściskała rękę kilkuletnie-
go synka, a w drugiej trzymała pudełko  
z kotem. Nie miała nic więcej, nic więcej 
nie dałaby rady wziąć. I staruszka z małą 
torbą. Wydawało się, że ma w niej ja-
kieś potrzebne rzeczy osobiste, ale miała  
w niej tylko leciwą kotkę, której nie była 
w stanie zostawić. 

Asia wspomina jeszcze słowa kobiety, 
której pomagała umyć włosy w umywalce. 
Mówiła o wielkiej wdzięczności, jaką czu-
je do Polaków. Mówiła, że nie wyobraża 
sobie, co stałoby się z tysiącami ludzi, 
gdyby nie polska ofiarność i gościnność, 
ale powiedziała też, że mimo tego całego 
dobra, którego doświadczyła ona i jej 
rodacy, najbardziej na świecie chciałaby 
wrócić do domu. 

Wolontariuszki nigdy nie zapomną tego 
wyjazdu. Mają plany, żeby jeszcze poje-
chać na granicę, zwłaszcza że teraz wie-
dzą, że przydaje się tam każda para rąk. 
Nie pracowały w służbach medycznych, 
nie zajmowały się wielkimi rzeczami, 
ale  cieszą się z każdego, nawet najdrob-
niejszego gestu, który zrobiły, żeby ulżyć 
ofiarom wojny.              Monika Niemiec

Pielęgniarka Bożena Kołodziej, która 
była główną prowodyrką wyprawy, za-
brała syna – studenta, żeby, jak to sobie 
pomyślała z lekką ironią, przypomniał 
sobie o wartościach i spojrzał na życie  
z innej perspektywy. Doświadczenie, które 
stało się jej udziałem, po powrocie nazywa 
wstrząsającym, we wspomnieniach nie ma 
miejsca nawet na najmniejszy ślad ironii. 

Pielęgniarka Joanna Popczyk w jed-
nej chwili zdecydowała się na wyjazd, 
uznając, że to dobry pomysł. W końcu 
pielęgniarki pomaganie mają we krwi. 
Nie żałuje, ale płakała chyba ze sto razy 
i prawie padała ze zmęczenia. Nigdy nie 
zapomni tych ludzi, tego smutku, tego 
cierpienia.

Lekarka Aleksandra Brzosko wyraźnie 
widziała strach w oczach uchodźców. 
Nie chcieli wyjeżdżać z Przemyśla, wielu 
nigdy nie wyjeżdżało z Ukrainy, nazwy 
miast poza Krakowem, Warszawą nic im 
nie mówiły. W Polsce czekało na nich 
wielu dobrych ludzi, Niemcy oferowali 
mieszkanie i pracę, ale oni woleli być 
blisko domu.

Pomoc uchodźcom zaczęła się od zbiór-
ki w przychodni „Salus”. Pracownicy  
i pacjenci przynieśli tyle ubrań, środków 
higienicznych, środków czystości, że 
trzeba było przeznaczyć na dary jeden ga-
binet. Zmieściły się tam też wózki, kocyki, 

kurtki, płaszcze, buty i sporo zabawek. 
Do przychodni przychodzili uchodźcy 
– przeziębieni, z problemami żołądkowy-
mi, z chorymi dziećmi. Gdy została im 
udzielona pomoc, zapraszano ich do tego 
gabinetu, mówiąc, że mogą brać, co tylko 
chcą. Ale ludzie wybierali tylko naprawdę 
potrzebne rzeczy – jedną kurtkę, jeden wó-
zek dziecięcy. Ten wózek wyjechał niemal 
pusty, mimo iż pracownicy przychodni 
zachęcali, żeby wziąć więcej, bo byłoby 
w czym przewieźć.

Wyjazd Bożeny, Asi i Oli to nie miała 
być szarża ułańska, tylko metodyczne 
działanie, dlatego najpierw zadzwoniły  
w kilka miejsc, oferując pomoc. Skierowa-
no je do Krościenka, gdzie miały wesprzeć 
lekarzy i pielęgniarki pełniących dyżury 
na przejściach granicznych, dworcach 
kolejowych, w punktach recepcyjnych. 
Wyjechały o 3 nad ranem prywatnym 
samochodem wyładowanym materiałami 
opatrunkowymi i tym, co tylko mogłoby 
się przydać. Wszystko dostały od przy-
chodni. Po około 5 godzinach jazdy za-
meldowały się na granicy w Krościenku, 
ale akurat było tam spokojnie. Grupy 
uchodźców pojechały dalej w Polskę,  
a kolejne jeszcze nie dotarły, było dość 
ratowników. Panie pojechały dalej i tra-
fiły na dworzec w Przemyślu. W trakcie 
rozmowy z medykami dowiedziały się, że 
mają zabezpieczone dyżury na cały week-
end, ale wolontariusze na pewno przydarzą 
się w hali byłego Tesco w Przemyślu, 
gdzie utworzono punkt recepcyjny i gdzie 
chwilowe schronienie znalazło wielu ludzi 
uciekających przed wojną. 

– Wielu, to za mało powiedziane. Było 
tam jakieś tysiąc ludzi, wśród których 
pracowali wolontariusze z różnych krajów, 
jednak trochę brakowało organizacji. Na 
początku byłyśmy trochę zdezorientowa-
ne, ale Bożenka bardzo szybko odnalazła 
się w sytuacji – mówi Ola.

– Odeszłyśmy tylko na chwilę, a jak 
wróciłyśmy Bożenka już miała na sobie 
kamizelkę z napisem koordynator i zarzą-
dzała wolontariuszami – wspomina Asia. 

– Nie chodziło o to, żeby stać i czekać 
aż ktoś powie, co mamy robić. Trzeba było 
brać sprawy we własne ręce, mieć oczy 
dookoła głowy i samemu szukać zajęcia. 
A pracy nie brakowało – dodaje Bożena. 

Ilu ludzi, tyle potrzeb. Podawanie pi-
cia, jedzenia, kierowanie w odpowiednie 
miejsca, informowanie, pomaganie oso-
bom chorym, starszym, kobietom z dzieć-
mi, właścicielom zwierząt. Ludzie pytali  
o najróżniejsze rzeczy, prosili o pomoc, 
gdy nie mogli się dodzwonić do bliskich. 
Ustrońskie wolontariuszki cierpliwie 
odpowiadały na pytania, pomagały we 
wszystkim, a nawet sprzątały toalety, które 
służyły setkom ludzi, żeby przy takich Joanna Popczyk, Bożena Kołodziej i Aleksan-

dra Brzosko w Przemyślu.

Dwie pielęgniarki i jedna lekarka z przychodni „Salus” w Ustroniu nie mogły wysie-
dzieć na miejscu, wiedząc, że na polsko-ukraińskiej granicy wciąż brakuje rąk do 
pracy. Mając pewność, że uchodźcy w naszym mieście są zaopiekowani, a pospolite 
ruszenie mieszkańców gwarantuje im pomoc, odważnie ruszyły na wschód.

PRZEJMUJĄCA CISZA
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Iryna Iskrenko w nowo otwartej sali zabaw dla dzieci w „Narcyzie”.              Fot. M. Niemiec

Jak trafiła pani do Ustronia?
Przyjechałam do Polski jako opiekun 
osób niepełnosprawnych ewakuowanych 
z Kijowa. Ukraińcy są zdecydowani sta-
wiać opór i każdego dnia pokazują swoją 
odwagę, ale chcą też chronić najbardziej 
bezbronnych. Rodziny się porozdzielały, 
zostali ojcowie, a ich żony i dzieci wyru-
szyły do Polski. Dziećmi z domów dziecka 
musieli się zająć ich wychowawcy. Moi 
podopieczni to były osoby na wózkach  
i z poważnymi niepełnosprawnościami. 
Gdy przyjechaliśmy do Polski, zaofero-
wano im pełną rehabilitację w Niemczech 
i pojechali dalej. 
Ich miejsce w Ustroniu zajęli inni.
Oczywiście, uchodźców jest tak dużo… 
W tej chwili w hotelu zajęte są wszystkie 
pokoje, w których mieszkają po dwie, trzy, 
pięć osób. Jest tu naprawdę bardzo pięknie, 
bardzo dziękujemy narodowi polskiemu za 
to, że jesteśmy tak mile przyjęci i mamy 
wszystko, co potrzeba do życia. Jest cie-
pło, trzy razy dziennie smaczne posiłki, 
dostaliśmy ubrania, zabawki dla dzieci. 
Zdążyliśmy już poznać ludzi z Ustronia, 
chodzimy do nich w gości, jeździmy do 
kościoła. Są bardzo serdeczni.
Dlaczego nie wyjechała pani do Niemiec 
z podopiecznymi? 
To była trudna decyzja, ale chciałam zostać 
bliżej rodziny. W Kijowie został mój mąż 
i najstarszy syn z żoną i trójką dzieci oraz 
mama. Mój najstarszy wnuk skończył 18 
lat, w każdej chwili może być powołany 
do wojska i iść na wojnę. Nawet nie prze-
puściliby go przez granicę. Udało mi się 
przywieźć tutaj córkę z wnuczkami. 

Jak pani się czuje z dala od męża, wnu-
cząt, mamy? Ma pani z nimi kontakt?
Na szczęście tak, ale codziennie rano 
budzę się z lękiem, czy są cali, zdrowi, 
czy nic im nie zagraża. Dzieci, z którymi 
tu jesteśmy, też bardzo długo nie mogły 
się odprężyć, były zestresowane, jakby 
przyczajone. Na szczęście już się uspo-
koiły, ale dużo dni minęło zanim zaczęły 
się uśmiechać. Właściwie dopiero dzisiaj 
(czwartek, 10 marca), a jesteśmy tutaj od 
poprzedniego wtorku. Dużo pracy wyko-
nali ich opiekunowie. Niektórzy z nich 
pracują w domu dziecka od 15 lat i nie 
wyobrażali sobie, żeby opuścić podopiecz-
nych w takiej chwili. W Ukrainie zostawili 
swoich bliskich, ale nie mieli wyjścia, bo 
powierzono te dzieci ich opiece. Jedna 
pani zostawiła męża, syna, rodziców. 
Czy nie baliście się, że Polacy nie będą 
chętni by przyjmować uchodźców?
Kiedy uciekaliśmy, nie myśleliśmy  
o tym, bo wokół wybuchały bomby, waliły 
się budynki, słychać było strzały, ginęli 
ludzie, a zaraz za granicą spotkało nas tyle 
dobra, że nie mieliśmy kiedy się obawiać.  
Z góry przepraszam za kolejne pytania, 
ale chciałabym sprostować niektóre 
informacje, krążące wśród Polaków. 
Mówi się na przykład, że uchodźcy po-
traktują wojnę jako okazję, żeby dostać 
w Polsce pracę i świadczenia. 
Oczywiście nie mogę mówić za wszyst-
kich, ale ludzie, którzy ze mną jecha-
li, którzy są tutaj, to nie biedacy bez 
perspektyw. Musieliśmy uciekać, nie 
wzięliśmy ze sobą prawie nic, ale każ-
dy ma jakiś dorobek w kraju – domy, 

samochody, pracę, przyjaciół, rodzinę. 
To są wykształceni ludzie, którzy la-
tami pracowali na swoją pozycję. Ja 
w zeszłym roku ukończyłam budowę 
piętrowego domu i nie mogę się docze-
kać, kiedy do niego wrócę. Czy będzie 
stał, nie wiem, ale wiem, że moje serce 
zostało na Ukrainie. Mieszkałam kilka lat 
w Polsce, miło wspominam ten piękny kraj,  
wspaniałych ludzi, ale zdecydowałam 
się wrócić do ojczyzny, bo tam chcę żyć. 
Czy nie ma pani wrażenia, że świat 
zlekceważył zajęcie Krymu przez Rosję 
w 2014 roku i teraz mamy tego konse-
kwencje?
Wielu ludzi w Ukrainie nie rozumie, 
dlaczego nasz rząd nie bronił Krymu. 
W końcu ludzie sobie myśleli, no trudno, 
mieszka tam wielu Rosjan, niech im już 
będzie, ale przeczuwali, że to Rosji nie 
wystarczy. Żyliśmy w sąsiedztwie mo-
carstwa, któremu ciągle mało. Czy to się 
kiedyś skończy? Musiałby  chyba rządzić 
na Kremlu prawdziwy mąż stanu. 
Czy to prawda, że pani rodacy mówią, 
że nie trzeba było się pchać do NATO  
i Unii Europejskiej, a wtedy Putin dałby 
wam spokój? 
Przed wybuchem wojny odnotowano 
najwyższe poparcie obywateli dla wstą-
pienia do NATO – ponad 60 procent,  
i do wspólnoty europejskiej – prawie 70 
procent. Są duże różnice w podejściu 
osób ze środkowej i zachodniej Ukrainy  
w porównaniu do wschodniej i połu-
dniowej części kraju. Chyba nie trzeba 
tłumaczyć Polakom, ile może zyskać kraj 
i ludzie na zjednoczeniu z Europą, a jeśli 
chodzi o NATO, to tocząca się wojna jest 
chyba najlepszym komentarzem. Nigdy 
nie będziemy bezpieczni w cieniu Rosji. 
Rosjanie nie zrezygnują z Ukrainy, co naj-
wyżej zrobią z nas marionetkową repub-
likę. Już teraz mają pomysł, żeby wrócił 
na prezydenta prorosyjski Janukowycz, 
oskarżony i skazany zaocznie za zdradę 
stanu. To on w 2014 roku po przegranych 
wyborach uciekł z kraju i wezwał Putina 
do zbrojnego przywrócenia stabilności 
na Ukrainie. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Ze-
łenski przedstawiany jest w naszych 
mediach jak bohater. Z jakim popar-
ciem wygrał wybory prezydenckie i czy 
rzeczywiście cieszy się tak dużym zaufa-
niem wśród obywateli swojego kraju?
Najważniejsze jest to, że walczy w obro-
nie ojczyzny i że jest z ludźmi. Co może 
więcej zrobić prezydent? Żaden polityk 
nie jest idealny, ale Zełenski poddany 
został możliwie najtrudniejszej próbie  
i zdał egzamin. W wyborach w 2019 
roku w I turze otrzymał ponad 30 procent 
głosów i przeszedł do II tury z poprzed-
nim prezydentem Poroszenką. W drugim 
głosowaniu poparło go ponad 73 procent 
wyborców. Wiadomo, że najpierw była 
euforia, bo w kampanii wiele się obiecuje, 
a ludzie chcą wierzyć, że obietnice zostaną 
spełnione, potem przyszła fala rozczaro-
wania, ale teraz ludzie mu wierzą. Jego 
żona z dwójką dzieci gdzieś się schroniła, 
ale on został na barykadach. 
Dziękuję za rozmowę.  
                Rozmawiała: Monika Niemiec

W czwartek 24 lutego nad ranem wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy. 
Nasi wschodni sąsiedzi do ostatniej chwili wierzyli, że nie dojdzie do praw-
dziwej wojny, ale bomby skierowane na miasta i ludność cywilną pozbawi-
ły ich złudzeń. Zaczął się exodus na Zachód. 1 marca ponad setka dzieci  
z domów dziecka przybyła do Ustronia za sprawą akcji Uzdrowiska „Ustroń”. Obec-
nie w „Narcyzie” mieszka ponad 400 osób. Jedną z nich jest Iryna Iskrenko, która 
mówi po polsku, gdyż w latach 90. mieszkała w Wielkopolsce. Pełni rolę tłumacza 
i zgodziła się też porozmawiać z naszą gazetą.

SERCE ZOSTAŁO NA UKRAINIE
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(cd. ze str. 1)
wyjaśnił zawiłości za pomocą prezentacji multimedialnej. Na po-
czątku przedstawił aspekty prawne, zgodnie z którymi wprowadzo-
no wzrost maksymalnej wysokości diety radnych wszystkich trzech 
stopni samorządu do 2,4-krotności kwoty bazowej. 2,4-krotność 
bierze się z Ustawy o samorządzie gminnym i Ustawy o kształ-
towaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, a kwota 
bazowa z Ustawy Budżetowej na 2022 rok. Daje to maksymalną 
wysokość diety w kwocie: 2,4 x 1.789,42 zł = 4.294,60 zł. Dalej 
przepisy (Rozporządzenie Rady Ministrów) mówią o tym, że  
w gminach od 15.000 do 100.000 mieszkańców, diety przysługu-
jące radnemu łącznie w ciągu miesiąca nie mogą przekroczyć 75% 
2,4-krotności kwoty bazowej, z czego wynika, że maksymalna die-
ta w Ustroniu może wynieść 75% x 4.294,60, co daje 3.220,96 zł. 

Przewodniczący Janik porównał, jakie uwarunkowania eko-
nomiczne panowały w roku 2010 w stosunku do diet, a jakie są 
dzisiaj. Rok 2010 – minimalne wynagrodzenie brutto: 1.317 zł, 

maksymalna dieta radnego: 2.064,77 zł, ryczałt przewodniczące-
go RMU: 1.800 zł. Rok 2022 – odpowiednio: 3.010 zł, 3.220,96 
zł, 2.740 zł. 

W prezentacji ujęte zostały również stawki przewodniczących 
rad w przykładowych uzdrowiskach. W Ustce przewodniczący 
rady otrzymuje dietę w wysokości 3.220,96 zł, w Busku Zdro-
ju i w Inowrocławiu – 3.220,96 zł, w Kołobrzegu – 3.200 zł,  
w Świnoujściu – 3.220 zł, w Sopocie – 2.952,40 zł. W przy-
kładowych miastach przewodniczący rad otrzymują: w Kętach  
i Cieszynie tak jak w Ustroniu – 85%, w Zebrzydowicach – 90%, 
w Bielsku-Białej – 100%. 

Rada Miasta Ustroń uchwaliła, że wysokość miesięcznych 
diet zależeć będzie od pełnionych przez radnych funkcji, co jest 
zgodne z art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym. Ustalono, 
biorąc jako podstawę, że dla przewodniczącego RMU będzie to 
85% maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w 
ciągu miesiąca, czyli 2.740 zł, dla wiceprzewodniczącego RMU 
65% (2.100 zł), dla przewodniczącego Komisji RMU 50% (1.620 
zł), dla radnego będącego członkiem co najmniej dwóch komisji 
35% (1.200 zł), dla radnego będącego członkiem jednej komisji 
lub niebędącego członkiem komisji 25% (810 zł), dla radnego – 
członka komisji, który sporządza protokół z posiedzenia 3% (100 
zł) pod warunkiem sporządzenia protokołu i przekazania go do 
Biura Rady Miasta w terminie wynikającym ze Statutu Miasta 
Ustroń, dla radnego – członka komisji, który prowadzi obrady 
w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego danej komisji 3% 
(100 zł). W przypadku pełnienia przez radnego więcej niż jednej 
funkcji, przysługuje mu dieta w wysokości odpowiadającej naj-
wyższej z pełnionych funkcji.

Za udział w sesji RMU przewodniczący Zarządów Osiedli 
otrzymują miesięczną dietę w wysokości 9% (300 zł) maksymal-
nej wysokości diety przysługującej radnemu. Dieta ta przysługuje 
innemu członkowi zarządu osiedla, który uczestniczy w sesji  
w zastępstwie przewodniczącego. 

W miesiącu, w którym nie odbyła się sesja Rady Miasta prze-
wodniczącym i członkom komisji przysługuje dieta pomniejszona 
o 60%, a przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu RMU 
pomniejszona o 20%. W przypadku niemożności wykonywania 
mandatu przez radnego przez cały miesiąc radnemu nie przysłu-
guje dieta. Za każdą nieobecność na sesji RMU potrącane będzie 
radnemu 30% diety, a za nieobecność na posiedzeniu komisji 
RMU 20% diety. Za każde spóźnienie na sesję Rady Miasta  
i za każde opuszczenie sesji Rady Miasta przed jej zamknięciem 
potrącane będzie 10% diety. Potrąceń nie dokonuje się w przypad-
ku, gdy nieobecność spowodowana jest wykonywaniem innych 
obowiązków radnego na podstawie upoważnienia lub polecenia 
przewodniczącego Rady Miasta.

Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych. 
Sposób ustalenia należności określa właściwe rozporządzenie  
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy. Za korzystanie z własnego 
pojazdu w podróży naliczany jest ryczałt podobnie jak w przy-
padku zatrudnionych w firmach czy instytucjach pracowników.

Przewodniczący Janik wyjaśnił, skąd w uchwale zapisy o po-
trąceniach, posługując się komentarzami prawników do ustawy 
o samorządzie gminnym oraz rozstrzygnięciem nadzorczym 
wojewody lubelskiego ze stycznia 2022 r. Przedstawił też wy-
liczenie, ile rocznie będą kosztować miasto diety radnych. Jeśli 
założymy stuprocentową frekwencję radnych i przewodniczących 
zarządów na sesjach i posiedzeniach komisji w 2022 roku suma 
wyniesie 230.000 zł. Dla porównania w 2021 roku była to kwota 
ok. 136.000 zł. 

Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania burmi-
strzowi miasta i Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa. Obie 
opinie były pozytywne. Nikt z radnych nie zadał pytań i nie zabrał 
głosu w dyskusji. Za przyjęciem uchwały było 10 radnych: Jolanta 
Hazuka, Marcin Janik, Artur Kluz, Bożena Piwowar, Aleksander 
Poniatowski, Roman Siwiec, Daria Staniek, Mirosław Szuba, 
Dariusz Śleziona, Dorota Walker, przeciw głosowało 2 radnych: 
Jadwiga Krężelok i Piotr Roman, wstrzymało się od głosu 3 
radnych: Sławomir Haratyk, Damian Ryszawy i Paweł Sztefek. 

Kolejna sesja Rady Miasta Ustroń odbędzie się w czwartek 31 
marca.                                                                Monika Niemiec

RADNI RADNYM 
UCHWALILI DIETY

12/2022/5/R

ORGANIZUJEMY CZAS DLA DZIECI
Miasto Ustroń zwraca się z prośbą do organizacji pozarządo-

wych i klubów sportowych o pomoc w organizacji wolnego czasu 
dla dzieci z Ukrainy. 

W ośrodkach wczasowych mieszka sporo dzieci i ciągle ich 
przybywa. Właśnie dla nich wolontariusze i organizacje poza-
rządowe prowadzą zajęcia. Z miastem współpracują: Akade-
mia Esprit oraz  Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej”. Organizatorzy czasu wolnego dla dzieci  
z Ukrainy zachęcają do współpracy, w ramach już prowadzo-
nych zajęć sportowych, w ramach wolontariatu, aby umożliwić 
dzieciom przebywającym w Ustroniu skorzystanie z obiektów 
sportowych, zajęć pod okiem trenera, organizacji sportowego 
spędzenia wolnego czasu. Osoby chętne do pomocy mogą się 
kontaktować bezpośrednio z Akademią Esprit i Stowarzyszeniem 
„Można Inaczej” oraz poprzez maila: pomocukrainie@ustron.pl, 
info@esprit-akademia.pl, osrodekmoznainaczej2@gmail.com
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
W piątek 18 marca w remizie OSP 

Ustroń Polana odbyły się miejskie elimi-
nacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Rywalizacja składała się z części 
pisemnej oraz finału ustnego, a laureaci 
zostali wyróżnieni dyplomami i nagroda-
mi ufundowanymi przez Zarząd Miejski 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Ustroniu. Podczas przerw na licze-
nie punktów odbył się pokaz udzielania 

pierwszej pomocy, dzieci i młodzież mo-
gły zapoznać się z wyposażeniem wozu 
bojowego. 

Wyniki – klasy 1-4: 1. Antonina Pie-
ronkiewicz (SP-6/OSP Nierodzim), 2. 
Filip Skiba (SP-6/OSP Nierodzim), 3. 
Maja Sokołowska (SP-3/OSP Polana); 
klasy 5-8: 1. Wiktoria Sajan (SP-6/OSP 
Nierodzim), 2. Karolina Chwastek (SP-
5/OSP Lipowiec), 3. Oliwia Szafarczyk 
(SP-6/OSP Nierodzim); szkoły ponad-

podstawowe: 1. Wiktoria Boruta (Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w Cieszynie/OSP Lipowiec), 2. Emilia 
Pilch (Zespół Szkół im. W. Szybińskiego 
Cieszyn/OSP Polana), 3. Kamil Kołder 
(Zespół Szkół im. W. Szybińskiego Cie-
szyn/OSP Lipowiec). 

Zdobywcy pierwszych miejsc w swoich 
kategoriach będą reprezentować ustrońskie 
jednostki OSP podczas eliminacji powia-
towych, które odbędą się 2 kwietnia. (mn)

Zakończył się cykl walnych zebrań spra-
wozdawczych za rok 2021 w ustrońskich 
jednostkach Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Na terenie naszego 
miasta działają cztery – OSP Centrum, 
OSP Polana, OSP Lipowiec i OSP Niero-
dzim. Zarządom jednostek udzielono 
absolutorium, a na wszystkich zebra-
niach obecny był komendant miejski 
OSP Marek Szalbot, który w Komendzie 
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 
zajmuje stanowisko naczelnika Wydzia-
łu Operacyjno-Szkoleniowego. 

St. kpt. Marek Szalbot mówił, że  
w 2021 r. na terenie powiatu cieszyńskie-
go zanotowano łącznie 3.124 zdarzenia, 
do których zadysponowane były zastępy 
straży pożarnej. Były to 373 pożary, 2.403 
miejscowe zagrożenia i 348 fałszywych 
alarmów. Najwięcej interwencji w 2021 
roku związanych było z usuwaniem skut-
ków miejscowych zagrożeń (76,92%). 
Interwencje związane z walką z pożarami 
dotyczą 11,94% wszystkich zgłoszeń, 
natomiast zgłoszenia sklasyfikowane 
jako alarmy fałszywe stanowią 11,14%. 
Łącznie w walkę z pożarami oraz usu-
wanie skutków miejscowych zagrożeń  
w 2021 roku zaangażowanych było 5.431 
zastępów straży pożarnych (w tym 2.938 
PSP i 2.549 OSP) oraz 25.012 strażaków  

(w tym 12.012 PSP i 12.986 OSP). Wspól-
ne działania zastępów PSP i OSP prowa-
dzone były podczas 822 zdarzeń (23,81%), 
zastępy PSP działały samodzielnie  
w usuwaniu skutków 943 zdarzeń 
(37,17%), natomiast OSP podczas 1.010 
interwencji (39,02%). 

Dla porównania w 2017 roku odnotowa-
no 3.617 interwencji, w 2018 r. – 3.266, 
w 2019 r. – 3.265, w 2020 r. – 3.124.  
W poszczególnych gminach dane kształtu-
ją się następująco: Brenna – 186 interwen-
cji (pożary – 21, miejscowe zagrożenia 
– 154, alarmy fałszywe – 11), Chybie 
– 164 (P – 20, MZ – 131, AF – 13), Cie-
szyn – 578 (P – 63, MZ – 418, AF – 97), 
Dębowiec – 91 (P – 5, MZ – 84, AF – 2), 
Goleszów – 215 (P – 16, MZ – 185, AF 
– 14), Hażlach – 140 (P – 10, MZ – 125, 
AF – 5), Istebna – 223 (P – 64, MZ – 137, 
AF – 22), Skoczów – 488 (P – 41, MZ – 
412, AF – 35), Strumień – 187 (P – 33, 
MZ – 148, AF – 6), Ustroń – 393, (P – 40, 
MZ – 270, AF – 83), Wisła – 277 (P – 26, 
MZ – 198, AF – 53), Zebrzydowice – 182 
(P – 34, MZ – 141, AF – 7). Największa 
liczba pożarów w 2021 roku miała miejsce 
w obrębie gminy Istebna oraz na terenie 
miasta Cieszyn. Najwięcej interwencji 
związanych z usuwaniem skutków miej-
scowych zagrożeń miała miejsce na tere-
nie miasta Cieszyn oraz w obrębie gminy 
Skoczów. Największa liczba zgłoszeń 
sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe 
napłynęła z terenu miasta Cieszyna oraz 
miasta Ustronia.

Uczestnicy walnych zebrań otrzymali od 

Uczestnicy i organizatorzy miejskiego etapu konkursu pożarniczego z prezesem OSP Nierodzim Robertem Rymorzem, naczelnikiem OSP 
Polana Radosławem Pinkasem, komendantem miejskim OSP Markiem Szalbotem, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego Alicją Żyłą oraz burmistrzem miasta i jednocześnie prezesem Zarządu Miejskiego OSP Przemysławem Korczem. 

KOMENDANT
WYJAŚNIAŁ

Na wszystkich zebraniach sprawozdawczych 
obecny był komendant miejski OSP st. kpt. 
Marek Szalbot.                     Fot. M. Niemiec

komendanta Szalbota informacje na temat 
ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 
z dnia 17 grudnia 2021 r., na mocy której  
przysługuje strażakom ratownikom OSP 
świadczenie ratownicze z tytułu wy-
sługi lat w OSP. Prawo do świadczenia 
przysługuje strażakom ochotnikom OSP, 
którzy czynnie uczestniczyli w dzia-
łaniach ratowniczych co najmniej raz  
w roku przez co najmniej 25 lat – mężczyź-
ni lub przez 20 lat – kobiety. Dodatkowo 
druhowie muszą mieć ukończone 65 lat, 
a druhny 60 lat. Żeby otrzymać świadcze-
nie, które obecnie wynosi 200 zł miesięcz-
nie, ale ma być co roku rewaloryzowane, 
trzeba złożyć wniosek do komendanta 
powiatowego PSP.         Monika Niemiec 
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Maria Kowalska, Wiktor Krajewski 
„Kobiety pistolety”

Wywiad-rzeka z Marią Kowalską, ps. 
„Myszka”, sanitariuszką z pułku Baszta. 
Po upadku Powstania Warszawskiego,  
w grupie czterdziestu sanitariuszek  
i łączniczek trafiła do pierwszego  
i najdłużej działającego na polskich 
ziemiach obozu koncentracyjnego – 
Stutthof. Były to jedyne Polki o statusie 
jeńców wojennych, które trafiły do obo-
zu. Wcielone w mundurach i z opaską po-
wstańczą na rękach wzbudzały szacunek  
i chęć pomocy ze strony innych więźniów, 
ale też niechęć czy zazdrość.

Bogumił Luft
„Rumun goni za happy endem”

Autor – dziennikarz, publi-
cysta i dyplomata, zwierza 
się czytelnikowi z tego, 
co przeżył w swoim ponad 
trzydziestoletnim związ-
ku z Rumunią i Mołdawią.  
W reportażach i esejach 
składających się na tę 
książkę przybliża przemia-
ny polityczne i kulturowe  
w tych nieodległych kra-
jach.

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

* 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 przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

PYTANIE KONKURSOWE NR 7:
Ile wynosi ulga za przeznaczanie 

domowych bio-odpadów na kompostownik?           
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. 

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 5:
Do pojemnika BIO wrzucamy między innymi trawę, liście, 

drobne gałęzie, odpady z owoców i warzyw.
Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej otrzymują:* Alan Nowak  
z Ustronia, ul. Wałowa oraz Anna Chrapek Ustroń, ul. Wesoła. Po nagrodę 
zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Przy ustrońskim stole
PRODUKTY PSZCZELE 

DAJĄ KORZYŚCI WIELE
Przedwiośnie niełatwo przeżyć bez przeziębień i grypy, lecz 

mamy możliwość ratowania zdrowia wyjątkowo cennymi wy-
tworami pracy pszczół, które stanowią doprawdy wielkie dobro-
dziejstwo, zwłaszcza gdy stosuje się je systematycznie. 

Najbardziej popularny jest miód z małych domowych pasiek. 
Ma opinię naturalnego antybiotyku, gdyż jest bogaty w specy-
ficzne białka, które działają antybakteryjnie, przeciwwirusowo  
i grzybobójczo, toteż jest on składnikiem wielu mikstur na 
przeziębienie i odporność. Miód ma też działanie rozgrzewające  
i kojące. Jest stosowany jako lek na kaszel, ból gardła, zapalenie 
zatok, ale też na dolegliwości trawienne oraz w leczeniu chorób 
układu krążenia, stanów zapalnych dróg moczowych i alergii. 
Istnieje wiele gatunków miodu w zależności od tego, na jakich 
kwiatach pracowały jego producentki. 

Z kolei po miodzie pyłek kwiatowy jest najważniejszym 
elementem pożywienia pszczół. Zbierają one pyłek z roślin, na-
stępnie mieszają go ze śliną oraz nektarem i formują w kulki. To 
wyjątkowo bogaty produkt w substancje odżywcze, cenne także 
dla ludzi, m.in. aminokwasy, białka i witaminy, więc dzięki nim 

organizm ludzki wzmacnia się, nie choruje lub szybciej wraca do 
formy po chorobie. Poprawia on też koncentrację i dodaje energii. 

Niezwykle cenny jest również kit pszczeli (propolis) służący 
do uszczelnianiu ula, jako mieszanina wydzielin pszczół oraz 
substancji żywicznych. Wykazuje wyjątkowo silne działanie 
antyseptyczne, niszczy bakterie chorobotwórcze, wirusy i grzyby, 
toteż w medycynie naturalnej nalewka z kitu pszczelego zastępuje 
antybiotyki. 

Warto też stosować pierzgę, która składa się z mieszaniny 
miodu, śliny pszczół i pyłku kwiatowego. Zawiera wiele amino-
kwasów, białek i witamin, dlatego stosuje się ją, by zregenerować 
organizm. Pobudza ona układ nerwowy, co pozwala leczyć stany 
depresyjne czy zespół przewlekłego zmęczenia. Pierzga bywa 
też polecana do terapii odtruwania wątroby i leczenia chorób 
układu pokarmowego.

Dobrym produktem dla tych, którzy chcą zadbać o swoją kon-
dycję i samopoczucie jest także mleczko pszczele, stanowiące 
pokarm dla młodych pszczół i królowej matki. Zawiera ono boga-
ctwo składników odżywczych: białek, mikroelementów, witamin 
(szczególnie tych z grupy B), zdrowych frakcji tłuszczowych, 
kwasów organicznych i aminokwasów.

Rola miodu, propolisu, pierzgi czy mleczka pszczelego nie 
ogranicza się tylko do domowego zastosowania. Substancje po-
chodzące z produktów pszczelich, są tak niezwykle skutecznym 
specyfikiem, że stanowią także podstawę leków, które stosuje się 
dziś w wielu dziedzinach medycyny konwencjonalnej. A zatem 
warto zainteresować się naturalnymi lekarstwami, zwłaszcza gdy 
organizm jest osłabiony.                        Lidia Szkaradnik

KTO KOMPOSTUJE NIC NIE MARNUJE
Wiosenne coraz cieplejsze dni zachęcają do sprzątania ogro-

dów, więc przypominamy że osoby które mają kompostownik 
płacą niższą stawkę za wywóz odpadów, podając tę informację 
na deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ulga ta wynosi co prawda 1 zł miesięcznie od 
osoby, ale kto kompostuje ma jeszcze tę korzyść, że po pewnym 
czasie uzyskuje doskonały eko-nawóz w swoim kompostowniku. 
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W dawnym Ustroniu

Zdjęcia przyniósł do redak-
cji Zdzisław Kozieł i podał do 
nich opisy. Pierwsze zdjęcie 
zostało wykonane z okazji 
200-lecia Parafii św. Anny 
w Ustroniu Nierodzimiu. 
Wówczas proboszczem był 
ks. Konrad Seligman. 

Zdjęcie nr 2 wykonał  
w latach 50. Brunon Kozieł. 
Widać na nim stare niskie 
ogrodzenie z kamienia oraz 
krzyż dębowy obok wejścia. 
Krzyż ten został postawio-
ny w listopadzie 1946 roku. 
Wykonał go Alojzy Kozieł 
(dziadek Zdzisława), który 
był fojtem gminy katastralnej 
wioski Nierodzim przez 12 
lat, aż do 1939 roku. 

Nie jest znany autor zdjęcia 
nr 3, ale wiadomo, że zostało 
zrobione w 1970 roku. Na tej 
fotografii widać ukończone 
kamienne ogrodzenie, które  

w takiej formie istnieje do 
dziś. Murowali go dwaj Fran-
ciszkowie – Franciszek Bal-

car (brat Józefa Balcara) oraz 
Franciszek Greń. Budulca 
dostarczali sami mieszkańcy, 

przynosząc kamienie z pól,  
potoków i rzeki, materiał do-
wozili też furmani. 

1.

2.

3.
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10 marca o godz. 19:30 na skrzyżowaniu ulic Katowickiej II i Myśliwskiej doszło do zdarzenia 
drogowego, w którym udział brały dwa samochody osobowe. Sprawcą był 41-letni mężczyzna, 
który kierując Volkswagen Crafterem, nie ustąpił pierwszeństwa 40-latkowi kierującemu 
Volkswagenem Golfem. Postępowanie zakończono mandatem karnym. 18 marca o 19:50 
doszło do niemal identycznego zdarzenia. W tym samym miejscu 47-letni kierowca Fiata 
Stilo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu BMW 30-latkowi. (eko) 
                                                                              Fot. Cieszyn i okolice informacje drogowe

TOMASZ 
SIEMEK

10 marca To-
masz  wyszed ł  
z domu w Ustro-
niu i do tej pory 
nie wrócił. Nie ma 
z nim kontaktu,  
a jego telefon jest 
wyłączony. Ubra-
ny był w czarną, 

pikowaną kurtkę, nosi okulary korekcyjne. 
„Jeżeli ktoś z Państwa widział poszuki-
wanego lub posiada wiedzę o tym, gdzie 
może przebywać, bardzo prosimy o kontakt 
z najbliższym komisariatem policji lub 
dzwoniąc pod numery: 662 143 229 lub 
504 721 219” – głosi apel widniejący na 
stronie ustrońskiego urzędu miasta.  

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

W przypadku wpłat zagranicznych 
SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 69 1050 1070 1000 0024 8243 6256    

STANISŁAW 
BARCZYK

Policjanci po-
szukują zaginio-
nego Stanisława 
Barczyka, miesz-
kańca Ustronia. 
70-latek wyszedł  
z domu w piątek 17 
marca ok. 9 rano. 
Od tego momentu 

nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis: 
wzrost 185 cm, szczupłej budowy ciała, 
włosy krótkie siwe, oczy czarne. W dniu 
zaginięcia ubrany był w odzież ciemnego 
koloru, najprawdopodobniej buty sportowe 
z czerwonymi elementami. Zaginiony lubi 
piesze wycieczki, często spacerował po 
okolicznych szczytach Beskidu. Wszyst-
kie osoby, które posiadają jakiekolwiek 
informacje o zaginionym, proszone są  
o kontakt z Komendą Powiatową Policji 
w Cieszynie nr tel. 47 857-32-00, 47 857 
32-55 lub z najbliższą jednostką policji – 
numer alarmowy 112.

POSZUKIWANI

18 marca między 8.00/9.00 rano jednostki straży pożarnej otrzymały zgłoszenie z policji  
z prośbą o pomoc w poszukiwaniach zaginionej osoby. Rejonem koncentracji ustalono parking 
na szczycie góry Równica. Funkcjonariusze policji udostępnili strażakom płeć, wiek oraz 
wizerunek poszukiwanej osoby, a także informacje dotyczące miejsca, w którym była ona 
widziana po raz ostatni. Wskazany przez policję teren podzielono na trzy sektory, które 
zostały przeszukane przez 8 zastępów i 34 strażaków. Łącznie sprawdzono ok. 100 ha  
i 50 km dróg (przy pomocy samochodów oraz quada). Po konsultacji i wymianie informacji  
z policją koordynator wydał decyzję o zaprzestaniu poszukiwania, które trwało od 8.29-14.29. 
Zaginionej osoby w dalszym ciągu poszukuje policja. (eko)                          Fot. OSP NIerodzim

20 marca o godz. 15:35 na skrzyżowaniu ul. Katowickiej II z ul. Akacjową doszło do wypadku 
drogowego. 63-letni mężczyzna kierujący Dacią Sandero nie zachował bezpiecznego odstępu 
od znajdującego się przed nim pojazdu. W celu uniknięcia najechania na jego tył wykonał 
nagły skręt w lewo, czym wymusił pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo poruszającym się 
samochodzie marki Volkswagen Passat, którym kierowała 41-letnia kobieta. W wyniku zdarze-
nia obrażenia doznał pasażer Volkswagena. 44-latek został przewieziony do szpitala, gdzie 
udzielono mu pomocy. Uczestnicy byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne 
obydwu pojazdów oraz prawo jazdy 63-latka, a więc osoby podejrzewanej o spowodowanie 
wypadku drogowego. (eko)                                  Fot. Cieszyn i okolice informacje drogowe
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1 SPR Orzeł Przeworsk 20 57 679:522
2 AZS AGH II Kraków 21 55 707:530
3 KS Vive II Kielce 20 42 579:535
4 HLB Tężnia Busko-Zdrój 20 39 562:498
5 SMS ZPRP III Kielce 19 34 570:508
6 Grupa Azoty Unia II Tarnów 21 33 631:576
7 SPR Górnik Zabrze 19 27 530:525
9 SUMKS Jedynka Myślenice 21 26 504:560
8 MKS Ustroń 21 25 525:552
10 SPR Stal II Mielec 21 21 552:646
11 MOSiR Bochnia 21 20 602:679
12 AZS Politechnika Św. Kielce 20 14 543:647
13 UKS SMS Wybicki Kielce 20 3 424:630

II LIGA GRUPA 4

II LIGA UKS SMS Wybicki Kielce – MKS Ustroń 18:28 (8:17)

PEWNA WYGRANA

Siedem dni temu ustrońscy szczypiorni-
ści udali się do Kielc, gdzie ich rywalem 
byli zawodnicy czerwonej latarni ligi. 
Kielczanie w pierwszej rundzie zdecy-
dowanie przegrywali wszystkie mecze, 
jednak w rundzie rewanżowej ich wyniki 
są znacznie lepsze. Nie ma to co prawda 
przełożenia na okazałą zdobycz punkto-
wą, jednak poprawa w samej grze jest 
widoczna, a pokonanie drużyny z Tarnowa 
jest tego najlepszym potwierdzeniem.  
Z tego powodu podopieczni trenera Piotra 

Bejnara musieli podejść do czwartkowego 
spotkania maksymalnie skoncentrowani, 
ponieważ nie mogli sobie pozwolić na 
stratę punktów. Pierwsze minuty to okres 
wyrównanej gry, bowiem po inaugura-
cyjnych akcjach obie drużyny miały na 
swoim koncie po trzy trafienia. W tym 
momencie nasi rodzimi piłkarze ręczni 
wrzucili wyższy bieg i zdobywając pięć 
bramek z rzędu „odjechali” miejscowym. 
W kolejnych minutach ich prowadzenie 
było stopniowo powiększane, przez co 

Michał Jopek.                       Fot. K. Medwid

na przerwę zeszli prowadząc dziewięcio-
ma bramkami. Po raz kolejny z bardzo 
dobrej strony zaprezentował się Michał 
Jopek, który w premierowej odsłonie 
tego spotkania zanotował sześć trafień. 
Cztery bramki zdobył Aleksander Bejnar, 
który dobrze i skutecznie reżyserował 
grę swoich kolegów. Po zmianie stron 
ustrońscy szczypiorniści kontrolowali 
przebieg spotkania, dzięki czemu po raz 
drugi z rzędu mogli cieszyć się z wyso-
kiej i pewnej wygranej. Kolejny mecz 
MKS Ustroń rozegra w sobotę, kiedy to 
do Cieszyna zawita drużyna z Myślenic.

MKS Ustroń reprezentowali (w na-
wiasie liczba bramek): Bartosz Aronik 
(1), Dawid Oliwka – Michał Jopek (6), 
Aleksander Bejnar (4), Piotr Gawlas (4), 
Mateusz Turoń (2), Artur Kwolek (2), 
Szymon Gogółka (2), Piotr Szturc (2), 
Szymon Patyna (2), Marcin Białkowski 
(1), Dawid Jenkner (1), Łukasz Gogółka 
(1), Krzysztof Bielesz, Wojciech Chmura.

                               Arkadiusz Czapek
Aleksander Bejnar.                Fot. K. Medwid

OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 

PLASTYCZNY 
WIEDZY BIBLIJNEJ 
SOLA SCRIPTURA
Konkurs organizowany jest co roku 

przez Wydawnictwo Augustana oraz Ge-
neralnego Wizytatora nauczania Kościel-
nego Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w Polsce.

Tematem tegorocznej edycji był Kościół 
moje spotkanie z Bogiem i ludźmi.

Brali w nim udział uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych. Uroczyste wrę-
czenie nagród miało miejsce 11 marca  
w Kościele E-A w Bielsku-Białej podczas 
uroczystego nabożeństwa z okazji Synodu 
Kościoła E-A, diecezji cieszyńskiej. Na-
grody otrzymali: za I miejsce Tymoteusz 
Szeremata  (kl. 2, SP-2), za V miejsce Pa-
trycja Gomola (kl. 2, SP-2). Wyróżnienia: 
Franek Fierla (kl. 2, SP-2) oraz Natalia 
Gojniczek (kl. 2, SP-2).

Gratulujemy dzieciom, których prace 
zostały nagrodzone!           Urszula Śliwka
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY – USTROŃ. 33-854-
53-98.

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

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

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

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

Zielony Sklep zielarsko-me-
dyczny (irydologia, naturo-
terapia, indywidualny dobór 
ziół). Ustroń, Daszyńskiego 16  
(w podwórzu). 33-854-19-62.

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

Do wynajęcia umeblowane 
mieszkanie w spokojnej dziel-
nicy Ustronia. 691 331 647.

Sprzedam vibro shaper do 
ćwiczeń – 250 zł, sypialnię 
(łóżko 1,2 x 2m, materac, 2 
pojemniki na pościel, 2 nocne 
szafki, komoda) – 990 zł. Tel. 
609 568 578.

Ukrainka pielęgniarka mówią-
ca po polsku szuka zajęcia. 692 
505 380.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

INWESTYCJE 2012
Po zimie. W najbliższym czasie będą remontowane drogi gminne 

i powiatowe, czyli usuwane wszystkie uszkodzenia pozimowe, takie 
jak przełomy dziury, ubytki. Został ogłoszony przetarg i roboty 
powinny rozpocząć się w pierwszej połowie kwietnia. W pierw-
szej kolejności remontami objęte zostanie centrum miasta oraz 
główne drogi, takie jak ulice: 3 Maja, Daszyńskiego, Skoczowska, 
Grażyńskiego, Sanatoryjna, czyli główny szkielet komunikacyjny,  
w następnej kolejności wszystkie ulice boczne.

Skrzyżowanie. W tym roku rozpocznie się długo oczekiwana 
przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej, Wiejskiej i Skoczow-
skiej w Nierodzimiu – to duże wspólne zadanie województwa, 
powiatu i miasta. Będzie to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 
Dokumentacja jest gotowa i w tej chwili inwestorzy ubiegają się  
o uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie inwestycji drogo-
wej. Przed nami jeszcze przetargi, więc rozpoczęcie robót planujemy 
na końcówkę III kwartału. Inwestycję będzie prowadził Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Zadanie jest podzielone na drogę wojewódzką, drogi 
powiatowe czyli na ul. Skoczowską i ul. Wiejską oraz na drogi gmin-
ne również remontowane w wyniku tej przebudowy. Przewidziano 
to jako zadanie dwuletnie, a koniec robót uzależniony jest termi-
nem wejścia na budowę. Obecnie dokumentacja została złożona  
u wojewody i chodzi o uzyskanie zezwolenia na część wojewódzką,  
a gdy to nastąpi, o pozwolenie na budowę będzie się starało miasto 
w swej części. Musimy zachować taką kolejność. 

WYGRAŁY DWÓJKI
W sobotę 17 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu 

odbyły się eliminacje powiatowe XXXV Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gości i uczestników witała 
dyrektor SP-2 Ewa Gruszczyk, a wśród nich: przewodniczące-
go Rady Miasta Stanisława Malinę, sekretarza Urzędu Miasta 
Ireneusza Stańka, prezesa Fundacji na rzecz BRD w Bielsku-
-Białej Alicję Puszyńską, sekretarza Fundacji BRD Zbigniewa 
Trąbkę, przedstawiciela WORD w Bielsku-Białej Alfreda Brudnego.  
Z ramienia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie obecni byli: zastępca komendanta Janusz 
Piecha, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Jarosław Puchał-
ka, Ireneusz Korzonek (sędzia główny Turnieju), Robert Wajda 
(sędzia na torze przeszkód), Jerzy Górny (sędzia w miasteczku 
ruchu drogowego), Tomasz Adamek, Rafał Sznapka, Rafał Do-
magała (sekretarze). W Turnieju brało udział 11 drużyn: 6 ze 
szkół podstawowych i 5 ze szkół gimnazjalnych. Wybrała: (lsz) 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
26.03    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
27.03    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

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 
21.03-30.04   Wystawa twórczości Elżbiety Szołomiak, Muzeum  
	 	 	 	 	 	 	 Ustrońskie
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. 10.00, 11.15, 12.30 Warsztaty tworzenia dekoracji wiel- 
       kanocnych, Domek Pracy Twórczej Muzeum (zapisy)
26.03 godz. 15.00  IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń – KS ROW 1964 
       Rybnik, stadion miejski ul. Sportowa
26.03 godz. 19.00  UST-a „Niemy kelner” (impreza biletowana), MDK  
	 	 	 	 	 	 	 Prażakówka
27.03 godz. 10.00  Szachowe Mistrzostwa Dzieci Państw Grupy Wy- 
       szehradzkiej, SP-2
27.03 godz. 9-13  Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko miejskie
29.03 godz. 17.00  Wykład dr. Adriana Kotasa pt „Czy osteoporozę 
       można operować”, Muzeum	Ustrońskie
31.03 godz. 17.00  Spotkanie autorskie z Katarzyną Szkaradnik, spot- 
       kanie on-line na profilu FB Bibiloteki

12/2022/4/R

Fot. K. Waliczek
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50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) znak zodiaku, 8) wynik dzielenia, 9) efekt 
pracy architekta, 10) eskorta – świta, 12) rodzaj tkaniny,  
14) szybka akcja po akcji rywala, 15) parzy w morzu,  
16) bez grosza przy duszy, 19) jedność – zgoda, 22) imię żeńskie,  
23) pierwsza skibka z bochenka chleba, 24) skórzane naczynie 
na wodę.
PIONOWO: 2) jedno z miast wojewódzkich, 3) ustroń-
ska dzielnica z Mc Donaldem, 4) ogon lisa, 5) drabiniaste 
na drodze, 6) rodzaj kurtki terenowej, 7) wśród literatów,  
11) bajkowy nakrywa się, 13) mówi w imieniu szefa, 17) piękny 
kwiat ogrodowy, 18) nad zlewem wystaje, 20) części sztuki 
teatralnej, 21) koń czystej krwi.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 31 listopada.

 Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 10
STARCZY TEJ ZIMY

K R Z Y Ż Ó W K A

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

KĄCIK SZACHOWY
12/2022/1/O

Mat w dwóch posunięciach.                               A. Zarur 1962 r. 

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 10: Se2

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz czapkę z daszkiem od Miasta Ustroń 
otrzymuje:* Aniela Gruszczyk z Ustronia, ul. Chabrów. Zwycięzcę 
zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. 

Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.                        Fot. M. Niemiec

ZMIANY W ZBIÓRCE
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, w którym mieści się 

punkt odbioru darów dla przebywających w Ustroniu uchodźców 
z Ukrainy, informuje o drobnych zmianach w zbiórce: magazyn  
z odzieżą będzie nieczynny od 21 do 28 marca; 1 kwietnia zostanie 
on otwarty w nowym miejscu w Ustroniu. Szczegóły podamy  
w kolejnym numerze.                                                               (eko)  
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    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep (dawna Savia), Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja 
Turystyczna Rynek, Lewiatan Manhatan, PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.  

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelna: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek  
biblioteki), tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl / Nakład: 1200 egzemplarzy/ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: http://
gazeta.odo.ustron.pl /Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tek-
stów niezamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie 
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ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65, e-mail: biuro@drukarniamodena.pl. 

Numer zamknięto: 21.03.2022 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 28.03.2022 r.

KS Kuźnia Ustroń – LKS Drzewiarz Jasienica 1:1 

1 KP GKS II Tychy S.A. 41 51:14
2 LKS Bełk 38 35:16
3 LKS Unia Turza Śląska 35 44:24
4 LKS Czaniec 28 28:23
5 GKS Piast II Gliwice 27 30:22
6 LKS Orzeł Łękawica 26 30:32
7 KS Spójnia Landek 25 32:22
8 MRKS Czechowice-Dziedzice 23 29:22
9 LKS Drzewiarz Jasienica 22 22:27
10 TS Podbeskidzie II BB S.A. 19 24:25
11 KS ROW 1964 Rybnik 18 35:42
12 KS Kuźnia Ustroń 18 18:27
13 LKS Czarni Gorzyce 18 19:37
14 LKS Unia Książenice 17 32:46
15 LKS Bestwina 11 21:41
- TS Czarni-Góral Żywiec 7 17:47 
 

IV Liga (Śląsk - grupa II)

IV LIGA

Ostatniej soboty Kuźnia Ustroń podej-
mowała w beskidzkich derbach drużynę 
z Jasienicy. Co ciekawe zawodnicy obu 
zespołów nieudanie zainaugurowali rundę 
wiosenną. Podopieczni trenera Jana Furle-
py w pierwszej tegorocznej kolejce ulegli 
drugiej drużynie ekstraklasowego Piasta 
Gliwice, natomiast jasieniczanie zostali 
pokonani przez beniaminka z Gorzyc. 
Jako pierwsi w sobotnim spotkaniu groź-
niej zaatakowali przyjezdni, którzy już  
w trzeciej minucie pokusili się o minimal-
nie niecelne uderzenie zza pola karnego. 
Kuźnia odpowiedziała jedenaście minut 
później, kiedy to celnym strzałem popi-
sał się nastoletni Jakub Fiedor. O wiele 
więcej działo się na murawie po przerwie. 
Już pięć minut po zmianie stron przy-
jezdni przeprowadzili szybki atak, który 
zwieńczyli zdobyciem bramki. Trener 
Jan Furlepa w 55. minucie zareagował 
przeprowadzając podwójną zmianę, na-
tomiast po kolejnych dziesięciu minutach 
na murawie zameldował się rezerwowy 
tego dnia Essama i trzeba przyznać, że 
doświadczony szkoleniowiec dokonując 
tych roszad miał nosa. Kameruński po-
mocnik po nieco ponad stu sekundach 
doprowadził do wyrównania, zdobywając 
swoją pierwszą bramkę w żółto-niebie-
skich barwach Kuźni. W 74. minucie 
wątpliwego przewinienia w swoim polu 
karnym dopuścił się Zachariasz Mucha, 
co spowodowało wskazanie przez arbitra 

NERWOWY REMIS

na wapno. Kuźnię przed utratą bramki 
uratował jednak Patryk Pawela, który 
kapitalną interwencją obronił uderzenie  
z jedenastego metra! Sześćdziesiąt sekund 
później nerwowa wymiana zdań pomiędzy 
zawodnikami obu drużyn przerodziła się 
w szarpaninę, na którą sędzia prowadzący 
to spotkanie zareagował karząc jednego 
z przyjezdnych czerwonym kartonikiem. 
Trzy minuty później podopieczni trenera 
Jana Furlepy mogli rozstrzygnąć losy 
meczu na swoją korzyść, po tym jak 
szybkim atakiem popisali się rezerwowi. 
Bartosz Iskrzycki celnie podał do świętu-
jącego tego dnia urodziny Adriana Sikory, 
jednak doświadczony napastnik posłał 
futbolówkę nad poprzeczką. Pomimo 
gry w liczebnej przewadze ustrońscy 
zawodnicy nie mieli już więcej okazji 
do zdobycia zwycięskiej bramki. W ich 
grze szwankowała precyzja i dokładność, 
natomiast królowała nerwowość. Kolejny 
mecz Kuźnia rozegra ponownie u sie-
bie, bowiem do Ustronia zawita drużyna  
z Rybnika. Dla ustrońskich zawodników 
będzie to kolejna okazja do przełamania 
fatalnej passy i zdobycia upragnionego 
kompletu punktów. Ostatni raz Kuźnia 
triumfowała w siódmej kolejce, a więc we 
wrześniu minionego roku.

KS Kuźnia Ustroń wystąpiła w skła-
dzie: Patryk Pawela – Cezary Ferfecki, 
Konrad Pala, Kamil Turoń, Filip Moiczek 
(80. Kacper Nowak), Zachariasz Mucha, 

Arkadiusz Jaworski, Kamil Babicki (55. 
Bartosz Iskrzycki), Michał Pietraczyk, 
Jakub Fiedor (55. Adrian Sikora), Lionel 
Abate (65. Philemon Essama). 

                              Arkadiusz Czapek

Akcja, z której padł gol dla drużyny Kuźni rozpoczęła się od podania Adriana Sikory. Były 
piłkarz ekstraklasy zaznaczył swoją obecność w ostatnim meczu. Kibice czekają na jego 
posunięcia jako trenera.                                                                          Fot. Łukasz Bielski

TRENERSKIE 
ZAMIESZANIE

Jeszcze tego samego dnia, a więc  
w sobotę, na stronie internetowej Kuźni 
zamieszczony został lakoniczny komu-
nikat, który przez wielu został przyjęty 
ze zdziwieniem. „Z dniem dzisiejszym 
Jan Furlepa przestał pełnić funkcję tre-
nera pierwszej drużyny. Umowa została 
rozwiązana za porozumieniem stron. 
Trenerowi dziękujemy i życzymy powo-
dzenia w dalszej karierze.” Doświadczony 
szkoleniowiec pracował w Ustroniu od 
grudnia minionego roku i od tego mo-
mentu poprowadził drużynę w… dwóch 
ligowych spotkaniach. Przypomnijmy, 
że jego poprzednik, a więc Mateusza 
Żebrowski, funkcję trenera pierwszego 
zespołu piastował przez ponad osiem lat. 
Tymczasowym trenerem drużyny senio-
rów Kuźni został Adrian Sikora.      (acz)

Jan Furlepa przestał pełnić funkcję trenera 
seniorów.                           Fot. M. Niemiec


