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Czy najważniejszą inwestycją tej kadencji w Ustroniu Dolnym 
było rondo przy Prażakówce i dojazd do szkoły?
Jest to inwestycja, o którą walczyłam od początku mojej działal-
ności w samorządzie. W 2004 r. gdy zostałam przewodniczącą 
Zarządu Osiedla Ustroń Dolny, w naszych propozycjach do władz 
miasta zgłaszaliśmy uporządkowanie dojazdu do szkoły. Była to 
pięta achillesowa nie tylko mieszkańców os. Cieszyńskiego, ale 
także rodziców dowożących dzieci do szkoły. A że nie mieli jak 
wysadzić dzieci, to wjeżdżali na os. Cieszyńskie.
Stąd różne propozycje zgłaszane na zebraniach, często w dość 
emocjonalnej formie.
Wniosek powtarzaliśmy co roku, potem obiecano nam, że będą 
środki z tzw. schetynówek. Pieniądze się znalazły i powstało 
trzecie rondo w Ustroniu, rozpracowano dojazd do szkoły. Zli-
kwidowano stare garaże szpecące widok.
Z ich likwidacji nie wszyscy byli zadowoleni.

(cd. na str. 2)

Młodzież w czołówce Rodzinnego Rajdu Rowerowego. O rajdzie na str. 8-9.                                                                                 Fot. W. Suchta
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Rozmowa z radną Krystyną Kuklą

z  pRaWeM  GłOSu
16 maja w Miejskim Domu Kultury Prażakówka obchodzo-

no podwójny jubileusz urodzinowy Wandy Mider i Renaty 
Ciszewskiej, dwóch pań związanych z kulturą naszego miasta. 
Przedstawiać ich nie trzeba, bo któż w Ustroniu nie spotkał się 
z poezją Wandy Mider, któż nie oglądał występu Estrady Regio-
nalnej Równica, którego to zespołu założycielką, kierowniczką 
i choreografem jest Renata Ciszewska. Wszak wszyscy doskonale 
znają dokonania obu pań, a że Równica często śpiewa piosenki 
z tekstami Wandy Mider, to też wiadomo.
- Na to szczególne spotkanie przybyło wielu gości, zresztą sala 
wypełniona po brzegi, a to świadczy o tym, jaką miłością darzymy 
was drogie panie - mówiła na wstępie Danuta Koenig. 

Wśród gości znaleźli się m.in.: radny wojewódzki Karol Wę-
glarzy, starosta Jerzy Nogowczyk, przewodniczący Rady Powiatu 
Stanisław Kubicius, burmistrz Ireneusz Szarzec, przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina, duchowni, radni powiatowi i 
miejscy, działacze kultury.

(cd. na str. 4)
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konkurs ekologiczny „Eko-
chem”. Startowali uczniowie 
z gimnazjów. Mieli za zadanie 
przygotować plakat i przedsta-
wić informacje o gazie łup-
kowym. Wygrała Dominika 
Kaczmarska z Gimnazjum nr 
3 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Cieszynie.

W Cieszynie zorganizowa-
no obchody Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Rynek wypełnił 
się podopiecznymi placówek 
opiekuńczych, którzy przyje-
chali nad Olzę z różnych czę-
ści województwa śląskiego. 
Głównym punktem był kolo-
rowy Marsz Godności. (nik) 

twie kościoła parafialnego św. 
Marii Magdaleny na głębo-
kości około dwóch metrów 
natrafiono na pięć pochów-
ków. Co ciekawe, tylko je-
den zmarły został pogrzebany  
w trumnie.

Popularnością cieszy się usta-
nowiona przez Oddział PTTK 
w Wiśle Wiślańska Odzna-
ka Turystyczna. Miłośnicy 
górskich wędrówek mogą ją 
zdobywać od 1993 roku. Chęt-
nych nie brakuje.

W Galerii Wystaw Czasowych 
Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go otwarto wystawę malar-
stwa Zbigniewa Szczepanka. 

W Starostwie Powiatowym  
w Cieszynie odbyło się po-
wiatowe spotkanie strażaków 
zawodowych z okazji św. Flo-
riana. Były awanse i medale. 
Padły obietnice wybudowania 
nowej siedziby dla cieszyń-
skich strażaków. 

Archeolodzy natrafili na śred-
niowieczny cmentarz w cen-
trum Cieszyna. To pozostałość 
po dominikanach. W sąsiedz-

Zgromadzono kilkadziesiąt 
prac artysty rodem znad Bał-
tyku. Na akwarelach można 
zobaczyć charakterystyczne 
miejsca dla nadolziańskiego 
grodu. Wystawa czynna jest 
do 15 czerwca.

W Chybiu odnowiono park  
w centrum wsi. Wymieniona 
została nawierzchnia alejek  
i placu w sąsiedztwie amfite-
atru. Przy okazji wyremonto-
wano parkowe schody. Przy 
ruchliwym skrzyżowaniu 
urządzono skwer z ławeczka-
mi i okazałą fontanną.

    
W Szkole Podstawowej w Po-
górzu odbył się powiatowy 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Ludzie te szpetne garaże mieli pod oknami. W końcu wszyscy 
się z likwidacją garaży pogodzili i teraz jest pięknie, estetycznie, 
rodzice zadowoleni, bo dojazd do szkoły jest fantastyczny.
Kto ma większą siłę przebicia? Przewodnicząca czy radna?
Wiadomo, że radna.
Ale też przewodnicząca mogła zwołać zebranie mieszkańców 
i był to spory nacisk na władze.
Wielki nacisk. Przypominam sobie pomysł likwidacji Przed-
szkola nr 2. Rodzice się zmobilizowali, przyszli na zebranie 
i powiedzieli, że nie wyobrażają sobie rozproszenia ich dzieci 
do innych przedszkoli. Po zebraniu przedszkole zostało wyre-
montowane i do dziś funkcjonuje. Pamiętam, że była to wielka 
presja. W takich sprawach przewodniczący może dużo zrobić. 
Gdy przeglądam materiały z czasów, gdy byłam przewodniczącą, 
dostrzegam co zrobiono. Akurat zbiega się to z dziesięcioleciem 
w Unii Europejskiej, a dokonania sprawiają, że człowiek rośnie 
w dumę. Bo to Prażakówka, remiza straży pożarnej, szkoła, ulice 
Grażyńskiego, Daszyńskiego, Kościelna, Tartaczna, Stawowa, a 
na ul. Strażackiej trzeba już tylko położyć asfalt. Do tego oświet-
lenie, kanalizacja. A jak pięknie wygląda rynek i biblioteka. Gdy 
spotykam się z mieszkańcami są z tego dumni, nie wszyscy, bo 
zawsze znajdą się tacy, co wiecznie marudzą. Nie tylko ustroniacy 
chwalą, ale także przyjezdni. Zawsze myślałam, że w Cieszynie 
kwitnie życie kulturalne. A oni zazdroszczą nam imprez na rynku,  
w amfiteatrze, w muzeum.
Od ustroniaków natomiast można usłyszeć, że lepiej się dzie-
je za miedzą. Radnych z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  
i Turystyki pytam, co ze stadionem Kuźni?
Stadion powinien być zrobiony i już prace rozpoczęto. Zrobio-
no odwodnienie i co roku z budżetu będą przeznaczane środki 

na wykonywanie kolejnych etapów. Mieszkańcy domagają się 
przede wszystkim basenu w Ustroniu.
Ale to nierealne.
Z tego co wiem, chyba ma pan rację. Ale też chcą kina.
Mieliśmy kino na Zawodziu i się nie utrzymało.
Wiem o tym i teraz kto chce obejrzeć film, jedzie do Bielska-
-Białej. Ale są osoby nie mające samochodu.  
Czego jeszcze brak.
Nie udało się w tej kadencji załatwić odnowienia ścieżki przy 
os. Cieszyńskim pomiędzy rondem cieszyńskim , a rondem przy 
Prażakówce. Jest to piękna aleja głogów, są ławeczki, a po ścieżce 
nie można przejść.
Chodzę tam często i bez kłopotów.
Niech pan tam spróbuje przejść w butach na obcasach. Kolejna 
ścieżka do zrobienia biegnie od poczty do wjazdu na parafię 
ewangelicką i trzeci odcinek koło bocianów. Do tego dochodzi 
chodnik od świateł w kierunku Goleszowa na ul. Cieszyńskiej.
Jak zrobiono ścieżkę rowerową od przejazdu przy ul. Daszyń-
skiego, to i tak część rowerzystów jeździ jezdnią.
Ja jeżdżę ścieżką, bo drogą jest niebezpiecznie. 
Jako przewodnicząca Zarządu Osiedla uczestniczyła pani 
w pracach samorządu, brała udział w sesjach Rady Miasta. 
Czy zostając radną coś panią zaskoczyło?
Uczestniczyłam w sesjach z prawem głosu, ale bez prawa głoso-
wania. Większość spraw rozstrzyga się jednak podczas posiedzeń 
komisji RM. Dlatego sesje przebiegają sprawnie, zresztą jest to 
zasługa prowadzącego sesje, przewodniczącego RM. Ktoś po-
stronny może odnosić wrażenie, że tylko głosujemy bez dyskusji. 
Tymczasem wszystko szczegółowo omawia się na komisjach.
Czy nie jest tak, że radni z centrum miasta są bardziej ano-
nimowi niż ci z innych dzielnic?
Mieszkańcy mnie znają, dyskutują ze mną często na ulicy. 
Również dzwonią do domu. Ostatnio była to sprawa otwarcia 
pubu przy ul Daszyńskiego niedaleko dębu. Mieszkający obok 
protestowali, bo sąsiedztwo z pubem dawniej bywało nieprzy-
jemne. Było głośno do późnego wieczora, dużo wulgaryzmów 
i zachowań prostackich. Okazuje się, że również obecnie były 
już tam cztery interwencje policji i sprawa jest nadal zaogniona.
Z oświatą jest pani związana nie tylko poprzez komisję RM, 
ale też z racji swej pracy. Co przez lata się zmieniło?
Gdy teraz wchodzę do „dwójki”, to jest to bajka. Dawniej był 
inny ustrój i inaczej się pracowało, choć staraliśmy się wprowa-
dzać innowacje w nauczaniu. W tej chwili, wejście do szkoły 
to przyjemność. Szkoła przyjazna, tablice interaktywne, każde 
dziecko bierze udział w lekcji.
Mamy komputery, natomiast coraz słabiej wykształconą 
młodzież. Mówi się, że te wszystkie interaktywne urządzenia 
nie zastąpią nauki na pamięć. Co pani o tym sądzi?
Jako członek Estrady Ludowej „Czantoria” zwracam uwagę na 
śpiew. Kiedyś na wycieczkach szkolnych, dzieci cały czas śpie-
wały. Teraz okazuje się, że nie znają piosenek. Dawniej w szkole 
był śpiew, teraz jest muzyka.
Dziękuję za rozmowę.                Rozmawiał: Wojsław Suchta

z  pRaWeM  GłOSu
(cd. ze str. 1)

k. kukla.                                                                         Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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tel. 854 34 83
604 55 83 21

12 V 2014 r.
Mandatem 100 zł strażnicy 
ukarali kierowcę parkującego, 
mimo zakazu, na ul. Sanato-
ryjnej.
13 V 2014 r.
O godz. 11 strażnicy otrzymują 
informację o zerwanej linii 
telefonicznej na ul. Staffa. 
Po udaniu się na miejsce we-
zwali do awarii obsługującą 
linię firmę telekomunikacyjną. 
Wszystko sprawnie naprawio-
no, co strażnicy stwierdzili 
o godz. 14.
14 V 2014 r.
Straż otrzymuje informację 
o leżącej na obwodnicy oponie 
z dużego samochodu cięża-
rowego. Leżąca na jezdni 
opona stwarzała zagrożenie, 
więc strażnicy usunęli ją na 
pobocze.
15 V 2014 r.
Początek opadów. Strażnicy 
wraz z członkami sztabu kry-

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

zysowego objeżdżają miasto 
i miejsca, gdzie najczęściej na-
stępują podtopienia. Pierwszy 
telefon z prośbą o interwencję 
strażnicy odbierają z ul. Kuź-
niczej.
16 V 2014 r.
Intensywne opady stwarza-
ją zagrożenie powodziowe 
i strażnicy przez cały dzień 
interweniują w różnych miej-
scach, patrolują miasto. Pełnią 
też dyżur nocny z czwartku na 
piątek.
17 V 2014 r.
Strażnicy zabezpieczają trasę 
przejazdu wyścigu kolarskie-
go.
17 V 2014 r.
Opady ustają, więc strażnicy 
zajmują się codzienną pracą. 
Prowadzą rekontrolę zale-
ceń porządkowych wydanych 
właścicielom posesji na ul. 
Partyzantów. Wszystkie zale-
cenia wykonano.
18 V 2014 r.
Zabezpieczenie przejazdu 
kolumny Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego z ustrońskiego 
rynku do Górek i z powrotem 
na rynek.                         (ws)

 

Jadwiga Lipowczan  lat 59  ul. A. Brody
Andrzej Sztwiertnia  lat 62  ul. Wiejska
Tadeusz Sroka  lat 79  os. Cieszyńskie
brygida Paszek  lat 62  ul. Działkowa
Radosław Chłopecki  lat 32  ul. Kwiatowa

Ci, KTóRZy OD nAS ODeSZLi:

*    *    *

ZebRAnie  USTROń  GóRny
Zebranie ogólne mieszkańców dzielnicy Ustroń Górny odbędzie 

się 22 maja o godz. 17 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1.

*    *    *

DLACZeGO  KRęCi  nAM  Się  W  GłOWie
Klub Zdrowia przy Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej 

zaprasza na prelekcję pt.: „Dlaczego kręci nam się w głowie”, 
którą przedstawi dr n. med. Krzysztof Wierzbicki. W programie: 
prelekcja, degustacja, mierzenie ciśnienia, obliczanie BMI. Spot-
kanie odbędzie się w środę, 28 maja o godz. 17.30 w świetlicy 
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Partyzantów 2. Wstęp wolny.

U W A G A !
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 

napojów alkoholowych
burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej raty za po-
siadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Termin płatności drugiej raty upływa 31 maja 2014 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

 
Serdeczne podziękowania 

za wyrazy współczucia, duchowe wsparcie, 
złożone kwiaty, wieńce 

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

śp. Władysława Wituckiego 
wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym, 

przyjaciołom, delegacjom 

składa 
żona i syn Robert z rodziną.

WSZeChŚWiAT OD WybUChU DO CZłOWieKA 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Grzegorzem 

Szczechlą, nauczycielem biologii i chemii w Gimnazjum nr 1 
w Ustroniu i Gimnazjum w Istebnej na temat „Wszechświat od 
wybuchu do człowieka”, które odbędzie się w piątek, 30 maja 
o godz. 17.00. 

GłOSUJeMy  nA  MARCinA  nAWROCKieGO
Jest szansa, żeby nasz utalentowany krajan Marcin Nawrocki 

zaśpiewał w finale programu „The Voice of Poland”, mimo że 
odpadł po brawurowym wykonaniu piosenki Dżemu „Czerwony 
jak cegła”. Dodatkowo może otrzymać nagrodę specjalną – możli-
wość nagrania profesjonalnego wideoklipu. Głosujemy na stronie: 
www.ibuprom.tvp.pl. Z jednego komputera można wysłać tylko 
jeden głos na dobę. 

beZPłATne  KSiĄŻKi
W domu zmarłego w ubiegłym roku Mariana Żyromskiego 

przy ul. Pięknej 10 pozostało sporo książek z jego biblioteki z 
dziedziny literatury, kulturoznawstwa, teatru i filmu. Zaintereso-
wanych bezpłatnym przejęciem tych książek prosimy o kontakt 
z właścicielami „Lotosu” pod nr tel. 33 854 2596.

*    *    *

Niepokojąca Wisła.                                                       Fot. W. Suchta
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zatapiałO
Przez trzy dni lało i zatapiało nam piwni-

ce. Przynajmniej moją, ale z tego co słyszę, 
także innych. Przy takich deszczach można 
powiedzieć, że to standard. Oczywiście na 
różne sygnały reagowali strażacy i inne 
służby miejskie. 

Nie była to powódź, a jednak dała się 
nam we znaki. Na Palenicy oberwało skar-
pę. Droga na Równicę okresowo zmieniła 
się w potok. Z niepokojem obserwowano 
Wisłę, szczególnie po alarmujących donie-
sieniach stacji telewizyjnych. Na polach 
nieopodal ul. Fabrycznej jezioro, podobnie 
w okolicach ul. Gałczyńskiego. Dlaczego 
akurat topi spokojnych mieszkańców 
Ustronia Górnego, wyjaśnia krążący w 
gumowcach wokół swojej posesji Zbi-
gniew Drozd:
- Rejon ulic Gałczyńskiego i Kasprowicza 
został zalany niestety nie czysta wodą, ale 
ściekami z kanalizacji sanitarnej z dziel-
nicy Jelenica. Przekroje rur położonych 
w latach 70. i 80. są za małe w stosunku 
do liczby podłączonych budynków i in-
stytucji. Efekt jest taki, że kanalizacja nie 
jest w stanie przyjąć tych ścieków i wody, 
co powoduje zalewanie całej dzielnicy. 
Kanalizacja na odcinku od ul. Jelenica do 
ul. Gałczyńskiego jest w wielu miejscach 
nieszczelna, najprawdopodobniej robiona 
z rur kamionkowych. Wody opadowe 
w ten sposób dostają się do kanalizacji. 
Mamy więc rurę odbierającą, a do niej 
podłączonych jest kilka innych o podobnej 
średnicy i wszystkie są pełne wody. Gdzieś 
musi ona wypływać. Gdyby pokrywy 
kanalizacyjne były szczelne, mogłaby to 
wypływać u nas w domach i to na poziomie 
pierwszego piętra.

Trzeba przyznać, że efektownie powie-
dziane.                            Wojsław Suchta

Na ul. Gałczyńskiego.                                                                                               Fot. W. Suchta

potok jaszowiec.                                                                                                   Fot. W. Suchta

Droga na Równicę.                                                                                                Fot. W. Suchta
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Po kilkuletniej przerwie ponownie znać 
o sobie dały intensywne opady atmosfe-
ryczne doprowadzające w paru miejscach 
w Ustroniu do powstania lokalnych pod-
topień.  Największym problemem w gór-
skim terenie jest to, że w krótkim czasie 
dochodzi do wezbrania wód, a ostatnio 
coraz częściej na skutek opadów zalewane 
są posesje i to nie skutkiem wylewania 
potoków i cieków, ale ze względu na ilości 
opadów, której nie jest w stanie wchłonąć 
ziemia. Po zimie ziemia była stosunkowo 
sucha, a mimo to nie była w stanie przyjąć 
w tak krótkim czasie takiej ilości wody.

Same opady trwały tylko trzy dni, 
a spowodowały potężne wezbranie wody, 
także w Wiśle, która poza naszym miastem 
wyrządziła szkody. W Ustroniu obawiali-
śmy się o te cieki, które sprowadzają wody 
z gór, czyli potoki Jaszowiec, Suchy Potok, 
Bładniczka, potok Ustroński. Jednak nie 
wystąpiły one z brzegów. Opady spowo-
dowały również lokalne przepełnienie ka-
nalizacji sanitarnej. To problem od paru lat 
pojawiający się przy intensywnych desz-
czach. Kanalizacja sanitarna jest wówczas 
przepełniona i nie jest w stanie odbierać 
wszystkich wód, co powoduje wybicia 
i zalanie niżej położonych terenów.

Strażacy działali od środy, a w czwartek 
i piątek nastąpiła kulminacja opadów, na 
szczęście w sobotę się zakończyły, co 
oznaczało koniec bezpośredniego zagroże-
nia. Mniejsze cieki wodne błyskawicznie 
przybierające podczas deszczu, równie 
błyskawicznie traciły wodę, a trochę wyż-
szy poziom pozostał jedynie na Wiśle, 
która wraca do przeciętnych stanów.

 Kolejny raz opady obnażyły najsłabsze 
strony i wady w większości leżące po stro-
nie organów i instytucji zarządzających, 
a mam tu na myśli Śląski Zarząd Me-
lioracji Wodnych czy Rejonowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej. Te instytucje odpo-
wiadają za nasze rzeki, począwszy od tych 
największych jak  Wisła i Odra, po potoki 
i najmniejsze cieki. 

Podczas ostatnich opadów nie od-
notowaliśmy zalewania infrastruktury 
w stopniu zmuszającym nas do zamyka-
nia tych urządzeń czy wyłączania dróg 
z ruchu. Jeśli chodzi o instytucje miejskie, 
to nastąpiło podtopienie Przedszkola nr 1 
na ul. Partyzantów i jednodniowa przerwa 
w jego funkcjonowaniu.

Na pewno dla mieszkańców były to 
trudne chwile, ale pojawiające się u nas 
szybko zagrożenia, równie szybko ustę-
pują. Ostatnie zdarzenia wykazały pewne 
braki, a uszkodzenia i uciążliwości bę-
dziemy starali się naprawiać i niwelować 
z nadzieją, że kolejne takie zdarzenia 
w jeszcze mniejszym stopniu będą uciążli-
we dla mieszkańców.               Notował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza

O ostatnich opadach deszczu mówi 
burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

DeSzczOWy  WyściG
V edycja szosowego wyścigu kolar-

skiego o Puchar Równicy rozegrana 
została w sobotę 17 maja. Startowano 
z ustrońskiego rynku i pierwotnie miano 
wyjeżdżać w pierwszej pętli na Równicę, 
ale ze względu na padający deszcz i stan 
drogi zrezygnowano. Organizatorzy dzień 
wcześniej sprzątali drogę na Równicę, ale 
woda naniosła tam tyle liści, tyle leżało 
gałęzi, że nie byli w stanie przygotować 
trasy przejazdu. Ograniczono się do mety 
na Równicy. 

Startu na rynku dokonał przewodni-
czący Rady Miasta Stanisław Malina. 
Do rywalizacji stanęło 230 kolarzy, na 
mecie zameldowało się 150. W zimnie i 
padającym deszczu wygrał Marcin Pieluch 
w czasie 1 godz. 38 min. 11 sekund. Ostat-
ni zawodnik do lidera stracił 40 minut.
- Ludzie chcą się ścigać na zamkniętych 
rundach z podjazdami, a my mamy metę  
na Równicy. Jeżeli to zapewniamy, to 
kolarze przyjeżdżają bez względu na po-
godę – mówi organizator wyścigu Wiesław 
Legierski. - Kolarstwo to jest sport przez 
duże „S” i zawodnicy dopisali. Ścigano się 
w trudnych warunkach, a było zimno 
i mokro na całej trasie przez cały wyścig. 
Gorzej być nie mogło. Obyło się bez 
wypadków, zawodnicy zachowywali się 

bezpiecznie na drodze i było dużo fajnego 
ścigania. Ze względu na pogodę zmodyfi-
kowaliśmy trasę, a polegało to na tym, że 
zrezygnowaliśmy ze zjazdu po kostce bru-
kowej do Jaszowca. W takich warunkach 
kostka jest bardzo śliska i niebezpieczna 
zwłaszcza dla jadących na rowerach szo-
sowych. Zrezygnowaliśmy też z wjazdu na 
Równicę po starcie, bo zjazd w dół po dro-
dze usianej gałęziami i liśćmi byłby bardzo 
trudny. Z tych przyczyn trasa była  krótsza, 
ale rywalizacja zacięta. Zbudowany jestem 
postawą zawodników. Dzień wcześniej 
upewniali się czy wyścig dojdzie do skut-
ku, bo oni mimo wszystko chcą się ścigać. 
Dlatego nie zdecydowałem się odwołać 
imprezy. Poszło w świat, że odbył się 
wyścig szosowy ekstremalny, mówiono 
o tym nawet w Eurosporcie podczas relacji 
z Giro. Poziom sportowy bardzo wysoki, 
średnie prędkości ponad 30 km/h w tak 
trudnych warunkach. Od startu ucieczki, 
tasowanie peletonu. Bardzo dobrze działali 
strażacy zabezpieczający trasę, a rundy uło-
żone były tak, że dominowały prawe skręty 
co pozwalało unikać ryzyka przecięcia toru 
jazdy przez przypadkowy samochód.

Nagrody ufundowały Dobre Sklepy 
Rowerowe, a dekorowano po sześciu naj-
lepszych w każdej kategorii.             (ws)

z rynku startowano w pelerynach.                                                                        Fot. W. Suchta
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Mimo że obecnie w rywalizacji liczą 
się setne i nawet tysięczne części sekund, 
sport pozostaje widowiskiem. Mimo że 
w służbę sportu zaciągnięte zostały kos-
miczne technologie, w centrum pozostało 
ludzkie ciało. Wystawa dowodzi ponad-
czasowości sportu, a znakomicie zapre-
zentowała ją i zachęciła do oglądania Ewa 
Liszka, kierownik Oddziału Grafiki im. 
Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic, 
która powiedziała na wstępie o kontaktach 
z ustrońskim muzeum na Brzegach:
- Nasza współpraca trwa już wiele lat, 
ma pewn cykliczność. Bardzo dziękuję 
ci, Ireno za zaproszenie, a także wszyst-
kim osobom, które były zaangażowane 
w przygotowanie tej wystawy. Żadna 
wystawa nie jest dziełem jednej osoby, 
przygotowuje ją zawsze zespół. Temat 
sportowy niechętnie jest podejmowany 
przez artystów, tak samo zresztą jak temat 
górniczy. Skupmy się jednak na sporcie. 
Jest on zazwyczaj przedstawiany w for-
mie plakatu zapowiadającego imprezę 
lub rzeźby - statuetki jako trofeum dla 
zwycięzców. Niezwykle rzadko możemy 
oglądać dzieła wybitnych artystów po-
święcone sportowi. 

E. Liszka przygotowała prezentację 
poświęconą tematowi sportu w sztuce 
na przestrzeni lat. Rozpoczęła od przy-
pomnienia sylwetki Pierra de Coubertin, 
twórcy nowożytnych igrzysk. Jest on 
również autorem „Ody do sportu”, na-
grodzonej złotym medalem w konkursie 
literackim zorganizowanym w ramach 
Igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku. Tekst 
wiersza został wydrukowany i można 
sobie go zabrać przy okazji oglądania 
wystawy. 

Ci, którzy zdecydowali się przyjść na 
wernisaż wystawy mogli oglądać ilustracje 
ze starodruków pochodzących z Muzeum 
Narodowego w Warszawie, a później 
wspaniałe dzieła między innymi Janiny 
Konarskiej, Zofii Sznuk-Koskowskiej, 
Andrzeja Jurkiewicza oraz Mariana Ma-
liny, którego grafiki możemy podziwiać w 
Ustroniu. Związany z Sosnowcem artysta 
(1922-1985) był malarzem, grafikiem, pra-
cował głównie w drzeworycie, monotypii, 
stworzył technikę cellografii. 

Wykład był bardzo ciekawy, a prace 
pokazywane na ekranie piękne, oryginalne 
i stworzone ciekawymi technikami. Infor-
macje, które przekazała kurator wystawy 
może nie są pierwszej potrzeby, ale na 
pewno wzbogaciły wiedzę gości wer-
nisażu, i to nie tylko z dziedziny sztuki 
i sportu. Wystawę można oglądać do końca 
sierpnia.                        Monika niemiec

SpORt
 W  Sztuce

połączenie sportu ze sztuką daje interesujący efekt.                                  Fot. j. podżorska

temat bardzo ciekawie przedstawiła kurator wystawy e. liszka.                            Fot. M. Niemiec

W Muzeum zbiory Marii Skalickiej oglądać można również wystawę księstwo cieszyńskie 
w obiektywie - pokłosie konkursu zorganizowanego przez pzkO Oddział w czeskim cie-
szynie. Wernisaż odbył się 3 maja, a że było to święto narodowe, z mini koncertem pieśni 
patriotycznych wystąpił, znany już w ustroniu, zespół ta Grupa.                  Fot. M. Niemiec

nietypową wystawę możemy oglądać 
w Oddziale Muzeum Ustrońskiego 
„Zbiory Marii Skalickiej”. nosi na-
zwę „Sport w sztuce”. Zwiedzający na 
pewno docenią plakaty, grafiki i rzeźby 
związane z tematem stosunkowo rzadko 
podejmowanym przez artystów. 
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 P O D Z I Ę K O W A N I E

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania nam 
wspaniałej uroczystości jubileuszowej i wzięli w niej tak 
liczny udział w dniu 16 maja 2014 r., w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka”, najserdeczniej dziękujemy.  

Ten niezwykle udany wieczór, urozmaicony mową,  
śpiewem, tańcem, kwiatami, gratulacjami oraz życzeniami, 
na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

                                                    Wanda Mider
                                                               i 
                                                 Renata Ciszewska 

Realizując założony na pierwsze półrocze plan naszych spot-
kań, odbyliśmy w Dobce piknik. Wielu tam obecnych skorzystało  
z możliwości zabawy po spożyciu smacznej kiełbasy.

Jednak nasza działalność to nie tylko rozrywka.
Jako sprawni emeryci chcemy być czynnymi uczestnikami życia 

społecznego w naszym mieście.
14 maja spotkaliśmy się w „Prażakówce” z europosłem Janem 

Olbrychtem.
Spotkanie to było niezwykle interesujące, gdyż pan Olbrycht 

zapoznał nas z pracami Europarlamentu. W miłej i serdecznej at-
mosferze odpowiedział na wiele zadanych interesujących nas pytań. 
Wskazał nam jakie korzyści uzyskuje Polska będąc członkiem Unii 
Europejskiej.

W czasie dyskusji również opowiedział nam, jaki jest jego udział 
w Parlamencie Europejskim, czym on osobiście się zajmuje i co 
udało mu się tam zrealizować. Takie następne spotkanie mamy też  
w planie odbyć z posłem Markiem Plurgiem, który mimo własnej 
znacznej niepełnosprawności jest bardzo aktywnym członkiem 
sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jest także przewod-
niczącym parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych oraz 
sekretarzem Parlamentarnego Zespołu d/s Osób Niepełnosprawnych 
Starszych. Przeprowadził on przez ścieżkę legislacyjną wiele zmian 

zapRaSzają  pOSłóW

W cytowanej przez Gazetę Ustrońską  
mojej wypowiedzi z uroczystości od-
słonięcia Epitafium znalazł  się przykry 
błąd, który wynika jednak nie z winy 
redakcji, a mojej. Otóż wymieniając na-
zwiska tych, którzy zginęli w Smoleńsku, 
a którzy wywodzili się z naszego regionu 
powiedziałem, że śmierć poniósł także 
ks. płk. Cieślar  pochodzący z Wisły, szef 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
To oczywisty błąd, bo tym który pełnił 
tę funkcję i tragicznie zakończył życie 
w Smoleńsku był nie ks. Cieślar, a ks. 
płk. Adam Pilch, proboszcz ewangeli-

ckiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie. Nazwisko Cieślar, które 
podałem nie wzięło się jednak z niczego.  
To właśnie zastępca biskupa Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w Polsce, 
ks. Mieczysław Cieślar poniósł śmierć 
w wypadku samochodowym 5 dni przed 
pogrzebem  ks. płk. Pilcha, w którym miał 
wziąć udział. Dodatkowego wymiaru 
temu zdarzeniu nadaje fakt, iż ks. Cieślar 
zginął wracając do domu do Łodzi z uro-
czystości smoleńskich, które odbywały 
się w sobotę 17 kwietnia w Warszawie. 
Następnego dnia, w niedzielę, ks. Cieślar 
zastępując ks. Pilcha odprawiał w jego 
kościele niedzielne nabożeństwa.  

„Bóg pisze prosto po liniach krzywych” 
mógłbym przytoczyć znaną mądrość 
Alberta Einsteina, bo mam najgłębsze 
przekonanie, że ta śmierć i jednego, i dru-
giego nie była żadnym niezrozumiałym 
przypadkiem, a ofiarą, także za nas, choć 

ustawowych ważnych dla osób potrzebujących wsparcia.
Jak z powyższego wynika zrzeszeni emeryci w naszym kole nie 

chcą się zamykać w swoich domach ale chcą, na ile pozwala zdrowie, 
być czynnymi uczestnikami życia społecznego w naszym mieście. 
Owocem podanych powyżej spotkań będzie wyjazd do Warszawy 
i zapoznanie się z pracami polskiego Sejmu i w ten sposób uczczenie 
25. rocznicy zmian ustrojowych w naszym kraju.

                                       wiceprezes Koła Nr 2 Andrzej Gajdziński 

jeSzcze  
O  epitaFiuM

być może wielu z nas tego nie dostrzega. 
A może ta śmierć miała nam coś powie-
dzieć? A może była w niej zawarta jakaś 
myśl skierowana do ludzi wierzących? 
A może była skierowana do ewange-
lików? Warto się nad tym zastanowić, 
choć już dzisiaj jeden wniosek nasuwa się 
oczywisty. Wspólnota Kościoła ewange-
licko-augsburskiego moim zdaniem bez 
wahania może powiedzieć, że wśród jej 
synów były dwie wielkie postaci. To ks. 
gen. Adam Pilch i ks. Mieczysław Cieślar.  
Obydwu jakoś tam zabrał Smoleńsk, więc 
o obydwu pamięć nie powinna zaginąć. 
I mam nadzieję, że nie zaginie, tak jak 
nie ginie pamięć o tych, którzy zginęli 
w Katyniu, także o ustroniakach. Epi-
tafium smoleńskie które odsłoniliśmy 
spowodowało, że wracamy do tych mało 
znanych bohaterów. Ich też upamiętnimy. 
To jest nasze zobowiązanie. 

Lesław Werpachowski

Naprawiane są też ławki.                                                                                     Fot. W. Suchta

Fundacja św. Antoniego to nie tylko 
wydawanie posiłków dla potrzebujących. 
Podejmuje się także wielu innych działań 
dla osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji. Ale też może liczyć na ich wdzięcz-
ność wyrażana w pracy. Większość robót 
wewnątrz budynku Fundacji wykonują 
podopieczni. Sprzątają też miasto.
– Codziennie pracuje po cztery-pięc osób 
– mówi prezes Tadeusz Browiński. - Jest 
harmonogram i poszczególne osoby pracu-
ją w określone dni. Sprzątamy i zbieramy 
śmieci. Mamy wydzielone ulice począw-
szy od cmentarza komunalnego, po Wisłę 
i rondo cieszyńskie. Szczególnie dbamy 
o teren wokół Fundacji. Poza tym, że jest 
czysto, to dla naszych podopiecznych jest 
to też terapia. Włączają się, zaczynają się 
czuć potrzebni. Fundacja nie jest prezesa 
czy zarządu, ale wszystkich, by czuli się 
gospodarzami.                                    (ws)

GOSpODaRze
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tRaSa  Raczej  Dla  paNiczek

Na placu zabaw na półmetku w Górkach.                                                             

Jeszcze w sobotę organizatorzy Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego patrzyli                             
z niepokojem w niebo. Deszcz padał, 
a prognozy na niedzielę nie były zachęcają-
ce. A na rajd zapisała się rekordowa liczba 
586 uczestników, w tym 377 z Ustronia. 

Choć niedzielny ranek był pochmurny, 
rynek wypełnił się rowerowymi rodzina-
mi. Otwarcia dokonał burmistrz Ireneusz 
Szarzec i kolumna rowerzystów ruszyła 
w kierunku Górek, gdzie zlokalizowano 
półmetek. Można było się posilić, dzieci 
korzystały z przygotowanych zabaw, odpo-
czywano. Po godzinie ruszono z powrotem 
do Ustronia. Zakończenie odbyło się na 
rynku już przy świecącym słońcu. Wszy-
scy szczęśliwie dotarli na metę.
- Wszystko przebiegło bezpiecznie, zano-
towaliśmy tylko jedno obtarcie, a wszyscy 
dali radę. Obyło się bez nerwowych sytua-
cji – mówi zabezpieczający kolumnę rajdu 
goprowiec Przemysław Ciompa.

Rekordowa liczba uczestników, więc 
sporo osób jadących w rajdzie po raz 
pierwszy. Ich właśnie poprosiłem o opinię.

Adam Karkowski z Ustronia: - Pierwszy 
raz i od razu w pięć sztuk, a tak dobrze 
licząc to siedem. Rewelacja, a pogoda 
dopisała. Jakby padało, trzeba by było się 
zastanowić ze względu na dzieci. Impreza 
dobrze zorganizowana i chyba powinna 
odbywać się nie tylko jeden raz w roku.

Dariusz Kucharski z Zabrza: - Dowie-
dzieliśmy się o imprezie z internetu, a do 
Ustronia przyjeżdżamy bardzo często.

Monika Zabdyr z Ustronia: - Jakby pada-
ło, też byśmy startowali. Wszystko fajnie 
zrobione, fajna trasa, więc wszystko OK. 
Byliśmy tu rodzinnie w trójkę.

Na rynku Grażyna Winiarska, Ireneusz 
Szarzec i Stanisław Malina losowali nagro-
dy. Najpierw akcesoria rowerowe, potem 
dwa rowery. Wcześniej jednak najmłod-
szym uczestnikom wręczano maskotki, nie 
zapomniano o najstarszych. Upominki od 
przewodniczącego RM Stanisława Maliny 
i burmistrza Ireneusza Szarca odebrali Ce-
cylia Brachaczek i Antoni Holeksa. 

czasami trzeba było wyhamować.                                                                        
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uczestnikom serwowano grochówkę.                                                                    

Gratulacje dla a. Holeksy.                                                                                    

- Jadąc w grupie trzeba strasznie uważać, 
żeby na kogoś nie najechać, ale trasa 
lekka, taka raczej dla paniczek – mówi 
mający 88 lat A. Holeksa - Tylko w dwóch 
rajdach nie brałem udziału. Raz mia-
łem złamaną rękę a drugi raz byłem po 
operacji. Tu jest towarzystwo, a przede 
wszystkim radość sprawiają jadące małe 
dzieci. Widziałem syneczka 4,5 roku 
i to niemożliwe, że przejechał taką trasę. 
Widać dzieci są teraz mocne. Sam dużo 
jeżdżę i w tym sezonie mam już zrobione 
ponad 400 kilometrów. Wszystkim star-
szym osobom jedno radzę - podstawa to 
ruszać się, to jest ta zdrowotna tabletka.

Rowery wylosowały Marcelina Greń 
z Ustronia i Monika Nieckarz z Bładnic, 
choć urodzona ustronianka.
- To nasz debiut – mówi M. Nieckarz. - Nie 
mieliśmy żadnych problemów. Dzieciaki 
zadowolone, my też, a do tego wyszło 
słońce. Sześcioletnia córka poradziła 
sobie z wzniesieniami i nie było dla niej 
przeszkód. Pierwszy start i od razu rower, 
więc na pewno wystartujemy za rok. Te-
raz mężowi oddam swój rower, a ja będę 
jeździć na nowym.

Poproszony o podsumowanie imprezy 
burmistrz I. Szarzec powiedział:
- Osiemnasty Rodzinny Rajd Rowerowy 
uzyskał pełnoletność, a mimo wcześniej-
szych opadów udało się wszystko przepro-
wadzić zgodnie z planem. Po drodze nie 
spotkał nas deszcz, a na mecie przywitało 
słońce, co było dobrym ukoronowaniem 
osiemnastki. Mimo wcześniejszych obaw 
uczestnicy dopisali, zabawa była fanta-
styczna, a nagrody wzbudzały wiele rado-
ści, ale też emocji. Mam nadzieję, że rajdy 
będą cieszyły się podobną popularnością, 
może nawet większa, a wszystko przebie-
gać będzie bezpiecznie, przy sprzyjającej 
pogodzie  i w rodzinnej atmosferze, czyli 
będą spełnione wszystkie założenia, tak 
jak w tym roku. Ideą jest wypoczynek i 
dobra zabawa, a jednocześnie przy okazji 
zwiedzanie naszej bezpośredniej okolicy.

Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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WRęczONO MeDale  
kleMeNSa  MatuSiaka

złote medale otrzymują k. ciemała i G. Górniok.                                                        Fot. W. Suchta

17 maja w Cieszynie odbyły się woje-
wódzkie obchody Dnia Strażaka. Pier-
wotnie planowano, że główna część uro-
czystości będzie miała miejsce na rynku, 
ale pogoda sprawiła, że organizatorzy 
postanowili przenieść się do hali lodowi-
ska. Obchody były też częścią projektu 
„Strażacy bez granic” mającego na celu 
umacnianie współpracy strażaków z Cie-
szyna, Czeskiego Cieszyna i Kocobędza. 
Współpraca ma dotyczyć działań zwią-
zanych z zagrożeniami pożarowymi i 
powodziowymi.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo 
ekumeniczne w ewangelickim kościele 
Jezusowym. Po nabożeństwie udano się 
do hali lodowiska, gdzie miały miejsce 
zasadnicze uroczystości. Po wprowadze-
niu sztandarów i złożeniu raportu przema-
wiali przedstawiciele władz pożarniczych. 
Prezes oddziału powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Cie-
szynie druh Rafał Grajcar  mówił m.in.:
- Dla nas strażaków ze Śląska Cieszyń-
skiego dzisiejsze święto jest okazją do 
podzielenia się z państwem radością wy-
nikającą z faktu, że za kilka dni mija setna 
rocznica powołania do życia Krajowego 
Związku Polskich Straży Pożarnych na 
Śląsku Cieszyńskim. Była to pierwsza 
na tym terenie skuteczna inicjatywa ma-
jąca na celu integrację straży pożarnych 
z polską komendą i polskim językiem 
urzędowania. Zwróćmy uwagę, że działo 
się to, gdy Polski nie było jeszcze na mapie 
świata, a w wielu strażach językiem urzę-
dowym był niemiecki. Mimo to związek 
przetrwał trudny okres, my z kolei, jako 
działacze związku OSP na Śląsku Cie-
szyńskim czujemy się spadkobiercami 
wzorców wytworzonych przez naszych 
dziadów i pradziadów, dzisiaj patrzymy uroczystość w hali lodowiska.                                                                            Fot. W. Suchta

na tamte wydarzenia jako na moment 
przełomowy ochotniczego ruchu pożar-
niczego na Śląsku Cieszyńskim. Straże 
pożarne z polską komendą z czasem stały 
się trwałym elementem społecznego pej-
zażu. Ogromna w tym zasługa wybitnego 
działacza, prezesa cieszyńskiego Związku 
Straży Pożarnych, a także członka Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druha 
Klemensa Matusiaka. Pragnąc ugruntować 
pamięć o tym człowieku, który swoją 
postawą i pełnym poświęcenia zaangażo-
waniem, walnie przyczynił się do rozwoju 
ruchu OSP na terenie powiatu, okresu 
cieszyńskiego i bielskiego, a także na te-

renach włączonych po I wojnie światowej 
do Republiki Czechosłowackiej, a dziś 
należących do Republiki Czeskiej, Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Cieszynie usta-
nowił medal imienia Klemensa Matusiaka 
za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyń-
skiego. Cieszę się, że dzisiaj w trakcie tak 
podniosłej uroczystości będziemy mogli 
wręczyć ten medal pierwszym jedenastu 
osobom.

Wśród wyróżnionych znalazł się bur-
mistrz Ustronia, a jednoczesnie prezes 
Zarządu Miejskiego OSP w Ustroniu druh 
Ireneusz Szarzec. Jedenastu wyróżnionych 
odznaczeniem dekorowali R. Grajcar i ko-
mendant miejski OSP w Ustroniu Damian 
Legierski.

Uroczystość była też okazją do wręcze-
nia innych odznaczeń i medali strażackich. 
Po raz drugi złote medale „Za zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali ustrońscy druho-
wie Karol Ciemała i Grzegorz Górniok.

Uroczystość uświetniła orkiestra stra-
żacka z Mykanowa. Po części oficjalnej 
odbył się piknik strażacki, a wystąpił m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej.

W obchodach Dnia Strażaka w Cieszy-
nie uczestniczyły delegacje ustrońskich 
jednostek OSP. 

- Pierwotnie miało to być święto powia-
towe, później stwierdzono, że stuletnia 
rocznica jest okazją do uroczystości wo-
jewódzkich – mówi obecny w Cieszynie 
na Dniu Strażaka prezes OSP Lipowiec 
Tadeusz Krysta. – Zasługa w tym prezesa 
Rafała Grajcara, Damiana Legierskiego 
i kapelana ks. Adama Grajcara. Oni w trój-
kę praktycznie wszystko zorganizowali. 
Przede wszystkim nabożeństwo ekume-
niczne z kapelanami katolickimi i ewange-
lickimi. Uroczystość popsuła pogoda, bo 
na cieszyńskim rynku wszystko wygląda-
łoby bardziej okazale. Uczestniczyło 800 
strażaków z całego województwa. Medale 
Klemensa Matusiaka wręczono po raz 
pierwszy, a nad tym przez rok pracowała 
specjalna komisja i medal został ustano-
wiony.                           Wojsław Suchta
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- Co łączy obie panie? - pytała D. Koenig 
i odpowiadała: - Umiłowanie cieszyńskiej 
ziemi, miłość do małej ojczyzny, gwary 
i wszystkiego, co zabrał nam upływający 
czas, a przywołują to zarówno Wanda 
Mider jak i Renata Ciszewska. Obie pa-
nie honorowano różnymi odznaczeniami 
i wyróżnieniami, a najważniejsze to dy-
plomy „Za Zasługi dla Miasta Ustronia”, 
Laury Srebrnych Cieszynianek, statuetki 
Czantoryjek, obie są zasłużonymi dzia-
łaczami kultury. Wanda Mider w 2009 r. 
była nominowana do Osobowości Ziem 
Górskich, zaś Renata Ciszewska z okazji 
700-lecia naszego miasta otrzymała złoty 
Krzyż Zasługi.

Pierwszy tomik poezji Wandy Mider „U 
stóp Czantorii” wydany został w 1997 r., 
następny tomik to „Równica”, w 2003 „Na 
ustróńskóm nute”, a czwarty to „Ustroń-
skie strofy Wandy Mider”. W Prażakówce 
zaprezentowano najnowszą książkę pt. 
„Gwara cieszyńska pisana czyli wspo-
mnienia Wandy Mider” wydaną przez 
Czytelnię Katolicką. Jak mówiła D. Koe-
nig jest to wspomnienie starych dobrych 
czasów. Promocji książki dokonał prof. 
Daniel Kadłubiec mówiąc m.in.:
- Totalnym wyznacznikiem ziemi cieszyń-
skiej jest miłość słowa ojczystego, tudzież 
zaraźliwość pisarstwa. Jeżeli zaś chodzi 
o zaraźliwość pisarstwa, to myślę, że na 
tej najwspanialszej ziemi cieszyńskiej, 
która przecież powstała z uśmiechu Boga, 
więc musi być najwspanialsza, na tej 
ziemi szczególnie Ustroń z przyległymi 
obszarami dominuje. Gdyby sięgnąć do 
XVIII w. to byśmy wydobyli Jurę Gajdzicę 
z Cisownicy, paręset metrów stąd gazdu-
jącego na gruncie, potem Jana Wantułę, 
Józefa Pilcha, światowej sławy prof. Jana 
Szczepańskiego no i oczywiście Wandę 
Mider również tu musimy wymienić, a nie 
jestem pewien, czy po drodze kogoś nie 
zgubiłem. Obydwie nasze jubilatki łączy 

Wystąpienie prof. D. kadłubca.                                                                              Fot. W. Suchta

coś, co jest wkodowane w naszą ziemię, 
a to jest gwara. Miłość do gwary jest mi-
łością do tej ziemi. Nie da się rozerwać 
jednego od drugiego. Jeżeli chcielibyśmy 
odpowiedzieć, skąd żeśmy się tutaj wzięli 
i jacy jesteśmy, to na to wszystko odpowie 
gwara cieszyńska, która jak mówimy, 
z dawien dawna jest językiem Rejów 
i Kochanowskich. Kto taką mową mówi, 
daje świadectwo, że gazduje na tej ziemi 
500-600 lat. Z tego powodu historycznego, 
ta gwara zasługuje na ogromny szacunek 
i tutaj wielki ukłon w kierunku pani Wandy 
i pani Reni, za to, jak wspaniale tą gwarę 
wydobywają, bowiem okraszają ją w spo-
sób mistrzowski, tzn. sposób artystyczny. 
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej 
książki, którą mam zaszczyt promować, 
państwo zmienią stosunek do gwary, jako 
do czegoś, co jest wyjątkowe na naszej 

ziemi, jest wskaźnikiem naszej historii 
naszej etnogenezy. Pani Wanda Mider dla 
mnie zawsze kojarzyła się z poezją. To 
te cztery tomy. Jako prozaiczka była dla 
mnie nieznana, ale zapewne też dla ogółu, 
z wyjątkiem tych, którzy w gazetce para-
fialnej „Po Górach, Dolinach …” czytali 
jej wspomnienia, jej refleksje składające 
się na to wydawnictwo. Dla mnie ta proza 
jest wielkim zaskoczeniem. Motywem 
przewodnim tejże książki jest zmieniający 
się świat, czyli czasu nikt nie zatrzyma. 
Są tam opisane rzeczy błahe, ale i ważne, 
rzeczy tutejsze i obce, ale to są wszystko 
cegiełki, z których składa się jedna wielka 
historia jej rodziny, miejscowości, ziemi 
cieszyńskiej i w końcu świata. Bo świat 
składa się z historii ludzkich, rodzinnych 
i jeżeli z tego ogromnego gmachu wy-
ciągnęlibyśmy tę jedna cegiełkę jakoby 
nieważną, to wielki gmach historii się 
zburzy. Z tego tytułu wszystkie historie 
opisane przez Wandę Mider  są szalenie 
ważne, ponieważ z nich składają się wiel-
kie dzieje naszej ziemi.

Ze specjalną dedykacją dla jubilatek 
od Elżbiety Sikory i Magdy Zborek wy-
stąpił zespół Silesian Singers z piosenką 
„Zimny drań”. Oczywiście nie mogło tego 
wieczoru zabraknąć Estrady Regional-
nej „Równica”. Jak zwykłe perfekcyjny 
występ i choć kierowany do jubilatek, to 
można było zauważyć, że jednak Renata 
Ciszewska nie słucha koncertu spokojnie, 
ale żyje nim, gestami podpowiada wyko-
nawcom, krzywi się przy najdrobniejszym 
potknięciu. Czyli jak zawsze podczas 
koncertu swego zespołu. 

Jako, że był to jubileusz, były też wy-
różnienia i gratulacje. Radny wojewódzki 
K. Węglarzy udekorował obie panie hono-
rowymi odznakami „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego”. Listy gratulacyjne 
wręczyły władze powiatu, miasta, życze-
nia składały też delegacje ER „Równica”, 
Czytelni Katolickiej, MDK Prażakówka, 
zespołu Gama 2, ustrońskich szkół, Estra-
dy Ludowej „Czantoria”, a także wielu 
znajomych i współpracowników jubilatek.

                                   Wojsław Suchta

Sto lat dla jubilatek.                                                                                                    Fot. W. Suchta

Był  juBileuSz
(cd. ze str. 1)
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Przedsiębiorstwo Komunalne jest suk-
cesorem firm, związanych z gospodarką 
komunalną Ustronia, które świadczyły na 
rzecz miasta bardzo ważne usługi. 

Starsi mieszkańcy pewnie pamiętają nie 
tak dawno funkcjonujące firmy: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
(1959-1974), Powiatowe Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ustroniu 
(1974-1994), a także spółkę „Tros-Eko” 
(1991-1994), w której miasto miało 51%, 
a firma „Tros-Bud” Leona Troszoka 49% 
udziałów. Po rozwiązaniu PGKiM dzia-
łały: Zakład Budżetowy Administracja 
Domów Mieszkalnych, Gospodarstwo 
Pomocnicze Usług Komunalnych, z któ-
rych to firm utworzono Zakład Usług Ko-
munalnych i Mieszkaniowych, działający 
w latach 1994-1999 jako gospodarstwo 
pomocnicze, a następnie, w 1999 roku 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
15 lat temu, 26.02.1999 r. burmistrz Jan 
Szwarc i wiceburmistrz Ireneusz Szarzec 
podpisali akt notarialny, na mocy którego 
powstała spółka o nazwie: „Przedsiębior-
stwo Komunalne Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”, utworzona na bazie 
kapitałowej zlikwidowanego Zakładu 
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w 
Ustroniu. Nastąpiło więc przekształcenie 
zakładu budżetowego w spółkę prawa 
handlowego. Operacja była tak przygoto-
wana, że nie zakłóciła dotychczasowego 
funkcjonowania służb komunalnych i 
większość mieszkańców nawet nie za-
uważyła zmiany. Przedsiębiorstwo jest 
spółką gminną, w której 100% udziałów 
należy do miasta Ustroń. Zarząd firmy 
pracuje w następującym składzie: Alojzy 
Sikora − prezes Zarządu, Krystian Wałach 
– wiceprezes Zarządu, Anna Łukosz − 

piętNaście  lat  MiNęłO
Siedziba przedsiębiorstwa komunalnego.                                                                  Fot. W. Suchta

członek Zarządu. Rada Nadzorcza pełni 
obowiązki w następującym składzie: Ce-
zary Derewniuk – przewodniczący, Jolanta 
Krajewska-Gojny – wiceprzewodnicząca, 
Andrzej Siemiński – członek Rady. 

Po wejściu w życie w dniu 1 lipca 
2013 r. tzw. „ustawy śmieciowej”, odpady           
w Ustroniu odbiera firma Sanit-Trans 
z Międzyrzecza, a ustrońskie Przedsię-
biorstwo Komunalne w gminie Brenna. 
Prowadziło jednak dla Ustronia Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Spor-
towej, w miejscu gdzie funkcjonuje stacja 
przeładunkowa. Spółka utrzymuje zieleń 
miejską. Trawniki koszone są intensywnie, 
czyli 10 razy w roku powierzchnia 15,5 ha, 
a ponadto 8 ha 2 razy w roku, co daje w 
sumie ok. 170 ha. Wysadzanych jest rocz-
nie ok. 45 tys. szt. roślin jednorocznych, 
pielęgnowanych i utrzymywanych jest 900 
m2 rabat bylinowych i mieszanych oraz 
530 m2 różanek. Wydajemy co kilka lat 
informatory zachęcające do segregacji od-
padów oraz do działań proekologicznych. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 
o.o., obchodzące w 2014 r. 15-lecie dzia-
łalności, uczestniczy w życiu społecz-
no-kulturalnym Ustronia. Angażuje się                  
w wiele przedsięwzięć i wspiera różne 
imprezy. Sponsoruje wydawnictwa, czego 
przykładem jest „Kalendarz Ustroński” 
oraz „Pamiętnik Ustroński”. Spółka jest 
członkiem programu Czysty Biznes oraz 
posiada certyfikat Przejrzysta Firma, a w 
2010 r. uzyskała tytuł Gazela Biznesu oraz 
została wyróżniona tytułem Zielone Biuro. 
Od kilku lat z powodzeniem startuje w 
Pucharze Recyklingu. 

Firma jest jednym z inicjatorów Zie-
lonego Parku Przedsiębiorczości „Pod 
Równicą”, który, jak na razie, nie może 
się doczekać realizacji. 

(fragmenty artykułu, który ukazał się 
w Kalendarzu Ustrońskim 2014)

O dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwa 
Komunalnego prezes spółki Alojzy Sikora 
mówi:
- Oprócz oczyszczania miasta zajmuje-
my się utrzymaniem zieleni, produkcją 
ciepła, handlem paliwami jak również 
dzierżawą pomieszczeń gospodarczych, 
garaży, terenów. Oprócz tego sprzedajemy 
kontenery, worki i kosze na odpady. To 
obecnie nasza podstawowa działalność. 
W liczbach wygląda to następująco: na 
początku działalności kapitał wynosił 
1.454. 500 zł, a 31 grudnia 2013 r. było 
to 3.847.300 zł. Natomiast sprzedaż w 
1999 r. była rzędu 1,4 mln, a na koniec 
ubiegłego roku było to już 6 mln. zł. Z 
kolei zatrudnienie początkowo to 30 osób, 
obecnie 45, a 50 w sezonie. Przez 15 lat 
spółka na inwestycje wydała 3,5 mln zł. 
Z własnych środków. W całości odno-
wiono transport wykorzystywany przy 
wywozie odpadów, w znacznym stopniu 
dotyczy to sprzętu wykorzystywanego 
przy utrzymaniu zieleni. Jesteśmy głów-
nym, organizatorem Międzyszkolnego 
Konkursu Ekologicznego, którego 12 
edycja zakończy się w czerwcu. W ramach 
tego konkursu przez 12 lat zebrano 370 
ton surowców wtórnych. Za ten konkurs 
zostaliśmy wyróżnieni przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. W skali 
kraju jest bardzo mało firm zajmujących 
się podobną działalnością wśród mło-
dzieży. Jesteśmy członkiem Czystego 
Biznesu, a w jego ramach zostaliśmy na-
grodzeni za działalności w sferze ochrony 
środowiska. Uzyskaliśmy ponadto tytuł 
Gazela Biznesu. Bierzemy udział w kon-
kursie o Puchar Recyklingu i w kategorii 
miejscowości do 30.000 mieszkańców 
zajmujemy zawsze miejsca w pierwszej 
dziesiątce. Generalnie konkurs dotyczy 
segregacji i wyróżnienia otrzymuje się 
za zbiórkę poszczególnych surowców, 
osobno za papier, osobno za plastik itd., 
ale też za działania edukacyjne i tu nas 
wysoko oceniano. W tym konkursie nie 
bierze udziału żadna podobne firma z 
naszego rejonu, co może świadczyć o 
braku osiągnięć w tej dziedzinie. A trzeba 
pokazać faktury, wszystko udokumento-
wać, lecz nie sprawozdaniami. Chodzi o 
rzeczywiste osiągnięcia.

Zapytany o konkurencję i pojawiające 
się trudności A. Sikora powiedział: 
- Firmy prywatne często działają na innych 
zasadach. U nas pracownicy zatrudnieni 
są na umowy o pracę, a przy umowach 
zleceniach moglibyśmy obniżyć ceny. 
Poza tym wiele firm nie płaci terminowo, 
powstają zatory płatnicze i to znacznie 
utrudnia działalność. Przy tak szerokiej 
działalności konieczne są spore wydatki 
na inwestycje. W najbliższym czasie czeka 
nas duża modernizacja kotłowni, co po-
chłonie około 1,5 mln zł, ale staramy się 
o środki z WFOŚ. Sporo pochłaniają in-
westycje w dziale oczyszczania. Musimy 
odnawiać sprzęt, prowadzić monitoring, 
została zmodernizowana stacja przeładun-
kowa, by pełniła rolę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto 
podkreślić, że spółka płaci na bieżąco swe 
należności i posiada tzw. płynność finan-
sową.                             Wojsław Suchta     
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MiaStO uStROń jeSieNią i ziMą

iii Miejsce - Marek tomica                                         

i miejsce - Damian łabudek Zakończył się konkurs fotograficzny „Miasto Ustroń jesienią 
i zimą” organizowany przez Miasto Ustroń. Spośród licznie nade-
słanych prac, jury w składzie: Dariusz Gierdal, Marek Landowski, 
Zdzisław Brachaczek, Joanna Olszar, Krzysztof Krysta wybrało 
najlepsze zdjęcia. Po głosowaniu postanowiono przyznać:

I miejsce – nagroda w wysokości 2.000 zł za zdjęcie pt. „Praw-
dziwe ustronie w Ustroniu, które swą sielankowością wywinęło 
się mgle” - autor Damian Łabudek,

II miejsce – nagroda w wysokości 1.000 zł za zdjęcie pt. „Go-
rąco” - autor Dawid Herda,

III miejsce – nagroda w wysokości 500 zł za zdjęcie pt. 
„Wschód słońca” - autor Marek Tomica.

Ponadto przyznano wyróżnienie najmłodszej uczestniczce 
konkursu – Izabeli Kunc.

Nagrody wręczał burmistrz Ireneusz Szarzec.

Nagrodę odbiera zwycięzca D. łabudek.                    Fot. W. Suchta

ii miejsce - Dawid Herda                  
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Kilka dni ulewnych i nieustannych desz-
czy spowodowało stratę lęgu w ustrońskim 
gnieździe. Takie warunki atmosferyczne 
były bardzo niebezpieczne dla kilkudnio-
wych piskląt. Dorosłe bociany podej-
mowały heroiczną walkę o uchronienie 
swojego potomstwa, choć znając prognozy 
pogody było wiadomo, że walka ta będzie 
przegrana. I tak się niestety stało. Poświę-
cenie bocianich rodziców doprowadziło do 
tego, że również ich życie było zagrożone. 
Ciągłe i obfite opady uniemożliwiały im 
zdobywanie pokarmu dla siebie i potom-
stwa. Dzięki internetowemu podglądaniu 
gniazda mieliśmy okazję poznać zacho-
wanie dzikich ptaków w bardzo trudnej 
dla nich sytuacji. Przy takich warunkach 
atmosferycznych podobne wydarzenia 
mają miejsce w wielu, niemonitorowa-
nych bocianich gniazdach. Obserwatorzy 
ustrońskich bocianów wyrażali swój żal 
z powodu tego, co się stało, jednocześnie 
współczując innym ptakom, które znala-

życzyli  SukceSóW
Dzisiaj wielkie święto
hucznie obchodzimy.
Z nowego boiska
wszyscy się cieszymy.

Koko, koko, rzuć wysoko
dołem podaj, też jest spoko.
Wszyscy razem dziś zagramy,
bo boisko mamy.

Tymi słowami wyrazili swoją radość 
z nowego boiska uczniowie klas trzecich 
Szkoły Podstawowej nr 1. Mieli do tego 

specjalną okazję, bo dnia 7 maja odbyła 
się oficjalna uroczystość otwarcia obiektu 
sportowego  przy ich szkole. 

Punktualnie o godz. 12.00 na płycie 
nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska 
pojawili się włodarze miasta - Burmistrz, 
pan Ireneusz Szarzec, Przewodniczący 
Rady Miasta, pan Stanisław Malina, 
zastępca Przewodniczącego Rady Mia-
sta, pani Marzenna Szczotka a także 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki, pani Danuta Koenig, 
przewodnicząca Komisji OKSiT pani 
Bogusława Rożnowicz oraz Przewodni-

czący Rady Rodziców, pan Przemysław 
Korcz i zastępca Przewodniczącego, 
pani Wioletta Troszok-Warzecha. Byli 
tu także uczniowie, rodzice i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniowie 
i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1, 
wraz z dyrektorem, Leszkiem Szczypką. 
Zebranych przywitała krótkim przemó-
wieniem pani dyrektor Iwona Kulis. 
Głos zabrali także pan Burmistrz, pan 
Przewodniczący Rady Miasta, a także 
Przewodniczący Rady Rodziców. Wszy-
scy wyrazili radość z powstania nowego 
boiska i życzyli uczniom wspaniałych 
sukcesów sportowych i udanej zaba-
wy na tym pięknym i funkcjonalnym 
obiekcie.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, któ-
rego dokonali Burmistrz, Przewodniczą-
cy Rady Miasta i zastępca Przewodni-
czącego RM obejrzano krótki program 
artystyczny. Wystąpił zespół taneczny 
przygotowany przez Wiolettę Rakowską, 
chórek Jedyneczki kierowany przez panią 
Mariolę Dykę oraz - w układzie z flagami 
- uczennice Gimnazjum.  Ze specjalnym 
programem wystąpili  też uczniowie klas 
3a i 3b, przygotowani przez wychowaw-
czynie Monikę Kosińską i Izabelę Morys. 
Dzieci zaśpiewały piosenkę, do której 
tekst ułożyły ich wychowawczynie, oraz 
zatańczyły taniec radości do znanego 
utworu ludowego. Dzięki przygotowane-
mu plakatowi, do śpiewania refrenu mogli 
się przyłączyć obecni na boisku dorośli  
i dzieci, co też z uśmiechami na twarzach 
chętnie uczynili. 

Po części artystycznej odbyły się mecze 
piłki ręcznej drużyn SP1 i G1, które roz-
począł pan Burmistrz. Drużyny wspoma-
gali nauczyciele wychowania fizycznego.  
Kibice gorąco oklaskiwali zawodników  
i swoich nauczycieli. Zabawa była przed-
nia, wszyscy dobrze się bawili. Pogoda 
dopisała, co tym bardziej ucieszyło zebra-
nych.                izabela Morys

Samorządowcy przecinają wstęgę.                                                                       Fot. D. Gierdal

zły się w takiej sytuacji. Mieliśmy okazję 
obserwować zmagania, jakie toczy dzika 
przyroda. Nam ludziom jest trudno się z 
tym pogodzić, szczególnie, gdy widzimy 
z tak bliska konkretny przykład. Podglą-
danie gniazda umożliwiło nam poznanie 
jeszcze jednego zachowania bocianów, 
które z ludzkiego punktu widzenia jest 
okrutne. Chodzi o zjadanie własnego po-
tomstwa przez dorosłe bociany. Jak podaje 
prof. Zbigniew Jakubiec w swojej książce 
pt. „Bociany i boćki”, prof. Schüz określił 
to zjawisko jako kronizm. Tę odmianę 
kanibalizmu obserwowaliśmy również 
w roku 2011 w ustrońskim gnieździe, 
ale wtedy dotyczyło to piskląt wyeli-
minowanych przez dorosłego bociana. 
Tym razem pisklęta nie przetrzymały tak 
ekstremalnych warunków pogodowych 
i zginęły z powodu głodu i wyziębienia. 
Zostały zjedzone przez dorosłego ptaka, 
który dokonał tego ratując własne życie. 
Można to wyjaśnić jako instynkt samoza-

Wieści  z  GNiazDa chowawczy, którym kierował się dorosły 
osobnik. Jego przetrwanie jest dla niego 
najważniejsze. Przeleciał w swym życiu 
tysiące kilometrów i za rok ponownie 
będzie miał szanse na wychowanie po-
tomstwa. Jest dorosłym osobnikiem, więc 
w trudnych warunkach ma większe szanse 
na przeżycie niż jego pisklęta. Takimi 
właśnie prawami rządzi się dzika przyro-
da. Na stronie z podglądem ustrońskiego 
gniazda zamieszczone jest ostrzeżenie 
o tym, że obserwator może mieć do czy-
nienia ze scenami drastycznymi z ludz-
kiego punktu widzenia. Dzieci poniżej 13 
roku życia powinny obserwować gniazdo 
pod opieką osób dorosłych, którzy pomo-
gą im zrozumieć zachowania tych dzikich 
ptaków. Nadal obserwujemy gniazdo, 
martwiąc się, czy wycieńczonym głodem 
i chłodem dorosłym bocianom uda się 
przetrwać. 

W niedzielę do gniazda powróciły do-
rosłe bociany. Udało im się przetrwać. 
Widok bocianiej pary na gnieździe bardzo 
ucieszył obserwatorów, którzy bardzo się 
o nie martwili.   Monika ewa Kosińska

Koordynator Projektu 
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kRzyżóWka   kRzyżóWka   kRzyżóWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

POZiOMO: 1) drapieżny kociak, 4) z rodziny bobowa-
tych, 6) wart pałaca, 8) natchnienie artysty, 9) norweska 
metropolia, 10) z parteru na piętro, 11) ogół gazet, 
12) bóstwo indyjskie, 13) umartwia się, 14) fruwa sobie, 
15) bywają handlowe, 16) kuchenny mebel, 17) w sklepo-
wej kasie, 18) moce piwo, 19) bankowe okienka, 20) okres  
w dziejach Ziemi.

PiOnOWO: 1) z dala od centrum, 2) zajęcie plastyka,  
3) metalowa nakrętka, 4) twórcze zajęcia, 5) chęć przystą-
pienia, 6) wycięty w oponie, 7) romansidło, 11) wieszczy 
przyszłość, 13) system pracy, 14) operator komórkowy, 
17) Uniwersytet Rzeszowski.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 30 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 19

ZbiORy SKALiCKieJ
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną 

przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje 
Czesław łuka z Ustronia,ul. Różana. Zapraszamy 

binyavanga Wainaina „Kiedyś o tym miejscu napiszę”

Opowieść o dorastaniu w modernizującej się Afryce 
wielkich metropolii i prowincjonalnych miasteczek, saga 
rodzinna obejmująca czasy od lat 70. do dziś, a przede 
wszystkim autoportret młodego, pełnego pasji pisarza.

Stefan Waydenfeld „Droga lodowa”
Książka opisująca przymusową odyseję rodziny Wayden-

feldów, deportowanych w 1940 roku do ZSRR. Historia 
podróży ze stalinowskich obozów pracy w arktycznie mroź-
nych lasach Syberii oraz długiej wędrówce ku wolności.

"Rzeka Uzdrowienia" Bóg nadal uzdrawia! Jan Grzeszkowiak, Alina Wieja, Henryk Wieja. Imię Jezusa Chrystusa ma moc nad chorobą. To imię 
równocześnie wzbudza w nas wiarę, że uzdrowienie jest możliwe. 

BiBlioteka   poleca:

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

pOMyśl O uRlOpie! - latO 2014
MaRzec- OStatNi etap WczeSNej RezeRWcji

gwarancja ceny, najwyższe rabaty, wycieczki gratis
WeekeND MajOWy i czeRWcOWy - 
samolot, autobus, dojazd własny - wczasy, wycieczki, rejsy

Drogi Ustronioku
Tóż Ci pieknie dziynkujym za tyn dwacaty numer “Ustronskij”, 

coch se teroz przeczytoł. Ani żech nie wiedzioł ze jeszcze żyje 
i mo sto roków paniczka Franciszka Zawady, kieregoch dobrze 
znoł jako i mój Tata. Jak żech przywióz Tate spatki do Ustronia 
w październiku 1945 (byłech po niego w w Połtawie, bo go tam 
Rusy przewiyźli ze Syberyje), to sie mi zdo, ze Zawada był już 
Przewodniczoncym, a jo jeszcze służył we wojsku. Zaczyli już sie 
rozglondać co robić z tymi opuszczonymi nimieckimi domami 
żeby nie zostały bez gospodorzy. Jak żech po drugi przijechoł 
naszczywić Tate (asi w lutym 1946 – bo był jeszcze śniyg i mogłech 
se na skijach pojeździć), toch sie widzioł ze Zawadom żeby mi 
pomóg dostać troche papy, bo w naszej chałupie dach pierońsko 
przeciykoł. Już nie pamiyntom czy żech tom pape zegnoł, ale pa-
miyntom jak Zawada mi powiedzioł: Panie Winholc (tak nas po 
naszymu zawsze wołali), tóż je pan we wojsku, to czymu sie pan 
nie postaro dlo Taty o jakomsikej lepszą chałupe, przeca je ich 
tu troche po Niymcach co uciykli i Tata by nie musioł sie starać  
o pape, zarzewiałe rynny i połomane deliny. Łoto stoji pusty 
tyn “Zameczek”, czymu sie nie postarajom ło niego. Jisto 
wiysz o kierym “Zameczku” wspominom. Ale jakosikej mie to 
nie skusiło i fórt my sie starali naszą starom chałupe postawić 
na nogi. A jeszcze przed wojnom, jak Franciszek Zawada był  
w konzumie razym z Lazarem, Lipowczanym, Czudkym, Błachutym 
i Ireckim, to sie wszyccy znali z Tatom, bo przeca kupowali łod 
niego “Windholzówke” (kawe zbożowom), co sie w konzumie 
fajnie sprzedowała. Konzum też polił w naszej palarni zorkowom 
kawe i pamiyntom, że mioł to na starości pon Błachut. Łoto, 

niedowno dostali my łod Lidki (tako fajno, pamiyntliwo naszo 
przociołka!) “Dziennik” Jozefa Pilcha i jak żech tam se czytoł 
jego wspomniynia ło konzumie, to sie mi ci wszyccy ludzie zaś 
przypomnieli jak by to wszycko było wczora. Też żeś już to prze-
czytoł? Jak ni, to sie weź do tego, bo to je wert! Je żeś jeszcze 
młody synek i moc ni możesz pamiyntać, ale je to tak wszycko 
pieknie łopisane i tela tam je o Ustroniokach kierych …. już 
nima. Tóż Ci jeszcze roz pieknie dziynkujymy, że o nas pamiyn-
tosz i nom fort cosikej pieknego posyłosz. Miyj sie dali fajnie 
i zostoń s Ponbóczkym !                            Otek ze swojom Krysią 
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Działania związane z obchodami Dnia 
Ziemi podejmowane są przez uczniów  i na-
uczycieli Klimatycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 
od kilkunastu lat. Tegoroczna edycja prze-
biegała pod hasłem „ZDROWA ZIEMIA-
-ZDROWY CZŁOWIEK” w dniach 5 – 9 
maja. Podczas tego tygodnia wiele się dzia-
ło. Na każdy dzień zaplanowano zadania 
mające na celu promowanie zdrowego trybu 
życia i troskę o środowisko przyrodnicze.                                                                              
Od poniedziałku do piątku uczniowie brali 
udział w konkursie kolorów. W poszczegól-
nych dniach obowiązywał strój w innym 
kolorze, a uczniowie przynosili na drugie 
śniadanie owoce lub warzywa. W ponie-
działek szkolne korytarze zazieleniły się, 
we wtorek były różnobarwne, w środę 
-  żółte, w czwartek -  czerwone, a w piątek -  
niebieskie. Najlepsze w konkursie okazały 
się klasy: 1a,1b, 2a oraz 4c. Dietetyk szkol-
ny – pani Renata Lubińska – na spotkaniach 
w klasach I – VI podczas prezentacji multi-

medialnej przekazała uczniom podstawową 
wiedzę z zakresu żywienia oraz wpływu 
aktywności ruchowej na zdrowie człowie-
ka. Promowanie zdrowego odżywiania 
miało miejsce podczas happeningu, na 
którym uczniowie przygotowali prace 
plastyczne pod hasłem „Zdrowo i kolorowo 
na talerzu”. Plakaty udekorowały szkol-
ne korytarze. Każda klasa przygotowała 
również ciekawie ilustrowaną rymowankę 
o zdrowym stylu życia, którą umieściła 
na drzwiach swojej klasy. Najbardziej  
spodobały się propozycje klasy 1b „Choć 
mi czasem przyjdzie smaczek na cukierka 
bądź lizaczek, to nie kuszę wcale się, bo 
owoce zdrowe jem” i klasy 4a „Trzymaj 
formę, trzymaj ciałko, jedz warzywa oraz 
białko”. Zainteresowanie zwierzętami, ich 
życiem i przyzwyczajeniami zawsze było 
duże, dlatego na spotkanie z hodowcą 
pająków przybyli wszyscy uczniowie szko-
ły. Pan Andrzej opowiadał, jak wygląda 
życie pająków w ich naturalnym środo-

wisku, była również okazja zobaczyć je 
na żywo. Lekarze ze Śląskiego Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu 
zapoczątkowali cykl warsztatów o tema-
tyce związanej z udzielaniem pierwszej 
pomocy. Przeszkoleni zostali uczniowie 
klas pierwszych, którzy z uwagą i powagą 
słuchali wskazówek, jak zachować się 
i kogo powiadomić w razie wypadku. 
Następnie każdy miał możliwość wy-
konania uciśnięć klatki piersiowej fan-
tomu. Kolejnym działaniem był udział 
w międzyszkolnym wiosennym sprząta-
niu rezerwatu „Czantoria”. Zaopatrzeni 
w worki i rękawice uczniowie klasy 5b i 1a 
wraz z wychowawcami sprzątali szlak tu-
rystyczny od górnej stacji kolejki linowej 
na szczyt. W nagrodę uczniowie weszli na 
wieżę widokową oraz zjeżdżali na torze 
saneczkowym. Klasy czwarte zwiedziły 
oczyszczalnię ścieków, zapoznając się 
z kolejnymi etapami uzdatniania wody. 
Do konkursu zbierania plastikowych 
nakrętek włączyła się cała społeczność 
szkolna. Najwięcej, bo aż 106 kg zebrała 
klasa 3a, 53 kg klasa 2a. Razem zebrali-
śmy 276 kg dla niepełnosprawnej Hani 
Śliż z Opola. Do aktywnego spędzania 
wolnego czasu zachęcali uczniów klas 
III – VI nauczyciele naszej szkoły, pasjo-
naci gór: pan Józef Jaworski i pani Joanna 
Mańczyk. Bardzo ciekawie opowiadali 
o swoich wyprawach w Tatry, przygoto-
waniach, sprzęcie, wszystko ilustrując 
pięknymi zdjęciami tatrzańskiej przyrody. 
Na zakończenie tygodnia przeprowadzo-
no szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej. 
Miał on formę testu pisanego i przezna-
czony był dla klas w dwóch kategoriach 
wiekowych. Zwycięzcami w klasach I 
zostali: Artur Mazur 1c, Florentyna Loter 
1a; w klasach II: Julia Fuczyło 2a, Róża 
Mynarz 2b i w klasach III: Mikołaj Bere-
żański i Michał Raszka z 3c. Wśród klas 
czwartych: Kamil Faron i Igor Kowalczyk 
z 4a, wśród klas piątych: Melchior Kacz-
marzyk i Oliwia Smyk z 5c, wśród klas 
szóstych: Krzysztof Kolarczyk i Dawid 
Śliwka z 6a.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w działa-
niach, w których mogli wykazać się inicja-
tywą, wygrać nagrody, pobawić się. Mamy 
nadzieję, że po tym tygodniu każdy będzie 
pamiętał, że zdrowie jest najważniejsze 
i należy o nie dbać.              Krystyna Foltyn

zDROWa zieMia zDROWy 
człOWiek 



22 maja 2014 r.   Gazeta Ustrońska   17

zaBRakłO  Siły 
Co prawda sezon narciarski dawno 

za nami, ale ostatnio była okazja, by go 
podsumować, gdy naszą redakcję od-
wiedziła Katarzyna Wąsek, zawodniczka 
Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego 
„Czantoria”, obecnie uczennica Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.

Nie był to porywający sezon w jej wy-
konaniu, choć końcówkę miała bardzo 
dobrą. Jak twierdzi, musiała się rozjeździć. 
W kwietniu w Szpindlerowym Młynie 
zajęła trzecie miejsce w slalomie gigan-
cie uzyskując swoją najlepszą punktację 
FIS, czyli 30,34 pkt. Wygrały tam za-
wodniczki startujące na Olimpiadzie w 
Soczi. Pierwsza była koleżanka Kasi z 
reprezentacji Maryna Gąsienica-Daniel, 
druga reprezentantka Czech Martina Du-
bovska. Następnie, o czym już pisaliśmy, 
Katarzyna Wąsek zdobyła dwa medale 
na mistrzostwach Polski seniorek. Czyli 
końcówka dobra i Kasia trafiła do polskiej 
kadry seniorek, gdzie obok niej są Maryna 
Gąsienica-Daniel, Karolina Chrapek i Sa-
bina Majerczyk. Oczywiście na kadrę nie 
ma pieniędzy, gdy rozmawiamy, to trwa 
jeszcze wybór trenera, a przede wszyst-
kim, nie ma planu treningów i wyjazdów 
na lodowce. 

Wcześniej było nieco gorzej, szczegól-
nie nieudany był starty na Mistrzostwach 
Świata juniorów w Jasnej. Kasia tak to 
podsumowuje: 
- Żałuję tych mistrzostw, ale jako juniorka 
mam jeszcze trzy lata startów. Po tego-
rocznym starcie mam niedosyt, ale tam 
pojechałam pierwszy raz w życiu zjazd 
i bardzo mi się spodobało. Może trasa 
nie była najtrudniejsza, ale ze sporym 
skokiem, z prędkością 120 km na godz. 
Nawet nie wiedziałam, że da się jechać tak 
szybko między bramkami. Nawet jak się 
przegrywa ileś tam sekund, to i tak jest to 
dobra zabawa. A wcześniej nawet nie mia-
łam na nogach nart zjazdowych. To dobre 
doświadczenie, ale  na razie nie ma zjazdu 
gdzie i z kim jeździć. Trening zjazdowy 
to dużo załatwiania, zabezpieczenie trasy, 

odpowiedni sztab  itd. W Polsce raczej nie 
ma gdzie trenować, zresztą to dużo kosz-
tuje, bo trzeba się odgrodzić, trasę zabez-
pieczyć. Mimo to mi się podoba i myślę, 
że do prędkości można się przyzwyczaić. 
Wystarczy się nie bać, a do tego dochodzą 
sprawy techniczne. Jeździłam na motorze, 
a to oswaja z prędkością.

Obecnie bardziej zdaje się na treningi 
z grupą Tauron, a tam jest już trener An-
drzej Bielawa. Zresztą w grupie Taurona 
jest od powstania czyli od czterech lat. 
W tym roku jest już plan wyjazdu na lo-
dowiec do Francji w czerwcu.
- W szkole robię trening kondycyjny, 
w domu sama trenuję. Nie zapomniałam 
o gimnastyce, ale nie ma jej już tyle co 
z trenerem Mieczysławem Wójcikiem. 
Na pewno zajęcia gimnastyczne z nim 
się teraz przydają. Poza tym bieganie, 
rower, basen, siłownia, żeby mięśnie się 
nie zastały - mówi Kasia. - Sprzęt zała-
twiany jest we własnym zakresie. Chodzi 

k. Wąsek na trasie mistrzostw polski.                                                                       

o lepsze narty niż te ze sklepu. Ale jak 
będę miała dobre punkty FIS, to też do-
stanę dobre narty, a jest to duży wydatek. 
Wcześniej narty fischera kupował mi pan 
Roman Król, teraz kupuje tata. Jeżdżę 
na headach i chyba gigantowe są lepsze. 
W tym sezonie w większości musiałam 
wszystko sama organizować, bez planu 
startów. Nigdy nie wiedziałam gdzie i z 
kim pojadę. Wiadomo, że szkoła nie ma 
funduszy i organizuje tańsze wyjazdy, 
przede wszystkim bliżej. Mam nadzieję, 
że w nadchodzącym sezonie będa miała 
stałego trenera, on mnie będzie prowadził, 
będzie plan. 

Miniony sezon był długi bo zaczął 
się już w sierpniu w Australii i to może 
wpływało na zmęczenie. Po Australii była 
przerwa, ale już w listopadzie starty na 
półwyspie Skandynawskim. Tam popra-
wiła punkty FIS w slalomie. 
- O przyszłym sezonie trudno cokolwiek 
powiedzieć, bo nie ma planu, nie wiem z 
kim będę jeździć. Postaram się poprawić 
punkty FIS i chcę zejść poniżej 30, regu-
larnie starować w Pucharze Europy i mieć 
kontakt z dobrymi zawodniczkami – mówi 
Kasia, ale twierdzi też, że wie co robić 
w okresie przygotowawczym. - Robię 
treningi w szkole, robię je też indywidu-
alnie. Staram się, by były zróżnicowane, 
żeby pobudzić wszystkie mięśnie. Pły-
wam nawet w zimnym jeziorze, chodzę 
na siłownię, nie pakuję, ale robię cross-
fit, czyli ćwiczenia areobowe, w ruchu, 
uruchamiając wszystkie mięśnie, a przy 
tym robi się siłę. Dużo narciarzy to robi. 
Jeżdżę na rowerze po górach. Ostatnio 
zrobiłam najwięcej kilometrów w życiu, 
ale nie było zakwasów. Nie lubię jeździć 
po płaskim. Najbardziej lubię biegać, a 
do tego joga. Nikt sobie nie wyobraża jak 
ona może zmęczyć. Gorzej niż niejeden 
trening. Byłam też na mocniejszej zumbie 
z biegaczkami. Po 15 minutach byłam już 
zmęczona. Lubię różnorodność. Co roku 
robię postęp. Jestem bardzo zdetermino-
wana. Muszę zejść poniżej 30 punktów 
FIS, bo w tym sezonie zabrakło na to siły.

Wojsław Suchta 

k. Wąsek z dyplomem mistrzostw polski.                                                                       
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Kwitną poziomki, tymczasem w nocy z 22 na 23 maja w górach 
spadł śnieg i leżał przez całą niedzielę. Maj nas nie rozpieszczał. 
Temperatury rzadko przekraczały 15°C.

W ostatni weekend wędkarze z Koła Ustroń-Wisła Polskiego 
Związku Wędkarskiego po raz trzeci zdobyli mistrzostwo okrę-
gu bielskiego. Pokonali zespół z Cieszyna i Wadowic. Zawody 
odbyły się na Wiśle. (...) Mistrzostwo drużynowe było możliwe 
dzięki świetnym wynikom indywidualnym. Krzysztof Surowiec 
został mistrzem okręgu, a Stanisław Jurzykowski wywalczył 
trzecie miejsce. (...) - Zawody były bardzo udane, a zawodnicy 
złowili sporo wymiarowych, czyli 25-centymetrowych pstrągów. 
W sumie 73 sztuki. Najdłuższa ryba miała 35,9 cm - wyjaśnia Jan 
Goliszewski członek Zarządu bielskiego okręgu i mistrzowskiego 
Koła Ustroń-Wisła. - Prawdziwym osiągnięciem można nazwać 
start kolegi Surowca w II turze, kiedy komplet, czyli trzy ryby 
wyciągnął w niecałe 10 minut.

Ósmy ustroński Rodzinny Rajd Rowerowy był prawdziwą szkołą 
przetrwania. Kiedy wyruszaliśmy ze stadionu Kuźni o godz. 10.30 
kropiło. Z każdą chwilą niebo robiło się coraz ciemniejsze i po 
mniej więcej pół godzinie na głowy rowerzystów padał regularny 
deszcz. Nie wszyscy pomyśleli o grubych kurtkach, czapkach, 
rękawiczkach, toteż marzli przez całe 13 kilometrów pierwszego 
etapu, kończącego się w Nierodzimiu. W strugach deszczu, na 
równinach narażeni na porywisty wiatr, cały czas przy temperatu-
rze powietrza ledwo przekraczającej 10 stopni jechali bohaterscy 
rajdowicze. (...) Wszyscy mieli nadzieję, że w końcu przestanie 
padać i tak rzeczywiście się stało, ale dopiero po przyjeździe do 
SP-6. (...) Znaczna część rajdowiczów ruszyła w drogę powrotną. 
Ledwo zdążyli przekroczyć dwupasmówkę, by wjechać na bulwary 
nadwiślańskie, z nieba posypał się grad.

 
W ogłoszonym rankingu Ligi Sportów Zimowych, w klasyfikacji 

końcowej dzieci rocznika 1995, Kasia Wąsek z Ustronia zajęła 
trzecie miejsce. Tu warto dodać, że Kasia urodziła się w roku 
1996, więc klasyfikowana była z dziećmi o rok starszymi. W tym 
wieku różnica roku. to bardzo dużo. (...) Po występie we Włoszech 
Kasia sfotografowała się z Alberto Tombą.

18-19 maja w Ustroniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Sejmu RP. (...) W posiedzeniu uczestniczyli goście: minister ochro-
ny środowiska Janusz Swaton, były minister Czesław Śledziak, 
dyrektor Lasów Państwowych Janusz Dawidziuk, zastępca dyr. 
LP Janusz Zalewski.                                             Wybrała: (mn)

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

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 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
-ustron.pl

Drewno kominkowe: buk, brzoza, 
świerk, podpałkowe, muł, węgiel 
groszek, brykiet. TRANSPORT. 
33/854 47 10.

Bilety autokarowe, lotnicze, pro-
mowe. Mea Travel, Ustroń, ul. 
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.

PROFESJONALNE PRANIE dy-
wanów, odzieży - pralnia chemicz-
na. Przyjęcia - sklep „Wszystko dla 
dzieci”, ul. Cieszyńska (koło PKO). 
660-546-764.

Usługi stolarskie: zabudowy, meble 
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.

Bezpłatny odbiór folii po kiszonce, 
sianie, słomie. 798-081-398.

Skup sprzętów AUDIO, odbiór 
zużytej elektroniki  607-912-559.

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

Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.

Wynajmę lub sprzedam mieszka-
nie w Ustroniu.  515-286-714.

Apartamenty w Chorwacji na 
wyspie Brać www.chorwacja24.
net, Apartamenty w Jastarni www.
domzdrojow-jastarnia.pl 607-
364-990.

Do wynajęcia mieszkanie w Ustro-
niu. 535-808-336.

Do wynajęcia 2-pokojowe umeb-
lowane mieszkanie (54m2) w willi 
w Ustroniu - Zawodzie Górne. (33) 
854-36-48.

Lokal do wynajęcia 40m2 + taras. 
Zawodzie. 505-168-217.

Malowanie dachów, konstrukcje 
drewniane, pokrycia papą termoz-
grzewalną. 505-168-217.

Usługi ogólnobudowlano-go-
spodarczo-wyburzeniowe. 507-
258-344

Kupię kegi po piwie. 507-258-344

ktoś musi czuwać...                                                        Fot. W. Suchta

dziesięć  lat  temu

*    *    *

www.ustron.pl

22-23.5 pod Najadą    ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
24-25.5 Na Szlaku    ul. 3 Maja 46     tel. 854-14-73
26-29.5 centrum    ul. Daszyńskiego 8     tel. 854-57-76

22 V 17.00  Zebranie mieszkańców dzielnicy Ustroń Górny, SP-1
23 V 16.30  Koncert dla Mamy i Taty: w programie występy 
        Zespołów Artystycznych MDK, MDK „Prażakówka”
24 V 10.00  Halowy Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Męż- 
         czyzn o Puchar Burmistrza.  Sale SP-1 i SP-2
31 V 17.00  Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS Skałka   
        Żabnica, stadion Kuźni

... by na Rodzinnym Rajdzie bawić się mógł ktoś.              Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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felieton

Czy iść do wyborów?

Tak sobie myślę

felieton
Kamienie

Dobiega końca kampania przedwybor-
cza przed wyborami do Europarlamentu.  
Na tablicach ogłoszeń podane zostały adre-
sy lokali wyborczych. Zazwyczaj wynika 
z nich, że mamy głosować w tych samych 
miejscach, co w poprzednich wyborach. 
Znamy więc termin wyborów, a także 
to gdzie i kiedy mamy oddać swój głos 
w tych wyborach. Nie znaczy to jednak, ze 
będziemy w nich uczestniczyć. Co prawda 
od momentu, gdy wybory stały się całkiem 
demokratyczne, wielu sadziło, że będą się 
cieszyć dużą popularnością. Okazało się 
jednak, że jest inaczej. Frekwencja wy-
borcza, i to przy różnych wyborach, jest 
dość niska. Nic też nie wskazuje na to, że 
miałoby się to zmienić, podczas czekają-
cego nas w najbliższych miesiącach serialu 

wyborczego. Bywa bowiem, i to często, że 
z prawa wyborczego, wiele osób wybiera 
zasadę, że  wybory są w pełni dobrowolne 
i można nie uczestniczyć w wyborach.

A więc ponieważ nie ma przymusu 
udziału w wyborach, każdy uprawniony 
do głosowania musi dokonać wyboru; czy 
będzie uczestniczył w głosowaniu czy też 
z tego zrezygnuje. Rezygnacja z udziału 
w głosowaniu wynika często z przekona-
nia, że swoim jednym głosem nie wpły-
niemy na wynik głosowania. Im więcej 
osób jest uprawnionych, tym mniejsze 
znaczenie ma pojedynczy głos. Dlatego 
też o wiele wyższa bywa frekwencja 
w wyborach samorządowych niż parla-
mentarnych, szczególnie do europarla-
mentu.  Z doświadczenia, także ustroń-
skiego, wiemy, że w wyborach samorzą-
dowych naprawdę liczy się każdy głos, 
i zdarzało się, że przewaga jednego głosu   
decydowała o wyborze danego kandydata.     

Trzeba jednak stwierdzić, że nie dobre 
jest rezygnowanie z przysługującego 
nam prawa. Tym bardziej, gdy chodzi 
o wybór ludzi, którzy mają nas repre-
zentować i decydować o naszym losie. 
Tym bardziej, że nie każdemu z listy 

kandydatów gotowi jesteśmy powierzyć 
nasz los i los naszego kraju. Decydując 
się więc na udział w wyborach winni-
śmy dobrze przyjrzeć się kandydatom 
i dokonać właściwego wyboru tego, na 
którego oddamy swój głos. Trzeba więc 
dobrze przyjrzeć się dotychczasowemu 
dorobkowi życiowemu poszczególnych 
kandydatów, a szczególnie temu, czy są 
właściwie przygotowani i kompetentni 
do pełnienia zadań, które zostaną im 
powierzone w wypadku, gdy zostaną 
wybrani. Przeglądając listy kandydatów 
różnych partii znajdziemy tam wielu kan-
dydatów przypadkowych, czasem nawet 
wybitnych w różnych dziedzinach, ale 
nie mających kwalifikacji, doświadczenia 
ani umiejętności, do pełnienia funkcji 
parlamentarzystów. Są też i tacy, którzy 
zostali wybrani w poprzednich wyborach, 
ale nie wywiązywali się należycie ze 
swoich obowiązków.   Po zastanowieniu 
się dochodzimy do wniosku, że  dobrych 
kandydatów jest naprawdę niewielu. 
I na nich trzeba nam oddać głosy. Mam 
więc nadzieję, że w dniu wyborów spot-
kamy się w lokalach wyborczych i do-
konamy dobrych wyborów.  Jerzy bór 

Szybkimi krokami zbliżamy się do 25-tej 
rocznicy pamiętnych wyborów do Sejmu 
kontraktowego i Senatu z 4 czerwca 1989 
roku, które to wybory zapoczątkowały 
zmiany ustrojowo-gospodarcze w Polsce, 
przynoszące w następnych latach wolność 
naszej Ojczyźnie. Nadszedł  czas zadumy 
nad tymi, którzy w latach II wojny świa-
towej, okupacji niemieckiej i sowieckiej, 
a następnie w czasach PRL-u, oddali życie 
w walce o wolną Polskę. Ilekroć patrzę na 
pomnik poświęcony naszym 34 mieszkań-
com rozstrzelanym przez Niemców 9 listo-
pada 1944 roku, to czytam słowa  Feliksa 
Konarskiego: „Bo wolność... krzyżami się 
mierzy” (Czerwone maki, 1944).

Zacznę od krzyży katyńskich, na któ-
rych postawienie mogliśmy sobie dopiero 
pozwolić po 4 czerwca 1989 roku. Żałuję, 
że do tej pory w naszym Ustroniu  nie ma 
krzyża katyńskiego. Wierzę, że w najbliż-
szym czasie, w ciągu roku, do 75-rocznicy 
zbrodni katyńskiej, to się zmieni i krzyż 
zostanie postawiony. W związku z odsło-
nięciem  w kościele katolickim epitafium 
pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem, w dodatku do gazetki parafialnej 
„Po górach, dolinach...”, zatytułowanym: 
„Katyń 1940 - Smoleńsk 2010”, Lesław 
Werpachowski napisał, że odnalazł  na 
liście ofiar zbrodni katyńskiej, kilka osób 
związanych z Ustroniem, a to, nauczyciele: 
Alojzy Jagosz (ojciec pani Stanisławy Su-
chy) i Paweł Gluza, por. Alojzy Gałuszka, 
i policjanci: Ludwik Wantulok, Antoni 
Florian Wawrzyk i Jan Jankowski. Autor 
zaznacza, że nie wie, czy to są wszyscy 
związani z Ustroniem z list katyńskich. 
Krzyże katyńskie, to pierwszy milowy 

kamień na drodze do dzisiejszej wolności.  
Nie byłoby wolności, bez ofiary życia 

Jana Sztwiertni, urodzonego w Ustroniu, 
nauczyciela, kompozytora i społecznika 
zmarłego z wycieńczenia 29.08.1940 
roku w niemieckim obozie zagłady Mat-
hausen-Gusen i ofiary milionów Polaków 
w innych obozach zagłady, a także ofiary 
życia naszych 34 mieszkańców Ustronia, 
rozstrzelanych przez Niemców 9 listopada 
1944 roku. Pamięć o nich zawsze będzie 
w naszych umysłach przypominała, że 
zginęli, bo byli Polakami i mieli odwagę, 
żeby się do tego przyznać, że są Polakami, 
w chwili, kiedy innym odwagi zabrakło!

Białe krzyże 932 żołnierzy 2. Korpusu 
Polskiego poległych w maju 1944 roku 
bitwie pod Monte Cassino i brzozowe 
krzyże na Powązkach poświęcone Jan-
kowi Bytnarowi ps.„Rudy” i żołnierzom 
z Szarych Szeregów, krzyże tysięcy pole-
głych uczestników powstania warszaw-
skiego, to drugi milowy kamień na drodze 
do wolności.

Bez symbolicznych krzyży poświę-
conych żołnierzom wyklętym; Danucie 
Siedzikównie ps. Inka, i rotmistrzowi 
Witoldowi Pileckiemu, gen Augustowi 
Emilowi Fieldorfowi ps. Nil i innym 
tysiącom zamordowanym przez NKWD 
i UB i pochowanym w nieznanym miejscu, 
w tym 167 żołnierzom NSZ z oddziału 
Henryka Flamego „Bartka”,bestialsko 
zamordowanych przez UB nie byłoby dziś 
wolnej III Rzeczpospolitej.

Krzyże wymierzające naszą wolność, 
to krzyże na grobach 13-letniego Romka 
Strzałkowskiego i 56 ofiar zabitych wyda-
rzeń poznańskich 1956 roku i krzyże 41  
ofiar Grudnia’70 postawione na grobach 
zabitych stoczniowców w Gdańsku, Gdy-
ni, Szczecinie i Elblągu

Następne krzyże, to krzyże na grobach 
krakowskich studentów Stanisława Py-
jasa  i Stanisława Pietraszki  zabitych w 

1977 roku przez siepaczy Służby Bez-
pieczeństwa. I dalej, drogę do wolności 
wyznaczały kolejno krzyże na grobach 
9 górników z kopalni Wujek w Katowi-
cach zastrzelonych, za zgodą i rozkaz 
najwyższych władz państwowych PRL-u,  
przez zmilitaryzowane oddziały milicji. 
Następnym jest krzyż na  grobie maturzy-
sty Grzegorza Przemyka, zmarłego dnia 
14.05.1983 roku w wyniku śmiertelnego 
pobicia przez funkcjonariuszy MO.

Krzyż na grobie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, kapelana „Solidarności” stał się 
milowym kamieniem na drodze do naszej 
obecnej wolności. Ten, przerażający mord 
dokonany 19.10.1984 rok, na młodym 
księdzu, mówiącym prawdę i tylko praw-
dę, przez funkcjonariuszy SB, służby, któ-
ra z nazwy miała służyć bezpieczeństwu 
obywateli, poruszył sumienia wszystkich 
uczciwych Polaków. Morderstwa na kolej-
nych księżach, dokonane w styczniu 1989 
roku, w przeddzień „Okrągłego Stołu”, na 
ks. Stanisławie Suchowolcu i ks.Stefanie 
Niedzielaku oraz na ks. Sylwestrze Zychu, 
w lipcu 1989 roku, przypominają nam, 
że żyliśmy w zniewolonej Ojczyźnie, 
narzuconej nam od początku przez So-
wietów wraz z ich wkroczeniem do Polski  
w lipcu 1944 roku, w której każdy, nawet 
ksiądz może zostać zamordowany, gdy się 
sprzeciwi obłudzie tamtych lat. 

Tak rodziła się nasza wolność, którą 
wybraliśmy w pamiętnych wyborach 4 
czerwca 1989 roku. „Bo wolność... krzy-
żami się mierzy”. To jest prawda, która 
zmusiła  mnie do podzielenia się tymi 
refleksjami nad tymi, co oddali życie za 
wolną Polskę. Ich ofiara, to symboliczne 
kamienie  rzucane na szaniec, z którego 
wywalczono  naszą dzisiejszą wolność.

W nadchodzących chwilach radości 
i świętowania, w dniu 4 czerwca pamię-
tajmy o tych, co oddali życie z wolną 
Ojczyznę.                          Andrzej Georg
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Wąskie szutrowe odcinki.                                      

kaMień  jak  aRBuz
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran 

wspaniale rozpoczęli Rajd Azorów. Po 
pierwszym dniu rajdu i wygranych dwóch 
odcinkach polska załoga zajmowała świet-
ne 2 miejsce w rajdzie, z niecałą sekundą 
straty do lidera. Niestety na pierwszym 
piątkowym odcinku mieli ogromnego 
pecha - uderzyli w głaz większy od piłki 
do koszykówki leżący na linii przejaz-
du i uszkodzili zawieszenie Fiesty. W 
tym samym miejscu na oesie zatrzymał 
się także jadący przed Kajetanem, lo-
kalny kierowca urodzony na Azorach, 
Ricardo Moura. Kajetan z Jarkiem natych-
miast przystąpili do naprawy samochodu 
w bardzo trudnych, wręcz ekstremalnych 
warunkach, bo na samym odcinku spe-
cjalnym. Kajetan za wszelką cenę chciał 
powrócić do rywalizacji i po heroicznej 
walce z autem, w pocie czoła, zdołali 
z Jarkiem naprawić samochód i ukończyli 
oes. Niestety przekroczony limit spóźnień 
uniemożliwił kontynuowanie rywalizacji. 

Kajetan Kajetanowicz: - Po wczoraj-
szych dobrych wynikach i szybkim tempie 
byłem pozytywnie nastawiony przed dzi-
siejszymi odcinkami, wiec tym bardziej 
żałuję, że tak się dla nas kończy pierwszy 
etap. Ruszyliśmy do pierwszego odcinka 
mocno skoncentrowani. Niestety trafiliśmy 
kołem w ogromny kamień, którego nie 
widzieliśmy – był wyrzucony prawdopo-
dobnie przez załogi jadące przed nami. 
To było naprawdę mocne uderzenie. Po 
kilkudziesięciu metrach wysiedliśmy z 
auta, szybko oceniliśmy zniszczenia i pod-
jęliśmy decyzję o naprawie zawieszenia 
w tych polowych warunkach na miejscu. 
Widzieliśmy światełko w tunelu, bardzo 
chciałem dalej jechać i unurzani w błocie 
robiliśmy co w naszej mocy. Daliśmy radę! 

Ruszyliśmy do walki. Przejeżdżając linię 
mety okazało się niestety, że przekroczyli-
śmy limit spóźnień. Wszystko wskazuje na 
to, że jutro wracamy do rywalizacji. Mój 
głód jazdy nie został jeszcze zaspokojony.

Po przywiezieniu auta do serwisu me-
chanicy przygotowali samochód, aby 
Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran mogli 
ponownie stanąć na starcie kolejnych 
odcinków na Azorach. Na zdradliwej 
i miejscami bardzo śliskiej szutrowej 
nawierzchni rozpoczęli sobotnią rywa-
lizację od odcinka Graminhais, na któ-
rym jadąc pierwsze kilometry we mgle, 
wykręcili trzeci czas w całej stawce 5. 
rundy Rajdowych Mistrzostw Europy. Na 
środkowym odcinku w pętli, który kibice 
na całym świecie mogli śledzić na żywo 
w Eurosporcie, uzyskali czwarty czas, 

wyprzedzając aż o 10 sekund trzeciego 
w klasyfikacji generalnej rajdu Vasiliya 
Gryazina. Zwycięstwem na widowisko-
wej próbie Grupo Marques Kajetanowicz 
i Baran zakończyli zmagania podczas 
pierwszej sobotniej pętli Rajdu Azorów. 
Kajetan startując w parze z liderem rajdu 
Bernardo Sousą, na odcinku liczącym 
niespełna 4 kilometry, na oczach tysięcy 
zgromadzonych tam kibiców, pokonał 
lokalnego asa o prawie 4 sekundy. - Super, 
że możemy znowu wgryzać się w azorskie 
szutry oraz nawijać na koła Fiesty kolejne 
kilometry - mówi K. Kajetanowicz. - One 
bezpośrednio przekładają się na doświad-
czenie, a o to nam chodzi – żeby zebrać go 
jak najwięcej i wywieźć z Azorów jedynie 
taki „nadbagaż” – no może jeszcze jakieś 
pamiątki dla znajomych.

Od samego rana ich tempo było bar-
dzo wysokie i pokazali swoją prędkość. 
W trakcie zmagań na Azorach załoga 
LOTOS Rally Team wygrała 3 z 10 po-
konanych odcinków specjalnych, stając 
na oesowym podium aż 7 razy. Zwyciężył 
mistrz Portugalii Bernardo Sousa. 

Rajd Azorów K. Kajetanowicz pod-
sumował: - Kiedy komentowałem ten 
rajd na antenie Eurosportu byłem bardzo 
podekscytowany, ponieważ miałem na-
dzieję, że kiedyś będę miał możliwość 
w nim wystartować. Dziś moje sny speł-
niły się i to jest piękne. Spodziewaliśmy 
się, że wiele nas tu zaskoczy i rzeczy-
wiście tak się stało. Choć nie mamy na 
koncie kompletu oesowych kilometrów z 
azorskich szutrów, to doświadczenie jakie 
tu zdobyliśmy jest bezcenne. Kocham 
rajdy nie tylko za zwycięstwa, ale także 
za to, że niosą ze sobą tyle emocji, które 
nas hartują. Wsparcie jakie dostajemy od 
fanów, od teamu, od sponsorów bardzo 
nas wzmacnia. To wszystko sprawia, że 
chcemy wracać w miejsca, które mają dla 
nas duże znaczenie i zapadają w pamięć.  
Wiem, że bardzo chciałbym tutaj wrócić. 
Taki mam plan i do tego będę dążył. 

kajto na azorach.                                        


