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plażówka

Urodzony jako Polak. Podczas II wojny światowej Volkslista 
kategoria II – przyznający się do narodowości niemieckiej, mó-
wiący po niemiecku, kultywujący kulturę, bierny. Znowu Polak, 
teraz polski Niemiec. Aż chce się zapytać za Agnieszką Osiecką: 
„Historio (...) żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie 
życie?”

Stephana Stanka poznałam w Galerii Rynek. Przedstawił nas 
jej właściciel Kazimierz Heczko, mówiąc, że to ciekawy artysta 
amator. To jednak za mało powiedziane. Pan Szczepan (jak sam 
wyjaśnia niemieckie imię Stephan to Szczepan, a nie Stefan) jest 
prawdziwym pasjonatem malarstwa. Uczył się go samodzielnie  
z czarno-białego! podręcznika Heleny Blumówny „Warsztat  ma-
larza realisty”, wydanego w 1954 roku. Dlatego, gdy zobaczył, że  
w budynku dawnej szkoły otwarto galerię, nie mógł do niej nie wejść. 

(cd. na str. 12)

oStatNIa		traNSza
Tak dopingowano łukasza Sitka na trasie Rajdu wisły.                                                                                                                 Fot. w. Suchta

Na wybory Zarządu Osiedla Poniwiec przyszło 19 mieszkańców 
dzielnicy i do quorum zabrakło 4 osób. Tym sposobem, po 22 
latach funkcjonowania pod przewodnictwem jednego człowieka 
– Romana Siwca – zarząd przestał istnieć. Będzie go można 
znowu powołać, gdy najpierw zebranych zostanie 100 podpisów 
za reaktywacją, a następnie na zebraniu inicjującym działalność 
osiedla pojawi się wymagana liczba mieszkańców, mających 
prawo do głosowania w tym rejonie. 

Ustroniacy nie mogą już zazdrościć Poniwcowi prężnie 
działającego zarządu, ale wciąż zazdroszczą brukowanych ulic  
i radnej Marzeny Szczotki. Ona sama prosiła, żeby nie powtarzać 
w relacji wszystkich ciepłych słów, które padły na jej temat, bo 
może to wzbudzić zazdrość. Wypowiadali je: przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina, sekretarz miasta Ireneusz Staniek, 
przewodniczący R. Siwiec, ale nie tylko pod adresem radnej, 
ale także członków ustępującego zarządu oraz mieszkańców 
Poniwca, którzy potrafią zaangażować się w sprawy dzielnicy, 

malowane  
wSpomnienia

(cd. na str. 6)
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rwie odzyskała rangę eliminacji 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
może pochwalić się cennym 
zbiorem dagerotypów. Ta tech-
nika fotograficzna polegała na 
robieniu zdjęć na płytce pokry-
tej jodkiem srebra. 

Spisana na pergaminie umowa 
z 1388 roku jest jednym najstar-
szych dokumentów w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej. Doty-
czy sprzedaży wsi Boguszowi-
ce przez księcia cieszyńskiego 
Przemysława. Dokument liczy 
sobie już... 625 lat.

Nad Olzą powstał MotoBro-
thers Klub skupiający miłośni-
ków motoryzacji. Założyli go 
Piotr i Michała Szymalowie, 
cieszyńscy karatecy. Obaj są fa-
nami klasycznych motocykli.
 
Rezerwat „Zadni Gaj” w Ci-
sownicy zajmuje powierzchnię  
6 hektarów. Rosną w nim rzadkie 
okazy cisa królewskiego. Jest ich 
ledwie kilkadziesiąt. Najstarsze 
drzewo ma ponad 250 lat.

Złoty jubileusz obchodzi Od-
dział Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Przemysłu 
Chemicznego w Cieszynie. 
Obecnie skupia blisko 120 

członków. 50-lecie świętowano 
w miniony piątek. Były kon-
kursy z nagrodami i pokazy 
chemiczne dla młodzieży oraz 
spotkanie członków SIiTPCh.

Wszystkie cieszyńskie placów-
ki muzealne stały otworem dla 
zwiedzających w nocy z piątku 
na sobotę, z 24 na 25 maja.  
Z okazji obejrzenia zbiorów 
skorzystało kilka tysięcy 
osób.
    
Wśród upraw przeważają na 
Śląsku Cieszyńskim zboża, 
buraki pastewne, ziemniaki  
i buraki cukrowe. Sporo sieje 
się rzepaku.               (nik)

        
 

*    *    *

*    *    *

Miejskie Hale Targowe w Cie-
szynie wymagają remontu, 
który pochłonie około 5 mln 
zł. Miasto takich pieniędzy nie 
ma i zamierza oddać obiekty  
w dawnej Termice w dzierżawę 
na kilkadziesiąt lat w zamian 
za remont.
 
W miniony weekend na terenie 
gmin Goleszów i Istebna ścigali 
się uczestnicy 59 Rajdu Wisły. 
Impreza to po 10-letniej prze-

*    *    *

l. Hławiczka prezentowała ciekawe publikacje.                                               Fot. m. niemiec

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Lidia Hławiczka ubrana była w stylową 
tunikę. W takich samych występują artyst-
ki Zespołu Tańca Żydowskiego „Klezmer” 
działającego przy Domu Narodowym  
w Cieszynie. „Klezmer” powstał w 2006 
roku, ma w programie tańce izraelskie, 
żydowskie i chasydzkie, które można 
podziwiać na wielu prestiżowych festi-
walach i przeglądach w kraju i za granicą, 
między innymi podczas odbywających się 
w Cieszynie Dni Kultury Żydowskiej. Ich 
współorganizatorką jest właśnie L. Hła-
wiczka. Obecnie nie wiadomo, jak potoczą 
się losy imprezy, bo zmieniło się kierow-
nictwo Cieszyńskiego Ośrodka Kultury  
i zmniejszył się budżet na ten cel. 

O tym wszystkim słuchali uczestnicy 
spotkania „Śladami judaików Podkarpa-

TRopami  kulTuRy  żydów
cia”, zgromadzeni w Muzeum Ustrońskim 
17 maja. Przygotowali je Lidia i Czesław 
Hławiczkowie, których z jednej strony 
nazwać można popularyzatorami kultury 
żydowskiej, a z drugiej tropicielami jej 
śladów. Dzięki ich inicjatywie i ludziom 
o podobnej pasji wydano książki, in-
formatory, przewodniki, które zostały 
zaprezentowane ustroniakom. Mogli oni 
również obejrzeć obszerną multimedialną 
prezentację tytułowego tematu. 

Osoby nim zainteresowane zdobyły 
wiele informacji, a najcenniejszą wiedzą 
było to, że na Śląsku Cieszyńskim działa 
aktywna grupa ludzi, która nie pozwoli 
zapomnieć o dziedzictwie mieszkańców 
tej ziemi, którzy byli pochodzenia żydow-
skiego, współtwórców naszej małej ojczy-

zny. Co więcej, wzbogaci współczesnych 
o liczącą tysiące lat kulturę. Można się do 
nich przyłączyć lub podziwiać dzieło. 

Żeby nawiązać współpracę z Klubem 
Miłośników Kultury Żydowskiej, który 
organizuje prelekcje, wycieczki, współor-
ganizuje Dni Kultury Żydowskiej, należy 
kontaktować się z Lidią Hławiczką. Spo-
tkania sympatyków kultury żydowskiej 
odbywają się w piątki w Domu Narodo-
wym w Cieszynie. 

W tym samym dniu i miejscu w godz. 
16.30-18.00 odbywają się warsztaty tańca 
żydowskiego. Uczestnicy poznają podsta-
wy tańców izraelskich, żydowskich, cha-
sydzkich i jemeńskich. Zajęcia prowadzi 
Dorota Herok, absolwentka Chrześcijań-
skiej Szkoły Dramy Pantomimy i Tańca. 
Studiowała pod kierunkiem amerykańskiej 
aktorki i tancerki Kathleen Ann Thomp-
son. Uczestniczyła w wielu warsztatach 
tańca żydowskiego i izraelskiego m.in. 
w Izraelu. 

D. Herok jest również choreografem 
zespołu „Klezmer”, który występował 
m.in. w Cieszynie, Wiśle, Katowicach, 
Czechowicach-Dziedzicach, Strumieniu, 
Sosnowcu, Goleszowie, Pruchnej, Ustro-
niu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rybniku, 
Kętrzynie, Gliwicach, Kędzierzynie-Koź-
lu, Leżajsku oraz w Czechach. Zajęcia 
odbywają się w piątki o godz. 18.00.  
w Domu Narodowym w Cieszynie. Więcej 
informacji można znaleźć na www.kle-
zmer.art.pl/.                   Monika Niemiec 

*    *    *

Burmistrz Miasta Ustroń 
przypomina     

o wynikającym z ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszcza-
nia drugiej raty za sprzedaż napo-
jów alkoholowych. Termin płatności 
drugiej raty upływa 31 maja 2013 r. 
Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub 
przelewem na konto bankowe:  ING 
BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała   
60 1050 1070 1000 0001 0102 5211.  
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tel. 33 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

ZAKłAd POGrZeBOwy
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

*    *    *
20 V 2013 r.
Zgłoszenie o potrąconym psie na 
ul. Zdrojowej. Zwierzak został 
zabrany do schroniska w Cie-
szynie.
21 V 2013 r.
Strażnicy miejscy pomagali  
w poszukiwaniach starszego, 
schorowanego mężczyzny, który 
bez powiadomienia opiekunów 
oddalił się z domu. Blisko dwie 
godziny próbowano ustalić miej-
sce jego pobytu w okolicach ul. 
Akacjowej. Po tym czasie mężczy-
zna sam wrócił do domu.
21 V 2013 r.
Na osiedlu Cieszyńskim znale-
ziony został pies rasy york. Nie 
udało się ustalić właściciela, więc 
trafił do schroniska dla zwierząt 
w Cieszynie. 
22 V 2013 r.
Strażnicy otrzymali zgłoszenie od 
mieszkanki ul. Świerkowej, że w 
sąsiedztwie nielegalnie rozbierany 
jest dach z azbestu i fragmenty płyt 

*    *    *

KUPIę GrUNT rOLNy 
LUB GOSPOdArSTwO

TeL. 531 998 690

*    *    *

składowane są bez zabezpieczeń. 
Na miejscu ustalono, że właściciel 
budynku dopiero przygotowuje się 
do zdjęcia azbestowego pokrycia, 
ma już jednak przygotowane 
wszystkie konieczne pozwolenia  
i specjalne worki na niebezpieczne 
odpady. Wkrótce rozbiórką zajmie 
się profesjonalna firma.
23 V 2013 r.
Kontrola stanu technicznego zna-
ków drogowych na terenie całego 
miasta. Wszystkie uwagi przeka-
zano odpowiednim służbom.
24 V 2013 r.
Kontrola parkowania na ul. Sana-
toryjnej przed Uzdrowiskowym 
Zakładem Przyrodoleczniczym 
oraz na ul. Szpitalnej przed Ślą-
skim Szpitalem Reumatologicz-
no-Rehabilitacyjnym. Odkąd 
wprowadzono opłaty za parkingi 
przed tymi placówkami, kierowcy 
parkują na pobliskich ulicach, 
często łamiąc przepisy. Strażnicy 
głównie upominali.
26 V 2013 r.
Podczas patrolu zlokalizowano 
dzikie składowisko śmieci na 
ul. Orzechowej. W poniedziałek 
poinformowano odpowiednie 
służby.                                (mn) 

NA  ŚLUBNyM  KOBIercU  STANęLI
Katarzyna Pilch z Cisownicy i roman Krzysztof Małysz  

z Ustronia

refLeKSje Z POdróży dO NOwej ZeLANdII 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z ks. dr. Adrianem 

Korczago na temat „U Maorysów na antypodach – refleksje  
z podróży do Nowej Zelandii”, które odbędzie się w poniedziałek, 
3 czerwca o godz. 17.00. Prelekcja z prezentacją multimedialną.

Aurelia Pyć  lat 91  ul. Chabrów
Bronisław wantuła lat 74  ul. P. Stellera
Marianna Kunc lat 78  ul. Główna  

cI, KTórZy Od NAS OdeSZLI:

*    *    *

*    *    *

BAjecZNA NOc MUZeALNA
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza na bajeczną noc muzealną. 

„Cudowny chleb” - zaolziańskie baśnie Józefa Ondrusza przed-
stawią aktorzy Teatru Lalek Bajka przy Teatrze Cieszyńskim  
w Czeskim Cieszynie. Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. 

Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie odbędzie się w piątek 31 
maja w godz. 18.00-20.00. Wstęp wolny. 

SPOTKANIe MIłOŚNIKów KUźNI USTrOń 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń informuje, iż  

3 czerwca (poniedziałek) nie odbędzie się tradycyjne spotkanie 
członków. Zostaje ono przeniesione na 8 czerwca (sobota) i towa-
rzyszyć będzie obchodom Industriady – Święta Szlaku Zabytków 
Techniki. Program spotkania wzbogaci interesująca prelekcja pt. 
„Tajemnice Góry Tuł”, przybliżająca dzieje najwcześniejszego 
osadnictwa na naszych terenach, ze szczególnym uwzględnie-
niem początków obróbki żelaza. Odbędzie się ona o godz. 10.00 
w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3, a wygłoszona 
zostanie przez dr Bogusława Chorążego – Kierownika Działu 
Archeologicznego Muzeum w Bielsku-Białej, który wraz ze 
swoją małżonką Bożeną (również archeologiem) dokonał szeregu 
interesujących odkryć, głównie z okresu prehistorycznego oraz 
średniowiecza, nie tylko w Bielsku, ale i na terenie całego Śląska 
Cieszyńskiego. Do najciekawszych należą osady prehistoryczne 
na terenie Cisownicy i Lesznej Górnej, pozostałości średniowiecz-
nej półziemianki w okolicach centrum Bielska-Białej czy dawnych 
bielskich fortyfikacji miejskich. Na prelekcję, jak i na wszystkie 
atrakcje Industriady, zapraszamy nie tylko członków SMKU, ale 
również wszystkich zainteresowanych. Więcej szczegółów na 
www.muzeum.ustron.pl.

*    *    *

MIejSKA BIBLIOTeKA PUBLIcZNA INfOrMUje 
W lipcu i sierpniu, z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna 

Wypożyczalnia dla Dorosłych. Czynna będzie Czytelnia oraz 
Oddział dla Dzieci: poniedziałek 8.00 - 15.00, wtorek 8.00 - 15.00, 
środa 12.00 - 19.00, piątek 8.00 - 15.00. Przepraszamy za zaist-
niałe utrudnienia i zapraszamy do korzystania z filii biblioteki.

Poszukujemy też wolontariuszy chętnych do pomocy przy in-
wentaryzacji!                         dyrektor MBP Krzysztof Krysta

USTrONIAcZeK  NA  ryNKU
W niedzielę 3 czerwca organizatorzy – Urząd Miasta Ustroń  

i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
– zapraszają na rynek na doroczne gry i zabawy z okazji Dnia 
Dziecka odbywające się pod nazwą „Ustroniaczek”. O godz. 
14 rozpoczną się gry i zabawy sportowe, a o godz. 15 program 
artystyczny „Mistrzem świata zostać chcę” w wykonaniu zespołu 
„Duo-Fix”. W programie również spotkanie z Ustroniaczkiem, 
konkursy, nagrody i wiele atrakcji. 

III MIędZyNArOdOwy PLeNer rZeźBIArSKI 
Od  trzeciej czerwcowej soboty przez  kolejnych 8 dni trwał 

będzie  trzeci już ustroński plener. Miejsce jak zawsze amfiteatr, 
rzeźbiarze ze Śląska Cieszyńskiego i z Zaolzia, temat cieszący 
nie tylko najmłodszych, choć może ich przede wszystkim.

Zwierząt żyjących w Beskidach mamy wybór wszelaki,  zatem 
od inwencji twórców i możliwości tworzywa zależeć będzie co 
powstanie z topolowych kloców. Może jakiś niedźwiedź zamru-
czy słodko, może zahuczy sowa, gdzieś przeleci jeleń czy dzik,  
z godnością sunąć będzie ślimak, pokica zając czy rozświergotają 
się ptaki?

Wszystkie drewniane zwierzaki staną 22 czerwca w Parku 
Kuracyjnym powiększając grono już istniejących. Rzeźbiarzy 
przy pracy oglądać będzie można od 15 do 21 czerwca w godz. 
9.00-19.00. Zapewniam Państwa - wiedziona doświadczeniem 
poprzednich plenerów – że jest na co popatrzeć. Warto odwiedzić 
w tym czasie ustroński amfiteatr, poczuć zapach świeżych  wió-
rów i trocin ale przede wszystkim zobaczyć artystów przy pracy. 
Powstające na naszych oczach dzieła sztuki, coraz doskonalsze 
w miarę upływu czasu dostarczą Państwu przeżyć jedynych  
w swoim rodzaju.

Życzę zatem wielu sympatycznych doznań i zapraszam do 
ustrońskiego amfiteatru.        Barbara Nawrotek – żmijewska
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Ile to radości z tego koncertu mają rodzi-
ce, a przy okazji ich świąt również przemy-
ceni krewni i znajomi! A ile to pracy mają 
mali artyści, żeby tej radości dostarczyć! 
Pierwsze pół roku pracują na pokaz dla babć  
i dziadków, a drugie dla mam i tatusiów. 
Ale warto, gdy ci łzy wzruszenia ocierają 
ukradkiem lub całkiem otwarcie wyciągają 
chusteczki. I tym razem duma rodzicieli 
rosła od wiersza Julii Ostrowskiej na powi-
tanie, by wybuchnąć we wspólnym śpiewie 
w finałowej piosence „Kocham cię życie”  
z repertuaru Edyty Geppert. Otwarcia 
tradycyjnego majowego spektaklu „Dla 
mamy i taty” dokonała dyrektor Bar-
bara Nawrotek-Żmijewska, zapowiada-
jąc uczestników zajęć odbywających się  
w Miejskim Domu Kultury „Prażaków-
ka”. Burzę oklasków jak zawsze wy-
wołał zespół akrobatyczny „Arabeska”,  
a następnie Martyna Franek śpiewa-
jąc „Dziwny jest ten świat” Czesła-
wa Niemena. Wiersze okolicznościo-
we recytowały: Kinga i Dagmara Pa-
welskie, Matylda Wyleżuch, Ola Ka-
lisz, Zosia Korcz i Agata Karolonek, 
Wiktoria Bobkiewicz, Paulina Sablik.  
Z piosenkami wystąpili: Julia Kwiek, Go-
sia Puczek, Estera Tomaszko, Klaudiusz 
Wawrzyczek, Zuzia Łuckoś, Julia Greene, 
Zuzia Czyż. Pokazały co potrafią mażoret-
ki: Hania Steciuk i Arleta Adamczyk, Ola 
Kalisz i Julia Lont, grupa młodsza „Gracja”  
i grupa starsza „Gest”. Jak zwykle nieza-
tarte wrażenie zrobiły zespoły taneczne: 
„Fantazja”, „Kolor”, „Impuls”, „Absurd”, 
„Echo” i oczywiście chłopcy z ulicy. 
Najmłodsza grupa, średnia – „Bibojsi”  
i wymiatacze – „eMDeKa Kru”. 

Ech, niezwykle uzdolnioną młodzież 
mamy i bardzo dumnych ojców i mamy.   

                            (mn) 

1 czerwca w amfiteatrze odbędzie się 
tradycyjny koncert Dzieci-Dzieciom, 
Dzieci-Rodzicom organizowany przez 
Towarzystwo Opieki nad Niepełnospraw-
nymi i Miejski Dom Kultury „Prażkówka”. 
Początek o godz. 15.00, bilety w cenie 7 
zł dla dorosłych i 5 zł dla dzieci. Wystąpią 
dzieci z ustrońskich przedszkoli, artyści 
zespołów tanecznych działających przy 
MDK, soliści, zespół wokalny „Jedynecz-
ki”. Jak zawsze na uczestników imprezy 
czeka wiele atrakcji i domowe ciasta do 
kupienia. Dochód przeznaczony jest na 
działalność Ośrodka Edukacyjno-Rehabi-
litacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu 
prowadzonego przez TONN.

dzieci  
dzieciom	
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Zdaniem 
Burmistrza

o funduszach unijnych  mówi burmistrz 
ireneusz Szarzec.

*    *    *
Kończy się okres planowania na lata 

2007-2013 w Unii Europejskiej. Nasza 
gmina korzystała najbardziej z Regional-
nego Programu Operacyjnego dla woje-
wództwa śląskiego. RPO składa się z trzech 
elementów, czyli projektów kluczowych, 
projektów subregionalnych, a pozostałą 
pulę rozdzielano w konkursach. Trzeba 
przyznać, że mijający okres planowania 
obfitował w różne możliwości dla gmin, 
zwłaszcza w obszarze subregionalnym i tu 
wiele udało się zrealizować. U nas były to 
projekty związane z obiektami kulturalny-
mi – biblioteką, muzeum, domem kultury,  
a także ul. Pod Skarpą.  Projekt kluczowy to 
park Kuracyjny i modernizacja amfiteatru. 
Pozostałe projekty w naszym mieście reali-
zowane były w trybie konkursowym.

Zmieniające się reguły gry oraz wymaga-
nia formalne i finansowe wobec aplikują-
cych o pieniądze unijne prowadzą do kon-
kretnych wniosków. Ktoś podzielił okres 
planowania w latach 2007-2013 na trzy 
etapy: pierwszy to wielki apetyt, następny 
to wielkie obżarstwo, a trzeci to wielka nie-
strawność. Mówiąc o niestrawności miał na 
myśli kosztowne inwestycje, co z czasem 
nie obyło się bez korekt finansowych,  
a często okazywało się, że koszty utrzy-
mania powstałego obiektu przewyższają 
założenia, a dodać trzeba niejednokrot-
nie konieczność spłaty kredytu. Do tego 
dokłada się kryzys budżetowy i poślizgi 
w zwrocie środków wyłożonych przez 
inwestora. Wszystko razem sprawia, że 
niektórym inwestycje unijne będą się długo 
odbijać czkawką. Nasze miasto uniknęło 
większych wpadek, tym niemniej finanse 
zostały zubożone i obecnie koncentrujemy 
się na ich odbudowie, przywróceniu stabi-
lizacji, aby w nowym okresie planowania 
móc aplikować o środki.

W najbliższym okresie planowania wy-
sokość środków będzie podobna, ale dla sa-
morządów informacje nie są najciekawsze. 
Nie będą w takim stopniu jak do tej pory 
finansowane inwestycje infrastrukturalne 
jak drogi, sieci kanalizacyjne, wodocią-
gowe, ale też obiekty kultury, sportowe. 
Nacisk zostanie położony na innowacyj-
ność, miejsca pracy, odnawialne źródła 
energii, czyli obszary w małym stopniu 
realizowane przez gminy. Duże znaczenie 
będa miały programy miękkie, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
związane z wszelkimi wykluczeniami 
społecznymi. Sporym wyzwaniem będzie 
pozyskiwanie środków, tym niemniej sta-
ramy się przygotować i jeżeli wszystko 
dobrze pójdzie, to lata 2014-2015, gdy 
ponownie otworzą się możliwości, nasza 
gmina będzie aplikować o środki unijne, 
uwzględniając wszystkie dotychczasowe 
doświadczenia.                   Notował: (ws)

24 maja w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nierodzimiu odbyło się 
zebranie Zarządu Miejskiego OSP. Mia-
ło ono nieco odmienny charakter, gdyż 
odznaczono druhów OSP. Z tej okazji  
w zebraniu wziął udział wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego OSP Rafał Glajcar.

Rozpoczęto od bieżących spraw, a pre-
zes Zarządu Miejskiego Ireneusz Szarzec 
zaproponował podjęcie uchwały o zakupie 
strojów dla drużyny sportowej reprezentu-
jącej wszystkie ustrońskie jednostki. Od-
bywają się rozgrywki strażaków powiatu 
cieszyńskiego w siatkówce, piłce nożnej 
i dobrze byłoby, gdyby strażacy z Ustro-
nia występowali w jednolitych strojach. 
Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę  
o zakupie dwunastu par spodenek i ko-
szulek z nadrukami. Najbliższe zawody w 
piłce nożnej już w czerwcu.

Komendant miejski OSP Damian Le-
gierski mówił o zabezpieczeniu imprez, 
m.in. Rajdu Wiślańskiego. Zapowiedział 
też zbliżające się ćwiczenia. 
- Trwa miesiąc ochrony przeciwpożarowej 
i chciałbym wszystkim strażakom z Ustro-
nia złożyć podziękowania za całoroczną 

służbę, za poświęcenie, trud i czas - mówił 
R. Glajcar, który poinformował też, że 16 
maja podczas obchodów wojewódzkich 
Dnia Strażaka w Komendzie Wojewódz-
kiej OSP w Katowicach odznaczono preze-
sa OSP Lipowiec Tadeusza Krystę Złotym 
Znakiem Związku, najwyższym odzna-
czeniem OSP nadanym przez Prezydium 
Zarządu Głównego OSP. Odznaczenie 
wręczył wiceprezes ZG OSP prof. Marek 
Trombski i komendant główny PSP gen. 
Wiesław Leśniakiewicz.

Podczas zebrania w Nierodzimiu odzna-
czono: Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” Roberta Więcka, Grzegorza 
Jaworskiego, Grzegorza Bodziucha; Srebr-
nym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” Tadeusza Madzię oraz Brązowym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa 
Rafała Musioła. Odznakę „Strażak Wzo-
rowy” otrzymali: Anna Sajan, Damian 
Leszczyna, Łukasz Chrapek, Rafał Duda  
i Marek Jurecki. Dekoracji odznaczonych 
dokonali R. Glajcar i I. Szarzec. Wszyst-
kim odznaczonym gratulował przewodni-
czący Rady Miasta Stanisław Malina.

                                   wojsław Suchta

odzNaczoNo	druhów
złoty znak związku dla T. krysty.	                                                                        Fot. e. krysta	

R. Glajcar dekoruje w nierodzimiu.           																																																	    Fot. w. Suchta
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sugerują, postulują, domagają się, a przez 
to wpływają na kształt miasta. 

R. Siwiec przedstawił sprawozdanie  
z działalności przez ostatnie 4 lata. 
Stwierdził w nim, że osiedle przestało 
być jednym wielkim placem budowy, jest  
w większej części skanalizowane, uli-
ce są w dużej mierze wyremontowane.  
W kadencji 2009-2013 zarząd pracował 
w składzie: przewodniczący – R. Siwiec, 
zastępcy przewodniczącego – Halina 
Zwardoń, Czesław Nogawczyk, sekretarz 
– Kazimierz Wawrzyk, skarbnik – Jan 

oStatNIa		traNSza
Linert. Interweniowano w sprawie niedzia-
łających lamp, zarośniętych poboczy, za-
tkanych rowów, błędów przy odśnieżaniu. 
Udało się m.in. wyremontować most na 
potoku Poniwiec, wykonać sieć wodocią-
gową dla górnej części ul. Akacjowej, bruk 
dla ulic: Cisowej, Kalinowej, Limbowej 
wraz z kanalizacją deszczową, oświetle-
nie odcinka ulicy Drozdów, Akacjowej. 
Kapitalnie zmodernizowano nawierzchnię 
części ul. Drozdów, rozwiązano problem 
spadku ciśnienia wody na skrzyżowaniu 
ul. Kalinowej z Grabową, całkowicie wy-

remontowano plac zabaw przy ul. Akacjo-
wej, zainstalowano nowe przyrządy, a pod 
nimi wyłożono certyfikowane maty. 

Nie udało się zrobić kanalizacji górnej 
części ul. Akacjowej i ul. Drozdów. Frag-
ment kanalizacji tej ostatniej jest już reali-
zowany, ale sama końcówka nie zostanie 
przyłączona. Bardzo byli tym zawiedzeni 
tamtejsi mieszkańcy, którzy martwili się 
wysokimi kosztami wywozu nieczystości. 
Zasugerowali, żeby zrobić wlot na końcu 
kanalizacji i żeby do niego wlewane były 
fekalia, a nie wywożone daleko do oczysz-
czalni. To znacznie zmniejszyłoby koszty. 
Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo 
nie byłoby żadnej kontroli nad tym, kto  
i ile ścieków tam wlewa. 

Zmierza ku szczęśliwemu końcowi 
sprawa nieruchomości, na której działało 
wysypisko śmieci pod szyldem punktu 
skupu metali. Ponieważ w planie zagospo-
darowania miasta tereny były usługowe, 
nie można było zabronić prowadzenia 
interesu, ale cierpieli na tym właściciele 
okolicznych pensjonatów i prywatnych 
domów. Miasto zdecydowało się odkupić 
działkę za 500 tys. zł. Wkrótce wypłaci 
ostatnią transzę w wys. 100 tys. zł, jeśli te-
ren zostanie uprzątnięty zgodnie z umową 
lub samo zaprowadzi porządek i transzę 
pomniejszy o poniesione koszty. Obecni na 
zebraniu obawiali się, że groźba złomowi-
ska jest jeszcze realna, ale przedstawiciele 
samorządu uspokajali, dodając iż zgodnie 
z życzeniem mieszkańców, nieruchomość 
nie zostanie przeznaczona ani na budowę 
wielopiętrowych domów, ani na usługi. 

Właśnie rozwiązaniem najpoważniej-
szych problemów dzielnicy S. Malina 
tłumaczył niską frekwencję na zebraniu, 
mówiąc, że im większy problem, tym 
więcej osób przychodzi na zebranie. 

Inne zdanie na ten temat miał miesz-
kaniec ul. Grabowej, który stwierdził, że 
ludzie nie przychodzą, bo nie widzą sensu. 
On od dawna postuluje zbudowanie chod-
nika na zakręcie w dolnej części ul. Grabo-
wej, bo rosnące przy drodze tuje zasłaniają 
widoczność. Prędzej czy później dojdzie 
do wypadku, a władze nie reagują.
– Przez 7 lat nie szło tego zrobić? – py-
tał.
– Nie szło, bo gdyby szło, to byśmy to zro-
bili – odpowiadał przewodniczący rady. 

Tłumaczył, że po podliczeniu kosztów 
wszystkich zgłoszonych do realizacji inwe-
stycji, budżet Ustronia musiałby się zwięk-
szyć z 60 do 240 milionów. Że bardziej 
ruchliwe ulice czekają na modernizację 
czy na chodnik. Że samorząd Ustronia pro-
wadzi politykę zrównoważonego rozwoju 
i stopniowego inwestowania, dzięki czemu 
systematycznie inwestuje, jednocześnie 
zachowując płynność finansową. 

Wywiązywania się ze swoich obowiąz-
ków trzeba się domagać od wszystkich 
gospodarzy na terenie miasta. Powiatu, 
województwa, energetyki, zarządu wód, 
ale również właścicieli prywatnych. Zgło-
szono konieczność naprawienia siatki 
oddzielającej ul. Drozdów na odcinku 
poniżej ul. Katowickiej II od skarpy, bo 
może stać się nieszczęście. Okazało się, 
że to prywatne ogrodzenie. 

                  Monika Niemiec 

W każdym gospodarstwie domowym 
znajdują się zbędne lub przeterminowane 
leki, lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, 
jak ważne jest prawidłowe postępowanie 
z tego typu odpadami. Ze względu na nie-
bezpieczeństwo, jakie stwarza dla zdrowia  
i środowiska naturalnego niewłaściwe 
postępowanie z tego typu odpadami - leki 
zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. 
Przeterminowane lub niewykorzystane leki 
powinny być oddawane do specjalnych po-
jemników ustawionych w przychodniach  
i aptekach. Pojemniki te mają odpowiednią 
konstrukcję, zabezpieczającą przed prze-
ciekaniem i uniemożliwiającą dostęp do ich 
zawartości przypadkowym osobom. Leki 
można łatwo do nich wrzucić (wystarczy 

(cd. ze str. 1)

pRzeTeRminowane leki

i. Staniek, S. malina, m. Szczotka, R. Siwiec.                                                    Fot. m. niemiec

unieś pokrywę, położyć odpady na półce  
i zamknąć pokrywę), ale nie można ich  
z powrotem wyjąć. Na terenie Ustronia 
pojemniki te znajdują się w następujących 
miejscach:

Apteka „Elba”, ul. Cieszyńska 2
Apteka „Centrum”, ul. Daszyńskiego 8
Apteka „Na Zawodziu”, ul. Sanatoryjna 7
Apteka „111”, ul. Skoczowska 111
Apteka „Pod Najadą”, ul. 3 Maja 13
Apteka „Na Szlaku”, ul. 3 Maja 46
Apteka MEDIQ, ul. A. Brody 8a
Przychodnia, ul. Skoczowska 137
Przychodnia, ul. Mickiewicza 1

wydział Środowiska i rolnictwa
Urzędu Miasta Ustroń
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Grono pedagogiczne w kancelarii starej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w latach sześćdziesiątych XX w. Od lewej: Krystyna Chwa-
stek, Wanda Chlebik, Marcel Cholewa, Janina Falecka, Anna 
Makulanka, Anna Lorek, kierownik Jan Lasota, Gustaw Sikora, 
Maria Gradzik, Bolesława Tűring, Helena Szewczyk, Antonina 
Molin. Fotografię opisała i przekazała długoletnia nauczycielka 
„Dwójki”,  Krystyna Chwastek. 

O G ł O S Z e N I e
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza III ustny przetarg ograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 72/6 o pow. 0,0515 
ha położonej w Ustroniu przy ulicy Daszyńskiego, objętej księgą 
wieczystą nr BB1C/00021369/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie. 

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 72/6 przepro-
wadzony w dniu 02.10.2012r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony w dniu 
04.04.2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

3.cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.700,00zł netto.
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości niż-

szej niż jej wartość i stanowi 60% wartości nieruchomości ustalonej na 
podstawie operatu szacunkowego z dnia 29.03.2012r., potwierdzonego 
klauzulą aktualności operatu szacunkowego na dzień 31.01.2013r. Do 
ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT 23% - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca o podatku od towarów  
i usług ( t. j. Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu: 27.06.2013r. o godz. 1200 w Urzędzie 
Miasta Ustroń  w Biurze rady Miasta (nr 38, na II piętrze).

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyle-
głych (sąsiednich) ozn. nr: 62/2, 90/1 oraz 5061. Nieruchomość wolna 
jest od wszelkich obciążeń.

W przetargu mogą brać udział osoby, które w nieprzekraczalnym 
terminie do 24 czerwca marca 2013r.: - wpłacą wadium w wysoko-
ści:3.870,00 zł w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta Ustroń w ING 
Bank Śląski 0/Bielsko- Biała, nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 
tytułem  „wadium – III przetarg ograniczony przy ul. daszyń-
skiego” (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków 
na rachunku bankowym Urzędu), zgłoszą pisemnie uczestnictwo 
w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł prawny 
– prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nierucho-
mości oznaczonej nr: 62/2, 90/1 lub 5061,         do 24 czerwca 2013r. 
do godz. 15.30.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń  
w dniu 26.06.2013r.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Ustroń w zakładce „przetargi 
nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń www.ustron.bip.info.pl 
Urzędu Miasta Ustroń.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Architektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Ustroń (II piętro, pokój nr 35, w godz. od 7.30 – 15.30) oraz pod nr 
tel. (33) 8579318.

W tym roku podczas Industriady – Święta Szlaku Zabytków 
Techniki (8.06), program w Muzeum Ustrońskim będzie bardzo 
bogaty i interesujący, przygotowany z myślą o odbiorcach z róż-
nych grup wiekowych. Obejmował będzie następujące atrakcje: 
Przez cały czas trwania Industriady odbywać się będzie projekcja 
filmu „Pięć ustrońskich ośrodków hutniczych”, przybliżającego  
w przystępny sposób dzieje miejscowych ośrodków przemysło-
wych oraz pozostałą po nich spuściznę. Tradycyjnie już, jak co 
roku, zainteresowani będą mogli uczestniczyć w pokazie kucia 
wolnoręcznego prezentowanego w godzinach od 10.00 do 18.00 
przez Zbigniewa Michałka, właściciela kuźni artystycznej. Pokaz 
odbędzie się w tradycyjnej kuźni wiejskiej zlokalizowanej przy 
Muzeum Ustrońskim, a na pamiątkę będzie można nabyć pięknie 
zdobione podkowy. O godzinie 10.00 rozpocznie się prelekcja 
zatytułowana „Tajemnice góry Tuł - epoka żelaza” prowadzo-
na przez dr Bogusława Chorążego – archeologa z Muzeum  
w Bielsku Białej, przybliżająca początki osadnictwa na górze Tuł, 
ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych technik obróbki 
żelaza. W godzinach 12.00-15.00 zapraszamy na warsztaty cera-
miczne „Gliniane cudoki” oferujące możliwość własnoręcznego 
wykonania pamiątkowych przedmiotów związanych z tematyką 
industrialną. O godz. 15.00 rozpocznie się prezentacja dotycząca 
działalności ustrońskiej walcowni „Hildegarda”, przedstawiająca 
ten wiekopomny ustroński ośrodek, w którym, jako pierwszym, 
zastąpiono energię wytwarzaną za pomocą kół wodnych napędem 
lokomobili parowej. W godzinach wieczornych, tj. od 18.00 do 
22.00 odbędzie się w Muzeum Ustrońskim Noc Muzeum pod 
hasłem „Energia w dawnych ustrońskich hutach – od kół wod-
nych po lokomobile parowe”, połączona z pokazem audiowizu-
alnym obrazującym działanie dawnych urządzeń w ustrońskich 
zakładach hutniczo-kuźniczych. Ponadto dystrybuowany będzie 
bezpłatny folder zatytułowany „Od rudy żelaza do żelazka z du-
szą”, który w przystępny sposób przedstawi proces produkcyjny 
w dawnych ustrońskich zakładach. W dniu Industriady wstęp do 
Muzeum Ustrońskiego będzie dla każdego ulgowy (4 zł), nato-
miast wszystkie pozostałe atrakcje będą darmowe. Podczas Nocy 
Muzeum, w godzinach 18.00 – 22.00 wstęp będzie bezpłatny. 

INduStrIada	2013



8   Gazeta Ustrońska                                                                                                 30 maja 2013 r. 

W sobotę rano parking U Jonka na 
Kympie wypełniony. Stamtąd najprościej  
i najszybciej można przejść na odcinek 
specjalny w Cisownicy na Budzinie. 
Na oesie sporo kibiców, szczególnie w 
miejscu hopki. Tam najwięcej fotografów, 
wręcz trudno się dopchać. W innych miej-
scach nieco luźniej, jest nawet miejsce do 
grillowania. Panowie Maciek i Mateusz 
pieką na ruszcie kiełbaski i mięso.
- Jeździmy na prawie wszystkie rajdy. 
W tym roku byliśmy już na Świdnicy  
i Elmocie, choć trzeba powiedzieć, że 

dominowali  uSTRoniacy

poziom był marny. Tu jest wiele cieka-
wiej, szybko i widowiskowo. W nocy 
przed rajdem przejechaliśmy ten odcinek 
i można powiedzieć, że nas zauroczył,  
a szukaliśmy ciekawych miejsc. Tu kibicu-
jemy Łukaszowi Kabatowi, choć wiemy, że  
z Ustronia pochodzi Kajetanowicz i jest 
na swoim terenie.

Gdy pojawiają się pierwsze rajdówki 
zaczyna padać deszcz. Wszystkie oesy  
w Cisowanicy wygrał Kajetan Kajetano-
wicz. Z ostatnim numerem startowym je-
dzie Łukasz Sitek mający na trasie swych 

wiernych kibiców. Na co dzień jest pra-
cownikiem Urzędu Miasta w Ustroniu. 

Wokół trasy mnóstwo fotografów. Moż-
na zobaczyć profesjonalny sprzęt, nie brak 
też komórek wycelowanych w pędzące 
samochody.
- Pasjonuję się rajdami, a przy okazji 
można dorobić - mówi Jacek z warmiń-
sko-mazurskiego. - W tamtym roku jeź-
dziłem na rajdy wyrywkowo, tam gdzie 
bliżej, w tym roku byłem na wszystkich. 
Tu trasy wyśmienite, fantastyczne widoki, 
ale nie sprzyja pogoda. Może przez to bę-
dzie lepsze widowisko. Walczą kierowcy  
z tego terenu, bo Kajetanowicz z Chuchałą, 
który jest ostatnio w wyśmienitej formie  
i powinien gryźć Kajetana. Chciałbym, 
by w końcu się udało Wojtkowi Chucha-
le, żeby Kajetan nie był już monopolistą 
na wygrane. Jest pięknie, mieszkamy  
w fajnym pensjonacie, w ogóle jest dużo 
miejsc noclegowych, rajd i miejscowości 
fantastycznie przygotowane dla kibiców. 

Pierwszy dzień zdecydowanie wygrywa 
załoga K. Kajetanowicz – J. Baran. Są naj-
szybsi na pięciu spośród siedmiu oesów.
- Myślę, że to był udany dla nas dzień. 
Opony dobieraliśmy wystarczająco do-
brze, choć nie perfekcyjnie - rano jazda na 
slicku po mokrych odcinkach dostarczała 
emocji - mówi K. Kajetanowicz. -  Szko-
da, że odpadli nasi główni rywale - Woj-
tek i Kamil, bo ich jazda dodatkowo nas 
motywowała. Jest to trudny rajd i wiele 
może się jeszcze wydarzyć.

Na Budzin wybrał się Rafał Poniewier-
ski z Jastrzębia o czym mówi: 
- Mieliśmy blisko na odcinek, bo miesz-
kamy bardzo blisko, ale wybraliśmy to 
miejsce, bo chcieliśmy przyjechać w góry. 
Byliśmy już na tym odcinku na Pucharze 
Polski. Rajdy to nasza pasja, bo jeździmy 
z bratem i kolegą, robimy zdjęcia, kręcimy 
filmy i umieszczamy w internecie od kilku 
lat. RSMP dawno nie były na tych odcin-
kach, więc Kajetanowicz, mimo że stąd 
pochodzi, nie ma przewagi. Wszyscy mają 
szansę. Oczywiście solidarność lokalna 
nakazuje kibicować Kajetanowi.

Kajetanowicz ma na trasie wielu kibi-
ców. Niektórzy wywiesili transparenty. 
Dopinguje go liczna grupa znajomych  
z Ustronia, Skoczowa i Cieszyna.
- Kibicujemy Kajtkowi Kajetanowiczo-
wi – twierdzi pan Marcin zajmujący się 
regeneracją głowic i felg aluminiowych  
w Ustroniu przy ul. Katowickiej. - Jeste-
śmy z Ustronia, Skoczowa i okolic. Kajto 
to klient naszego warsztatu. Jechał dobrze  
i chyba wszyscy są zadowoleni. Widać, 
że się nie boi, nie popuszcza. Na Budzinie 
jest najlepszy odcinek, bo prawie przez 
trzy kilometry widać zawodników.

Niestety pierwszego dnia nie ukończy-
ła załoga Chuchała-Heller. Uszkodzili 
zawieszenie. 

Drugi dzień zmagań to w RSMSP domi-
nacja K. Kajetanowicza. Startuje też rywa-
lizacja w RPP. Tu równych sobie nie mają 
bracia Jarosław i Marcin Szejowie. Nieste-
ty nie mógł wystartować w RPP rajdowiec  
z Cieszyna Damian Tomala. 
- Z powodu wypadku nie mogę starto-
wać, więc wspieram kolegów - mówi D. 
Tomala. - W Rajdowym Pucharze Polski  

na trasie k. kajetanowicz.	                                                                                  Fot. w. Suchta

w chuchała i k. Heller na postoju.                                                                	    Fot. w. Suchta

ustroniacy zdominowali 59. Rajd wisły. wielu mieszkańców naszego miasta 
wybrało się w ostatnią sobotę i niedzielę na trasę rajdu. Szczególnie upodobano 
sobie odcinki specjalne na Budzinie w cisownicy i z wisły przez Tokarnię do dobki. 
To wokół trasy, a na trasie zwyciężali ustroniacy. w Rajdowych Samochodowych 
mistrzostwach polski zwyciężył kajetan kajetanowicz z pilotem Jarosławem Bara-
nem, a w Rajdowym pucharze polski bracia Jarosław i marcin Szejowie.
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w ubiegłym roku ścigałem się z Szejami, 
niestety w tym roku pauza z powodu bu-
dżetu. Najlepszym odcinkiem rajdu jest 
Budzin, zupełnie wyjątkowy. Rajd Wisły 
powraca do starych fajnych tras.

Bracia Szejowie wygrywają dwa pierw-
sze oesy, kolejne trzy wygrywa Mateusz 
Kubat, ale w klasyfikacji Szejowie zacho-
wują pierwszą pozycję. Wygrywają kolej-
ne odcinki, ale rywalizacja trwa. Decyduje 
ostatni OS, na którym M. Kubat urywa na 
Bukowej koło i nie kończy rajdu, a bracia 
Szejowie wygrywają z przewagą blisko 
półtorej minuty nad drugim Kacprem 
Wróblewskim. Po zakończeniu rywaliza-
cji M. Szeja powiedział:
-  Przez cały rajd mocno ścigaliśmy się 
z Mateuszem Kubatem. Cisnęliśmy ile 
wlezie. Gdy analizowaliśmy czasy po 
drugiej pętli, to nawet w RSMP w autach 
z przednim napędem bylibyśmy wysoko. 
Po sześciu odcinkach mieliśmy 10 sekund 
przewagi, co nie gwarantowało zwycię-
stwa. Wszystko się miało rozstrzygnąć na 
ostatnim oesie, ale Mateusz Kubat nie do-
jechał. Odcinek do Dobki był bardzo trud-
ny, przez las, nie wszędzie z asfaltem, po 
płytach, wąsko między drzewami. Potem 
strome zjazdy i trzeba było uważać, żeby 
nie uszkodzić auta. Zdecydowanie naj-
trudniejszy docinek. Patrzono na nas jako 
na lokalną załogę. Widać było doping.  
W ogóle masę ludzi na trasie. Sporo ner-
wów przed startem, żeby nie zepsuć. Mamy 
dużo bardziej zaawansowany technicznie 
samochód i już nauczyliśmy się nim jeź-
dzić, wykorzystywać w stu procentach  
i robić dobre wyniki. Data rajdu zbiegła się 
z trzydziestoleciem firmy GK Forge, która 
nas wspiera. Dowieźliśmy zwycięstwo  
i dedykujemy je sponsorowi. 

Drugi dzień w RSMP to rywalizacja 
załóg Kajetanowicz-Baran i Chuchała-
Heller. Tylko te dwa zespoły wygrywa-
ją oesy. W ich cieniu z czasem walczy 
Ł. Sitek z pilotem Szczepanem Mirkiem 

jadący cinquecento. Po pokonaniu ostat-
niego oesu w Dobce Ł. Sitek nie krył 
zadowolenia mówiąc:
- Najtrudniejszy rajd jaki dotąd jechaliśmy, 
pomimo że odcinki już kilkakrotnie poko-
nywaliśmy. Na mecie jesteśmy tylko dzię-
ki zespołowi, który serwisował nam samo-
chód. Wymienili nam w aucie wszystko co 
jest możliwe. Jesteśmy u siebie, ale mimo 
wszystko zaskoczyła nas liczba kibiców  
i to nas dopingujący. 

Drugi dzień wygrał Kajetanowicz o pół 
minuty przed Chuchałą, a tym samym 
załoga Lotos Rally Team wygrała drugą  
z rzędu rundę RSMP. Zdobywając komplet 
punktów, prowadzą w klasyfikacji general-
nej ze znaczną, ponad 30-punktową prze-
wagą. Trasy Rajdu Wisły - rozgrywanego 
niemalże „na podwórku” mieszkającego w 
Ustroniu mistrza Polski - okazały się szczę-
śliwe dla liderów tegorocznego cyklu. 

Zawodnicy i team poradzili sobie koncer-
towo na ocenianych jako jedne z najtrud-
niejszych w Polsce oesach. Zwycięstwo  
z prawie 3-minutową przewagą nad rywala-
mi na oczach sąsiadów, znajomych, którzy 
często byli świadkami początków Kajeta-
nowicza, według samego kierowcy, stało 
się jednym z najważniejszych wydarzeń  
w jego dotychczasowej karierze. 

Po rajdzie powiedzieli:
Kajetan Kajetanowicz: - To niesamo-

wite ścigać się i zwyciężyć w rajdzie, 
na który zabierał mnie kiedyś tato, który 
jako nastoletni kibic rajdów oglądałem  
z wypiekami na twarzy, który po 11 latach 
powrócił do cyklu RSMP. Emocje, jakie 
we mnie grają, odczuwałem dotąd kilka 
razy w najważniejszych dla mnie chwilach  
i właśnie tak traktuję dzisiejszy sukces - 
jako coś absolutnie wyjątkowego, spełnie-
nie marzenia z dzieciństwa. Moja radość 
bierze się nie tylko z sentymentu, ale też 
z tego, że widziałem, ilu kibiców cieszyło 
się tym rajdowym świętem na oesach,  
w serwisie i na mecie. Mam fantastyczny 
zespół, który ciężko pracuje i zdaję sobie 
sprawę z tego ile trzeba włożyć wysiłku 
w to, żebym mógł z Jarkiem tak szyb-
ko jechać tym samochodem. Z punktu 
widzenia rajdowca czystą frajdę dawały 
tutejsze wąskie, mocno „powyginane” 
trasy i pogoda, która również zwiększała 
nieprzewidywalność jazdy. 
Jarek Baran: - Domowe rajdy są wy-
jątkowo trudne. Od początku miałem 
świadomość, że ten wynik dla Kajetana 
będzie ogromnie ważny, dlatego cie-
szę się, że zdobyliśmy komplet punk-
tów. Starsi kibice doskonale wiedzą, że 
to także dla mnie taki szczególny rajd. 
Cały LOTOS Rally Team wykonał do-
skonałą pracę, nie mieliśmy podczas 
rajdu żadnych problemów. Dziękuje-
my wszystkim, którzy towarzyszyli nam  
w trakcie tego pełnego emocji rajdowego 
weekendu.

W klasyfikacji dwóch dni Kajetanowicz- 
Baran Wyprzedzili o prawie trzy minuty 
Rzeźnika-Mazura. Ł. Sitek uplasował się 
na 20 miejscu.               wojsław Suchta

Bracia Szejowie w swym wozie.																																																																    Fot. w. Suchta

Sz. mirek i ł. Sitek po ostatnim oesie.		                                                              Fot. w. Suchta
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Kiedy w XVIII w. powstawał w Ustro-
niu przemysł metalurgiczny, kierowano 
się oczywistymi potrzebami związanymi  
z zabezpieczeniem przychodu właścicie-
lowi dóbr Księstwa Cieszyńskiego oraz 
monarchii austriackiej.

Dochody pozyskiwane tylko z gospo-
darki leśnej były dla zarządzającej do-
brami Księstwa Cieszyńskiego Komory 
już mniej atrakcyjne. Nowy właściciel 
Komory -  książę sasko-cieszyński Albrecht 
Kazimierz dzięki odkryciu w 1771 r.  bo-
gatych pokładów rudy żelaza zadecydował  
o urządzeniu w Ustroniu huty tego metalu. 
Ustroń, jako spełniający główne kryteria 
lokalizacyjne, stał 
się najkorzyst-
niejszym wtedy 
miejscem dla tego 
przedsięwzięcia. 
Powstały w wyni-
ku tej inwestycji 
miejscowy prze-
mysł metalurgicz-
ny, mimo różnej 
koniunktury, prze-
trwał w ciągło-
ści 236 lat (1772 
– 2008). Pierwsze 
dzies ięc io lec ia 
istnienia i rozwoju 
arcyksiążęcej huty 
determinowane 
były źródłem ener-
gii zdolnej do na-
pędzania urządzeń 
w młotowniach, 
które ze względu 
na znane w tym 
czasie technologie, 
uzdatniały otrzy-
mane z wielkiego 
pieca żelazo w tak 
zwanym procesie 
świeżenia i przeku-
wania na żelazo sztabowe do dalszego jego 
wykorzystania. Dostarczycielem tej ener-
gii była urządzona w 1772 r. „Ustrońska 
Młynówka” do dziś płynąca zbudowanym 
wówczas rowem po prawie niezmienionej 
trasie. Wzdłuż biegu Młynówki zlokalizo-
wane zostały zakłady - ośrodki huty ustroń-
skiej. Pierwszym była Huta „Klemensa”,  
w której wytapiano żelazo,  potem kolejno:  
„Krystyny” „Alberta” „Adama”  i „Teresy”. 
Ośrodki powstawały początkowo jako 
„kuźnice” i były zależne od dyspozycyjnej 
energii wodnej napędzającej młoty wodne, 
a w hucie „Klemens” dodatkowo dmucha-
wy wielkiego pieca. Sam przepływ wody 
spiętrzanej w korycie Młynówki nie zawsze 
zabezpieczał ciągłość ruchu zakładów.   
Z czasem przepływ ten buforowano przez 
gromadzenie wody w stawach. Stawów ta-
kich było pięć. Do czasów współczesnych 
przetrwały już tylko dwa z nich. Najbliż-
szym hucie „Klemens” zakładem była 
kuźnica „Krystyna” powstała pod koniec 
drugiego dziesięciolecia XVIII wieku, ze 
stawem „św. Krystyny” (obok dzisiejszego 
Nadleśnictwa).

zapomniane  dzieJe  HildeGaRdy
Powstanie kuźnicy „Krystyny” poprze-

dzone zostało uruchomianiem w tym 
miejscu pierwszej w Ustroniu walcowni 
żelaza. 

W 1813 r. powstała prymitywna, zloka-
lizowana jeszcze w obiekcie drewnianym 
walcownia, ulepszona prawdopodobnie  
w 1824 r. Walcownia ta  wyposażona była 
w piec „fryszerkę”, w której podgrzewa-
no węglem drzewnym żelazo wytapiane  
w hucie „Klemens”. Walcarka napędzana 
była kołem wodnym. Wody używano też 
do chłodzenia walców w miejscach ich 
łożyskowania. Poza dotychczasowym 

asortymentem wytwarzano także żelazo 
taśmowe, prętowe oraz sztabowe, a od 
1842 r. także cegły ogniotrwałe z glinki  
i kamienia sprowadzanego z zaolziańskiej 
części Księstwa Cieszyńskiego.

W 1846 r. w hucie „Krystyny” urzą-
dzono małą walcownię z pięcioma pa-
rami walców do produkcji delikatnych 
gatunków taśmówki i różnych rodzajów 
ciętego żelaza do wytwarzania gwoździ. 
Przy walcowni postawiono małe fryszerki 
i pierwszy w Ustroniu piec pudlingowy. 
Walcownia ta zastąpiła mały prymityw-
ny obiekt z 1824 r. W latach 1854-1858 
wzniesiono walcownię średnią  pod nazwą 
„Hildegarda”, polecając przejściowo hutę 
„Klemensa” patronatowi św. Krystyny 
(nazwę „Krystyna” przywrócono ośrod-
kowi hutniczemu przy Nadleśnictwie pod 
koniec lat 70. XIX w.). Walce poruszane 
były początkowo kołem wodnym, a od 
1863 r. maszyną parową o mocy 80 KM.  
W 1874 r. uruchomiono walcownię grubą. 
Produkowano tu prócz taśm płaskowni-
ków, okrąglaków i żelaza kwadratowego 
także żelazo profilowe. Walcownie te 

przeniesiono do Trzyńca w 1877 r. W tak 
okrojonym zakresie zakład „Krystyna” 
funkcjonował do czasu rozbiórki w 1904 
r. zabudowań obiektów byłej walcowni. 
Najdłużej w tej lokalizacji przetrwały: 
elektrownia (jedna z pięciu w ustrońskiej 
hucie, uruchomiona w 1905 r.) oraz turbiny 
wodne napędzające generatory prądowe, 
które to czynne były jeszcze w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku.  

Z fabrycznych obiektów huty „Krysty-
na – Hildegarda” najdłużej zachowały 
się staw i budynek elektrowni nazywany 
też „budynkiem walcowni”. Obiekty te 

zostały zlikwidowane 
i rozebrane pod budo-
wę ulicy Katowickiej 
w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych 
minionego wieku. 

Po dawnym ośrod-
ku „Krystyna – Hil-
degarda” do dnia dzi-
siejszego przetrwały 
jeszcze: fragment ruin 
budynku walcow-
ni, grobla stawu od 
strony Nadleśnictwa  
z kawałkiem muru na 
brzegu pozostałym 
po przełożeniu „Mły-
nówki” (w związku z 
budową drogi – ulicy 
Katowickiej) oraz za-
bytkowy, sklepiony 
przepust – most nad 
nieczynnym już kana-
łem „Młynówki”.  

Znaczący w in-
frastrukturze by-
łej ustrońskiej huty 
obiekt, jakim była 
huta „Krystyna – Hil-
degarda”, jest stosun-
kowo mało opisany  

w publikacjach dotyczących miejscowe-
go hutnictwa. Słabo udokumentowane 
są również czasy najbliższe, pamiętane 
jeszcze przez współczesnych, np. funk-
cjonowanie elektrowni (tzw. zakładu nr 
2),  rekreacyjne wykorzystanie stawu „św. 
Krystyny”, budowa drogi stanowiącej na 
tej wysokości odcinek ulicy Katowickiej. 

Wspominając okazyjnie nieistniejący 
już dzisiaj ośrodek hutniczy, Stowarzysze-
nie Miłośników Kuźni Ustroń zwraca się tą 
drogą z prośbą o kontakt do czytelników, 
posiadających wiedzę, pamiątki oraz, 
przede wszystkim, fotografie. Wszystkich, 
którzy mogą w jakikolwiek pomóc, zapra-
szamy do skontaktowania się z Muzeum 
Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3 (z Alicją 
Michałek) oraz z członkami Zarządu Sto-
warzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń 
– nasz adres mailowy stowarzyszenie-
mku@ustron.pl.

Zainteresowanych dziejami walcow-
ni „Hildegarda” zapraszamy także na 
ciekawą prezentację w dniu Industriady 
– Święta Szlaku Zabytków Techniki już 
8 czerwca.                       Karol Brudny 
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kRzyżówka   kRzyżówka   kRzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

POZIOMO: 1) złe przyjęcie piłki, 4) stare żelastwo,  
6) czerwienieje w zbożu, 8) obraduje w ratuszu, 9) kobie-
ce pismo, 10) rodzaj bułki, 11) oddziela piętra, 12) msza 
adwentowa, 13) w b, 14) duża kaczka, 15) cenny zbiór, 
16) górski skos, 17) termin komputerowy, 18) miara po-
wierzchni gruntu, 19) atrybut kelnera, 20) mleczny.
PIONOwO: 1) przegroda wodna, 2) sprawdza bilety, 
3) młodzieżowa impreza, 4) odurzona przez Amora,  
5) wełna z kóz angorskich, 6) niepełnoletnia, 7) odpustowa 
sprzedawczyni, 11) odgłos kół pociągu, 13) u ręki, 14) 
wujek po cieszyńsku.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 7 czerwca.

 
rozwiązanie Krzyżówki z nr 20

NA rOwerZe dO dOBKI
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustroń-

skiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Maria 
Grześkiewicz z Ustronia, ul. Krzywaniec. Zapra-
szamy do redakcji. 

 

NOwe KSIĄżKI w MBP:

wisława Szymborska – „Błysk rewolwru”
Juwenelia oraz niepublikowane utwory noblistki, ilustrowane 

rysunkami i grafikami autorki.

ed Vulliamy – „Ameksyka”
Ameksyka to wstrząsająca historia niesłychanego terroru 

rozgrywającego się na granicy amerykańsko-meksykańskiej.  
W 2009 roku, po wielu latach pracy korespondenta , Ed Vulliamy 
odbył podróż wzdłuż granicy, od wybrzeża Pacyfiku po Zatokę 
Meksykańską, od Tijuana do Matamoros, podróż przez  krajobraz 
korupcji i wszechobecnej wojny domowej.

Podziwejcie sie, ludeczkowie złoci jako sie coroz cieplij robi 
na polu. Popaduje też, ale słóneczko też świyci. Jak kiery mo 
czas siedzieć całymi dniami na słóneczku, to sie poradzi aji faj-
nucko łopolić. Łoto w niedziele były Zielone Świynto, była pieno 
pogodai kiery móg, to szeł kaj na pole wajeczyne smażyć. Jak 
kiery nie zdónżył w niedziele, to jeszcze w poniedziałek też sie 
smażyło, bo kiesi Zielone Świynta były dwa dni: niedziela i py-
działek, wtedy sie szło w pyndziałek kansi do kamiyńca, brało sie 
patelnie, wajca, nikierzy jeszcze cosi ku tymu i robiło sie fajenke 
, na kierej sie smażyło ty wajca. Dzisio nie idzie kaj fajerki robić, 
bo może sie z tego wielki łogiyń zrobić, toż fajerke sie robi kansi 
w łogrodzie przi chałpie i sie smaży. Przi tym je wiesioło, jak sie 
tak rodzina czy znajómi zbieróm, jeszcze se przi tym pobałuszóm 
o gupotach, no i fajnóm wajeczyne sew zjedzóm.

Teraz też je w modzie grilowani. Griluje sie kaj jyny co: wórszt, 
miynso, aji ryby. Trzeja prziznać, że to je fajne jedzyni. Można 
grilować kole chałpy na łogrodzie, ale ci, co miyszkajóm w bloku, 
to aji grilujóm w bloku na balkónie. Sómsiedzi potym mamrzóm, 
ale ci, co grilujóm, nic sie z tego nie robióm.

Jak je pogoda, można sie też kaj wybrać na bicyklu. Mój tatu-
lek mioł bicykiel, tóż my nikiedy jechali do ciotki. Jak żech była 
jeszcze małym dziywczyńciem, tatulek mie sadzoł na ramie od 
bicykla i jechali my. Ciotka miyszkała pod lasym, rada żech tam 
jeździłą, bo tam było pieknie. To było taki niewielki gospodar-
stwo, ale krowe chowali, mieli też barana, kury, prosioka, psa  

i kocura. W koloniji w Hermanicach, kaj żech miyszkała za dziec-
ka, jak była pogoda, to dziecka, gor chłapczyska, gajdowały na 
rowerkach, kiela wlezie. Nikiedy se dziecka robiły wyścigi, dajmy 
na to, kiery najpryndzyj przejedzie z jednego kóńca kolónije na 
drugi. Nikiedy sie też kierysi kluk wywrócił na bicyklu, kolana se 
łobedrził, a w chałpie jeszcze dostoł kija, że nie doł pozór i móg 
bicykiel zepsuć,a przeca bicykiel to była strasznie przidajno wiec. 
Łojcowie jeździli na bicyklu do roboty, a mamulki do sklepu, gor 
jak miały wiyncyj wiecy pokupić. Dały se taszke na rower i nie 
musiały sie tropić z noszynim.

Sóm też wyścigi na bicyklach. Dejmy na to taki Wyścig Po-
koju. Mielimy też pore bardzo dobrych zawodników. Jak tyn 
wyścig był to ludzie stoli kole cesty i klaskali, jak ci zawodnicy 
przejyżdżali.

Był też w Ustroniu taki chłop, nazywali go sierżant Kupka, co 
dycki na bicyklu jeździł. Dejmy na to nie piyrszego  moja ón dycki 
w pochodzie jechoł z fanóm na bicyklu. Nó, już je kierysi rok, jakó 
ón nie żyje, ale ludzie go jeszcze pamiyntajóm.  Jak było jaki zgró-
madzyni, to ón dycki porzóndek chcioł robić, ludzi poustawiać. 
Czasami by sie zdało, że zaś by sie taki sierżant Kupka przidoł, 
coby porzóndek dzierżoł, nó ni?         Hanka 

Roztomili ludeczkowie

W książce „Być mądrą mamą” autorka, Alina Wieja, zachęca, by  mamy umiały cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze swoimi dziećmi. Pokazuje 
jak mieć dobry wpływ w każdym okresie ich życia, nawet gdy dzieci są już dorosłe. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do:
1) dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudowanych 
lub zabudowanych obiektami nie związanymi trwale  
z gruntem, a stanowiących własność osób prawnych,  
fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości praw-
nej – wykazy  z dnia 9 i 10 maja 2013 r.,
2)  sprzedaży – wykaz z dnia 22.05.2013 r.
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malowane  wSpomnienia
S. Stanek w Galerii Rynek prezentował swoje obrazy.                                   Fot. m. niemiec

(cd. ze str. 1)

Ucieszył się, że może obejrzeć obrazy Bo-
gusława Heczki, Stanisława Sikory. Podzi-
wia ich prace od lat, podobnie jak Ustroń,  
w którym był po raz pierwszy w 1947 roku.  
Pan Stanek urodził się w 1931 roku  
w Chorzowie, mieszkał w Świętochłowicach  
i pracował jako sztygar w tamtejszej ko-
palni „Polska”. Do Niemiec wyjechał  
w czerwcu 1980 roku. Zamieszkał w Du-
isburgu w Zagłębiu Ruhry, przyjął oby-
watelstwo niemieckie, pracował również 
jako sztygar w kopalni do przejścia na 
emeryturę.

Odwiedził Polskę po raz pierwszy  
w 1986 roku i oczywiście musiał przyje-
chać również do Ustronia. 
– Ustroń to wspaniałe miejsce – mówi 
pan Stephan. – Znam je od wielu lat  
i z przyjemnością obserwuję, jak się roz-
wija i pięknieje. Pamiętam jeszcze polne 
drogi, Równicę bez Zawodzia, Czantorię 
bez wyciągu. Gdy w szkole zawodowej 
przyjeżdżaliśmy tu na wycieczki, wo-
łaliśmy „Chłapcy! Widać góry!”. Dla 
mnie Ustroń to widoki i niezapomniane 
wydarzenia, które staram się oddać na 
obrazach. Moje krajobrazy nie zawsze są 
rzeczywiste, maluję to, co zostało w moim 
sercu. Nigdy nie zapomnę, jak wjeżdżali-
śmy kolejką na Czantorię i na poprzednim 
krzesełku kolega grał na trąbce. Albo, 
gdy spędzaliśmy sylwestra w „Muflonie”. 
Kierowca autokaru wiozącego Niemców 
do Zakopanego pomylił drogę i przyjechał 
do Ustronia. Było wtedy mnóstwo śniegu, 
mróz, a na niebie księżyc w pełni. 

Obrazy zdobią ściany w domu pana Stan-
ka. Nie poddaje ich ocenie, nie wystawia. 
Cieszy się nimi i pozwala, by przenosiły 
go w miejsca, które kocha. Pragnie, by 
jak najlepiej oddawały towarzyszące mu  
w danej chwili odczucia, dlatego obserwuje 
mistrzów, doświadczonych artystów, uczy 

się mieszać farby, testuje nowe techniki. Na 
własną rękę próbuje rozgryźć tajemnicę, 
jak pędzlem oddać, co w duszy gra. 

O malarstwie pan Stanek mógłby rozma-
wiać długo, ale ja chcę się dowiedzieć, czy 
Ustroniowi daleko do alpejskich kurortów, 
czego nam ewentualnie brakuje. 
– Niczego – słyszę w odpowiedzi. – Alpej-
skie miasteczka mają inny charakter, przez 
zabytkowe budownictwo, ale jeśli chodzi 
o estetykę, czystość, zagospodarowanie, 
Ustroń w niczym im nie ustępuje. 

Przechodzimy do spraw polsko-nie-
mieckich i schodzimy na Ruch Autonomii 
Śląska.
– Nigdy bym do takiej partii nie wstąpił 
– stwierdza kategorycznie i snuje opowieść 
o pogmatwanych losach swoich i rodziny. 
Nie brakuje na Śląsku takich historii. 
– Mój ojciec urodził się w Chorzowie  
w Niemczech Wilhelma. Skończył nie-
miecką szkołę powszechną, służył  
w niemieckiej  marynarce wojennej. Po  
I wojnie światowej okazało się, że mieszka  
w Polsce. Czuł się jednak Niemcem, działał 
w organizacji skupiającej mniejszość nie-
miecką, moją siostrę zapisał do niemieckiej 
szkoły. Z tych powodów ojciec stracił 
pracę, był bezrobotnym przez 7 lat. Matka 
musiała bardzo ciężko pracować, prać ob-
cym ludziom, żeby nas wyżywić. 

Wybuchła II wojna światowa. Ojciec 
pana Stanka został wcielony do wojska, 
a kiedy przyjechał na przepustkę wziął 
syna w odwiedziny do przyjaciół – do 
małżeństwa Polaków z Krakowa, którzy 
przed wojną prowadzili szkołę mniejszości 
niemieckiej. Od sąsiadów dowiedzieli się, 
że nauczyciele trafili do obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu. Ojciec pana Stanka 
bardzo to przeżył i postanowił działać. 
Skontaktował się z kolegą, szefem partii  
w Świętochłowicach. Razem z nim poje-

chali do przewodniczącego na Śląsk. Udało 
się uratować przyjaciół z obozu. 

Ojciec pana Stanka zginął w czasie woj-
ny, a matka miała kłopoty z powodu jego 
przedwojennej działalności. Straciła pracę, 
małego Szczepana wyrzucili ze szkoły, 
mówiąc, że nie ma tam miejsca dla Niem-
ców. Został wysłany na wieś, gdzie przez 
półtorej roku pasł krowy. Rodzina starała 
się o rehabilitację, a jednym z warunków 
było udowodnienie, że nikomu nie wyrzą-
dzili krzywdy. Pani Stanek nie wiedziała, 
jak to zrobić. Sąsiadka powiedziała, że 
były dyrektor szkoły niemieckiej, co go 
mąż z obozu uratował, pracuje w banku 
w Chorzowie. Pojechała do niego, przed-
stawiła sprawę, zaświadczył przed sądem 
za nimi. Szczepan wrócił do szkoły, jego 
matka mogła podjąć pracę. 

Wiadomo, jakie poglądy miał ojciec,  
a matka?
– Dla mamy nie miało to znaczenia, dbała  
o to, żeby było co do garnka włożyć. Pod 
koniec lat 70. powiedziała mi, że nigdy  
w życiu nie było jej tak dobrze. A swoje  
w życiu przeszła. Na Opolszczyźnie, jesz-
cze jako panna, powstania śląskie, potem 
Niemców, Polaków, znowu Niemców, 
śmierć ojca, czas pogardy po wyzwoleniu, 
rehabilitację. Te wszystkie sprawy narodo-
wościowe przysparzały jej tylko cierpienia. 
Chciała spokojnie żyć. 
– Czyli nie uważa pan, że Śląsk powinien 
być autonomiczny? – pytam. 
– Nie! – odpowiada mój rozmówca.
– To może powinien być niemiecki?
– Nie!!! – niemal zakrzyknął pan Stanek 
– Hitler, Stalin, przywódcy państw ryso-
wali granice na mapie. Podzielili narody, 
rodziny, krainy historyczne. Nie mamy 
na to wpływu. Trzeba znać swoje dzieje, 
korzenie, ale szanować kraj, w którym 
się mieszka. Ja nie pozwalam źle mówić  
o Polsce i Polakach, choć często słychać 
złe opinie, obraźliwe uwagi, żarty, ste-
reotypy. Ale też nie mogę powiedzieć 
nic złego o Niemcach, bo dali mi pracę  
i możliwość godnego życia. 

Szczepan Stanek wyjechał 1980 roku z 
żoną i synem, który nie wiedział, że nie 
zobaczy już swojej szkoły i kolegów. 
– Z jednej strony było trudno, bo człowiek 
opuszczał rodzinne strony w tym, co miał 
na sobie – wspomina pan Stanek. – Z dru-
giej, nie trudno. I nie materialne względy  
o tym decydowały. Nie umiałem żyć w 
kraju, w którym ludzie byli do siebie wrogo 
nastawieni. Jeden drugiego obserwował, 
jeden na drugiego donosił. Byłem sztyga-
rem i odpowiadałem za ludzi, którzy mi 
podlegali. Każde nieodpowiednie słowo, 
nieodpowiednie zachowanie, obciążało 
mnie. Wzywali mnie do partii, wypytywali, 
kazali informować. A ja też byłem ciągle 
pod obserwacją. Nie wiedziałem kiedy i kto 
powie na mnie coś złego. To były czasy, 
kiedy człowiek szedł do więzienia, a nie 
wiedział za co, czasem znikał z niewia-
domych powodów. Nie chciałem takiego 
życia dla mojego syna. 

Syn wyjechał z Polski mając 11 lat i jak 
dziadek, dorastał w Niemczech, tyle że 
już daleko od Polskiej granicy. Jest leka-
rzem laryngologiem, ma własną praktykę 
w Dusseldorfie.             Monika Niemiec
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Od 17 do 19 maja w Opolu odbywała się 
XIII edycja Międzynarodowych Targów 
Turystyki „W Stronę Słońca”. Organizato-
rzy Targów wyróżnili Beskidzką 5 statuet-
ką oraz dyplomem za najlepszą promocję 
oraz najciekawszą prezentację.

Beskidzka 5 pokazała całodniowy 
program artystyczny „Siła płynie z gór 
– Dzień z Beskidzką 5”. Prezentowane 
były lokalne specjały beskidzkiej kuch-
ni oraz tradycyjne rękodzieło twórców 
ludowych, które cieszyło się olbrzy-
mim zainteresowaniem. Scena została 
opanowana przez kapele góralskie, któ-
rych brzmienie zawładnęło opolskim 
rynkiem. Ustroń reprezentowała kapela 
Tekla Klebetnica. Odwiedzający mieli 
możliwość poszerzenia swojej wiedzy 
na temat gmin Beskidzkiej 5 oraz uczest-
niczenia w licznych konkursach, grach  
i zabawach. Spora dawka humoru oraz 
przystępna konwencja zachęcały do 
odwiedzenia mikroregionu Beskidz-
kiej 5. Odwiedzający przekonali się, 
że „Siła płynie z gór!”.             (BP) 

piąTka
w	opolu

Twórcy Beskidzkiej 5 na targach w opolu.                                                   Fot. G. winiarska

Reprezentantki G-2 z ustronia.                                                                            Fot. w. Suchta

21 i 22 maja na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 rozegrano mistrzostwa powiatu  
w siatkówce plażowej gimnazjów. Wcze-
śniej w Ustroniu odbyły się eliminacje,  
w których rywalizowało 6 drużyn dziewcząt 
i 4 chłopców, wszystkie z Gimnazjum nr 2. 
Zwyciężyły Aleksandra Szlajter i Magdale-

SiaTkaRki  na  piaSku
na Śliwka oraz Cezary Popek i Igor Puchała. 
Pierwszego dnia w mistrzostwach powiatu 
rywalizowały dziewczęta. Najlepsza oka-
zała się drużyna z Goleszowa. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny: 2. G-3 Cieszyn,  
3. Pogwizdów, 4. G-1 Skoczów, 5. Dębo-
wiec, 6. Ustroń, 7. Drogomyśl, 8. Kaczyce, 

9. Wisła. Drugiego dnia wśród chłopców 
wygrała drużyna G-1 ze Skoczowa. Kolejne 
miejsca: 2. G-2 Cieszyn, 3. Zebrzydowicwe, 
4. Ustroń, 5. Wisła, 6. Dębowiec, 7. Kończy-
ce Wielkie, 8. Ptruchna, 9. Goleszów.

Pierwszego dnia za organizację odpo-
wiadał Artur Kluz, drugiego Sławomir 
Krakowczyk. Sędzią głównym był An-
drzej Nowotarski. Do dalszych rozgrywek 
zakwalifikowały się zwycięskie drużyny.   
                                                             (ws) 
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W MDK „Prażakówka” z ustroniakami spotkał się poseł Prawa  
i Sprawiedliwości Jacek Falfus. (...) Na pytanie, dlaczego PiS nie szuka 
porozumienia z LPR i czy chodzi tu o różnicę w podejściu do UE, poseł 
odpowiadał, że PiS to partia o największym współczynniku koalicyjno-
ści. Niemożliwe są kontakty z SLD i Samoobroną. Wiele PiS różni także 
od PO, a ponadto elektoraty PiS i PO nie sumują się tzn. połączenie tych 
partii nie daje tylu głosów, ile uzyskają w sumie, startując oddzielnie. 
Natomiast LPR nie bardzo szuka porozumienia z PiS. 

Niewiele ponad tydzień dzieli nas od referendum, w którym Polacy 
mają odpowiedzieć, czy chcą wstąpienia do Unii Europejskiej. (...) 

Jan Gomola - były bramkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej: 
- Będę głosował za (…). To jest przyszłość i perspektywa bycia  
w dobrej, bogatej Europie. Liczę, że tak się stanie. Powinno to być 
także korzystne dla polskiego futbolu.

Krzysztof Ciupek, współwłaściciel sklepu nocnego „Duet”: - Na-
leżę do tych ludzi, którzy jeszcze się wahają. Nie przekonują mnie 
informacje podawane w mediach, bo przypominają komunistyczną 
propagandę. (…) Polska jest specyficznym krajem i nie ma żadnej 
gwarancji, że zjednoczenie z Unią przyniesie nam takie same korzyści 
jak Hiszpanii, czy Grecji. Po wejściu do UE, będę płacił takie same 
podatki, koncesje, ZUS, wynagrodzenia pracownikom, opłaty za 
prąd, gaz, a ceny towarów wzrosną i stracę klientów. Poradzą sobie 
tylko supermarkety. (…)

Piotr Czyż, pracownik warsztatu samochodowego: - Jestem zde-
cydowanie przeciwny (…). Ludzie na górze ciągle nas, zwykłych 
roboli, okradają, a ciągną do Unii, bo dużo zarabiają i dalej będą 
dużo zarabiać. (…) Pytam, gdzie są pieniądze, które płacę w formie 
podatków. Dlaczego jeżdżę po dziurawych drogach? Nie wierzę, że 
będzie lepiej. Teraz jest dno, a będzie jeszcze gorzej.

Henryk Prochaczek, emerytowany dyrektor delegatury Kuratorium 
Oświaty w Cieszynie: - (…) Na pewno część absolwentów szkół 
zawodowych, technicznych, dobrych uczelni znajdzie pracę w Unii. 
Myślę, że w okresie przejściowym będą chcieli wyjechać. Zarobią 
trochę pieniędzy, wrócą do kraju i u nas też zacznie się coś dziać. 
Nie-wejście do Unii będzie katastrofą, a wejście nie zagwarantuje 
nam natychmiast eldorado.

Tadeusz Juroszek, tegoroczny maturzysta, absolwent Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych: - Będę głosował za wstąpieniem (…) Liczę na 
napływ kapitału, fundusze unijne, a co za tym idzie rozwój firm. Moją 
przyszłość wiążę z Polską. (…) Mam nadzieję, że zakładając firmę 
będę mógł skorzystać z pieniędzy europejskich (…), że integracja 
rozrusza naszą gospodarkę, otworzą się przed nami rynki zachodnie, 
zmniejszy się bezrobocie i liczę, że w nie tak dalekiej przyszłości nasze 
społeczeństwo się wzbogaci.                          Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

Sprzedam kawalerkę na Manhata-
nie tel. 507-155-330.

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY USTROŃ tel. (33)854-53-
98.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi i 
nie tylko… Zamów bezpłatny po-
miar. 728-340-518,  33-854-22-57. 
www.komandor-ustron.pl.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
„Wszystko dla dzieci”, ul. Cieszyń-
ska (koło PKO). 660-546-764.

Wynajmę mieszkanie na Zawodziu 
tel. 603-321-002.

Pokój do wynajęcia. 603-468-651. 
(33) 854-26-67.

Sprzedam kiosk handlowy tel. 
606-407-747.

Sprzedam ładny, stylizowany stół 
okolicznościowy. Cena: 180 zł, tel. 
609-147-364.

Oryginalna chemia niemiecka.
Persil, Omo, Visir, W.Iriese, Le-
nor, Softlan, Vernel. Trochę niższe 
ceny. Sandały, klapki zdrowotne, 
tel. 605-404-388.

Malowanie dachów, tarasów, 
okien itp. Pokrycia papą termo-
zgrzewalną. 505-168-217.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

Kawalerka z osobnym wejściem, 
umeblowana 35 m2  do wynajęcia. 
515-077-771.

dziesięć  lat  temu

31 V   18.00        „Cudowny chleb” - zaolziańskie baśnie 
               Józefa Ondrusza w wykonaniu aktorów 
               Teatru Lalek Bajka, Muzeum Marii Skalickiej
1 VI  15.00        Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom, amfi- 
               teatr
1 VI  17.00        Mecz piłki nożnej Kuźnia - Koszarawa
2 VI  14.00        Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka „Ustro- 
               niaczek”, rynek 
3 VI  9.15 i 10.30 „Bocian i żabka” – spektakl teatralny z okazji 
               Dnia Dziecka, MDK „Prażakówka”
3 VI  17.00        Spotkanie z ks. dr. Adrianem Kor- 
               czago na temat  U Maorysów na antypodach 
               Muzeum Ustrońskie
8 VI  10.00        Spotkanie z dr Bogusławem Chorążym,  
               archeologiem, Muzeum Ustrońskie 
9 VI  12.00        Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Straży 
               Granicznej, amfiteatr 
12 VI 10.00        Konkurs Ekologiczny – Prażakówka 

Fantomasów dwóch.                                                     Fot. w. Suchta

30.05       elba   ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02
31.05-1.06  nierodzimiu   ul. Skoczowska 111   tel. 854-24-89
2.06       Venus   ul. Grażyńskiego 2    tel. 858-71-31
3.06       centrum   ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
4-5.06      pod najadą   ul. 3 maja 13   tel. 854-24-59
6-7.06      na Szlaku   ul. 3 maja 46    tel. 854-14-73
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki

*    *    *
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

Oni też nie mają czasu…

W lecie 2003 roku uczestniczyłem  
w krótkich rekolekcjach członków i sym-
patyków Klubu Inteligencji Katolickiej  
w Cieszynie, które miały miejsce w ośrodku 
rekolekcyjnym w Brennej. Oprócz naszej 
grupy, w ośrodku było trochę młodzieży  
i jedna dystyngowana starsza pani, któ-
rej szlachetność i łagodność rzucała się w 
oczy. Gdy zaczęto dzwonić na obiad, idąc 
do jadalni, zauważyłem jak właśnie ta pani 
ma trudności z podniesieniem się z fotela, 
by rozpocząć swój marsz na obiad. Pod-
szedłem więc do niej i zaproponowałem 
pomoc. Przyjęła moje słowa z uśmiechem 
wyrażającym zgodę na propozycję. Wtedy 
starsza pani zaczęła mi opowiadać: „To było  
w kwietniu 1928 roku, jeździłam na nartach 
na Stożku, jakaż ja byłam wtedy durnowa-
ta, wykrzyknęła, jeździłam bardzo szybko,  
a śniegu było mało, zahaczyłam o wystający 
kamień, wywróciłam się i skręciłam nogę w 
kolanie i stąd te kłopoty”, wyznała! W drodze 
do jadalni kontynuowała opowiadanie o tym, 
jak studiowała we Lwowie, to wtedy jeździła 
na narty do Worochty, a jak swoją pierwszą 
pracę otrzymała na Śląsku, to zatęskniła za 
nartami i zaczęła jeździć w góry Beskidu 
Śląskiego. Zaraz, zaraz, pomyślałem, to 
ile lat może liczyć sobie ta pani. Z moich 
wyliczeń wynikało, że zbliżała się do setki. 
Jaka piękna jest starość, wtedy sobie pomy-
ślałem! Cóż za piękne wspomnienia! Miło 
mi było wysłuchać opowiadania starszej 
pani, szczególnie, że mój śp. ojciec też jeź-
dził na narty w Czarnohorę, a później po II 

Obiecujemy sobie, że kiedy przejdziemy 
na emeryturę, będziemy mieli wiele wolnego 
czasu. Praca zawodowa nie będzie już wy-
pełniać każdego dnia. Już nie trzeba będzie 
wstawać wcześnie rano, aby zdążyć na czas. 
Nie trzeba będzie czekać z utęsknieniem na 
sobotę, niedzielę, wolny dzień, aby odpocząć 
i zająć się własnymi sprawami… Na eme-
ryturze będzie dość, a może nawet za dużo 
wolnego czasu. I wtedy będzie można wresz-
cie przeczytać odłożone na ten czas książki, 
zrobić porządek ze zdjęciami rodzinnymi, 
zająć się swoim hobby, wyruszyć w bliższy 
czy dalszy świat… Każdy przyszły emeryt 
ma wiele planów na te lata, a każdy liczy, że 
będzie ich wiele, gdy będzie mógł robić to, 
na co naprawdę ma ochotę…

Rychło jednak kolejni emeryci odkrywają 
smutną prawdę o tym, że nie wszystkie swoje 
plany i marzenia, są w stanie zrealizować. 
I to z różnych powodów. Co prawda emery-
tura wpływa regularnie co miesiąc na konto 
albo przynoszona jest przez listonosza, ale 
w większości wypadków jest zbyt niska, aby 
mogła pokryć koszty związane z realizacją 
marzeń. Niestety, wciąż nie należymy do 

krajów, w których emerytów stać nie tylko na 
mieszkanie i utrzymanie, ale także na liczne 
i kosztowne wyjazdy…

Najdziwniejsze jednak jest to, że często 
emeryci skarżą się na… brak czasu. Chcie-
liby zrealizować swoje plany i marzenia, ale 
wciąż trzeba zajmować się domem, opieką 
nad wnukami, pomagać dzieciom, starać 
się o jakieś płatne zajęcie, aby zapełnić luki 
w domowej kasie itp. Okazuje się przy tym, 
że zwykłe, codzienne zajęcia zajmują im 
coraz więcej czasu. Nie mają już dawnej siły 
i sprawności fizycznej. Muszą robić coraz 
częstsze przerwy, żeby odpocząć, wyrów-
nać oddech i nabrać sił do dalszej pracy… 
A poza tym nie muszą się śpieszyć i trochę 
wygląda na to, jakby sobie tej swojej roboty 
oszczędzali…

Wygląda jednak na to, że najpoważniej-
szą przeszkodą do życia na emeryturze 
zgodnie ze swoimi dawnymi planami, jest 
szwankujące zdrowie. Coraz więcej miejsca 
w codziennym planie zajęć zajmują wizy-
ty u lekarzy. Powiększa się krąg nowych 
znajomych, głównie o lekarzy i pielęgniar-
ki, a także o innych pacjentów poznanych 
w lekarskich poczekalniach czy przychod-
niach. W czasie długiego czekania w kolejce 
u lekarza czy w czasie pobytu w szpitalu 
jest dużo czasu na zawarcie nowych znajo-
mości i długie rozmowy… Tylko nie o tym 
marzyliśmy wcześniej, przed przejściem na 
emeryturę.

Przyznam, że nieraz mam problemy 
z umówieniem się na spotkanie ze swoimi 
znajomymi. I to nie tylko z tymi, którzy są 
zajęci pracą zawodową i rodzinnymi obo-
wiązkami, ale także z emerytami. I jedni, 
i drudzy wymawiają się brakiem czasu. 
W wypadku tych pierwszych jest to zro-
zumiałe, ale w wypadku osób, które nie są 
obarczone takimi obowiązkami, może wydać 
się to dość dziwne. A jednak jest prawdziwe. 
Bywa, że i oni mają wypełniony swój ka-
lendarz. Wiele bowiem tego czasu zajmuje 
staranie się o własne zdrowie, a więc  wizyty 
u lekarzy rodzinnych i specjalistów. Tak już 
bowiem bywa, że to nasze ciało się zużywa. 
Są problemy z nadciśnieniem i cukrzycą, nie-
właściwym funkcjonowaniem serca, nerek, 
wątroby i innych organów, z bólem głowy 
czy kręgosłupa, z postępującą niesprawnością 
rąk czy nóg. I tak powiększa się krąg znajo-
mych specjalistów i ich gabinetów. Coraz 
też więcej czasu zajmuje wypełnianie ich 
zaleceń i zabiegów, którym emeryci zostają 
poddawani. Coraz więcej dni wypada im z 
kalendarza z powodu niedomagań i chorób. 
A i kasa domowa coraz częściej świeci pust-
kami po zakupie kolejnej porcji leków. I tak 
wychodzi na to, że emeryci też nie mają czasu 
na to, na co chcieliby ten czas przeznaczyć. 
A właściwie należałoby dodać, że brak im 
nie tylko czasu, ale także, a właściwie przede 
wszystkim, sił i zdrowia.

jerzy Bór

wojnie i przymusowej migracji do Bielska, 
zaczął uprawiać narciarstwo w górach wo-
kół Bielska-Białej i mnie zaraził bakcylem 
narciarstwa. Mój Boże to przecież było tak 
dawno, prawie 60 lat temu! 

W ostatni weekend, wraz z żoną Lusią  
i jej szwagrem wzięliśmy udział w XXI 
Spotkaniach Seniorów Taternictwa i Alpi-
nizmu w schronisku przy Morskim Oku. 
Od razu muszę zaznaczyć, że byliśmy naj-
młodszymi uczestnikami tego spotkania,  
w każdym razie moja żona Lusia na pewno! 
Naprawdę, słowo daję (jakże mogło by być 
inaczej!). Warto było zobaczyć wspaniałych 
chłopaków i dziewczyny, wszyscy bez wy-
jątku, to legendy taternictwa powojennego. 
Spotkaliśmy najwspanialszych ze wspa-
niałych, tych, co wyznaczali najtrudniejsze 
drogi wspinaczkowe w Tatrach. Ich odwagę  
i sprawność podziwiały tysiące. Tak, tak, w 
latach 50-tych ubiegłego wieku, propaganda 
PRL-u wymyśliła hasło: „Z hal fabrycznych, 
na hale w Tatrach!”. Setki tysięcy, o ile 
nie miliony roboników fabrycznych, ale  
i przedstawicieli innych zawodów: górni-
ków, hutników czy kolejarzy przywożono 
zakładowymi autobusami do Zakopanego  
i wyprowadzano przy pomocy przewod-
ników na hale tatrzańskie. Wtedy było 
tak, na ścianach górskich, jak się dobrze 
przypatrzyć, na pionowych, a nawet prze-
wieszonych skalnych ścianach, okolicznych 
szczytów widać było tych wspaniałych 
taterników, z którymi się spotkałem przy 
Morskim Oku, zaś dołem, pod tymi ścia-
nami, szli przywiezieni w góry robotnicy. 
Znana w naszym środowisku taternickim 
jest opowieść z tamtego okresu, jak to jeden 
z idących ścieżką po górach, rozpoznany po 
mundurze, jako kolejarz, gdy zobaczył wspi-
nających się taterników, miał wykrzyknąć: 

„Za Chiny bym tam nie wyszedł!” Oczywi-
ście, z uwagi na to, że GU czytają dzieci, 
młodzież, a także wrażliwe na słownictwo 
panie i wielebni księża ze wszystkich parafi  
w mieście, obu wyznań, nie mogę tu zacy-
tować dosłownie słów owego mężczyzny 
w mundurze. Właściwie, to nie wiadomo 
jakiego zawodu był ten mężczyzna. Nie chcę 
w złym świetle stawiać kolejarzy, skoro cała 
moja rodzina ma kolejarskie korzenie. Tak 
została zapisana, więc ją tu przytoczyłem.

Spotkanie seniorów taterników i alpi-
nistów dobrze nam zrobiło, bo oprócz 
chwili zadumy nad tymi seniorami, którzy  
w ubiegłym roku, odeszli, jak to my chrze-
ścijanie mówimy do Domu Naszego Ojca, 
zaś inni, aby nie urazić nie wierzących, 
mówili na drugą stronę grani, to trzy dni 
upłynęły nam na miłych wspomnieniach. 
Szczególnie uradował nas fakt, że kilka 
dni temu 80-letni himalaista z Japonii 
wszedł na szczyt Mont Everestu. Wielu  
z nas podkreślało, że w tej sytuacji, jesz-
cze mamy czas na taki wyczyn. Musiało 
być oczywiście o chorobach, ale starali-
śmy się, aby było na wesoło. Słyszałem 
jak w mocny, męski niemal brutalny spo-
sób rozprawiono się z problemem chorób,  
w aspekcie wypijania licznych toastów. 
Jedni mówili, że źle jest jak ktoś jest 
chory na chorobę Parkinsona, bo poło-
wę alkoholu z kieliszka może wylać, ale 
szybko dodawali inni, że gorzej mają cho-
rzy na Alzheimera, bo mogą zapomnieć  
o wypiciu tego kieliszka. Dlatego wszyscy, 
pilnując się nawzajem wypijaliśmy kolej-
ne toasty, zawsze na zdrowie, za zdrowie  
i jeszcze raz zdrowie, bo to tylko seniorom 
jest potrzebne! 

Czego i naszym P.T. Czytelnikom 
życzę!                   Andrzej Georg 

Seniorzy
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W dwóch meczach piłkarze Kuźni zdo-
byli 6 punktów w rozgrywkach ligi okrę-
gowej. W środę 22 maja podejmowali 
Wilamowiczankę. W pierwszej połowie 
to goście mają więcej okazji bramkowych, 
w jednej sytuacji młody napastnik, będąc 
dwa metry przed pustą bramką, podaje do 
starszego kolegi, bo ten coś tam krzyczał, 
w rezultacie obrońca Kuźni wybił piłkę. 
Decydującą bramkę strzela w 68 min. gło-
wą Mateusz Żebrowski, po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego.

Trener Wilamowiczanki Sławomir 
Szymala: - Nie zasłużyliśmy dzisiaj na 
porażkę. Niepokoiliśmy Kuźnię, a przez 
jeden stały fragment gdy wyjeżdżamy bez 
punktów. Nie byliśmy gorszą drużyną,  
a w pierwszej połowie przewaga po naszej 
stronie. Kuźnia nas nie zaskoczyła, bo 
spodziewałem się więcej po tej drużynie. 
Nie był to porywający mecz, bo trudno  
o fajerwerki w środku tygodnia.

Trener Kuźni Marek Bakun: - Cieszy 
zwycięstwo i gra na zero z tyłu. Mecz 
mógł się podobać za sposób prowadzenia 
gry. Zwycięstwo zasłużone, a liczba bra-
mek adekwatna do stworzonych przez nas 
sytuacji. Uczulaliśmy się przed meczem, 
by nie pójść wysoko i nie dostać bramki.  
W stu procentach zrealizowaliśmy nakre-
ślone zadania. Doceniam klasę rywala.

W sobotę Kuźnia podejmowała spad-
kowicza Wisłę Strumień. Mecz przez 75 
minut jednostronny, prawie wyłącznie na 
połowie Wisły. Bramki dla Kuźni strzelają: 
po dwie Tomasz Jaworski i Piotr Husar, po 

jednej Marek Szymala, Marcin Marianek, 
Robert Madzia i Przemysław Polok.

W 75 min. P. Husar wychodzi na czystą 
pozycję, fauluje go bramkarz za co sędzia 
pokazuje mu czerwoną kartkę. Do bramki 
wchodzi zawodnik z pola. Po 8 minutach 
podobna sytuacja, tym razem pod bramką 
Kuźni. Bramkarz dostaje czerwoną kart-
kę, dodatkowo sędzia dyktuje rzut karny,  
a że limit zmian wykorzystany, w bramce 
Kuźni staje zawodnik z pola. Końcówka 

dwie  czeRwone
1	 Landek	 26	 	 54	 67:21
2	 Kuźnia	 27	 	 51	 72:40
3	 Koszarawa	 26	 	 48	 49:40
4	 Kaczyce	 27	 	 48	 52:43
5	 Chybie	 26	 	 48	 61:54
6	 Pewel	Mała	 27	 	 42	 52:50
7	 Skoczów	 26	 	 40	 54:34
8	 Wilamowice	 27	 	 40	 51:51
9	 Radziechowy	 26	 	 38	 57:45
10	Puńców	 26	 	 37	 66:65
11	 Żabnica	 26	 	 36	 49:44
12	Dankowice	 25	 	 36	 38:45
13	Bestwina	 26	 	 35	 39:47
14	Drogomyśl	 27	 	 33	 49:53
15	Porąbka	 26	 	 30	 27:37
16	Strumień	 26	 	 15	 31:84
17	Wapienica	 26	 	 4	 25:86

KS Kuźnia Ustroń - LKS wisła Strumień 8:1 (4:0) 

Bramkę wilamowiczance strzela m. żebrowski.                                               Fot. w. Suchta

ostatnie minuty meczu z wisłą pod bramką kuźni.                                          Fot. w. Suchta

nietypowa, wielu kibiców uważało, że 
przy takim wyniku pokazywanie czerwo-
nych kartek bramkarzom w wątpliwych 
sytuacjach tłumaczyć można tylko nad-
gorliwością.

Trener Strumienia łukasz Sowa: Kuź-
nia powinna zrobić awans. Oglądając 
Landek, to Kuźnia ma większe szanse. Mój 
zespół trochę się chyba ostatnio zmęczył 
i Kuźnia cały czas przeważała. Trochę do 
spotkania nie dostosował się sędzia dając 
w końcówce czerwone kartki. 

Trener Kuźni Marek Bakun: - Było-
by nie na miejscu w takim meczu tracić 
punkty. Nie było momentu lekceważenia 
przeciwnika, a wynik obrazuje to, co dzia-
ło się na boisku. Mieliśmy jeszcze kilka 
sytuacji, ale przy takim wyniku trudno 
mieć pretensje. Obie czerwone kartki 
sędzia pokazał zbyt pochopnie. Z naszej 
strony rozluźnienie w końcówce, gdzieś 
w głowach brakuje, by do końca mecz 
dociągnąć z pełnym zaangażowaniem. 
Determinuje to wynik.  wojsław Suchta

KS Kuźnia Ustroń - LKS wilamowiczanka wilamowice 1:0 (0:0) 


