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Pachnie już wiosną.                                                                                                                                                                              Fot. W. Suchta
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PrzyPadkoWe Wybory

Jakie błędy popełniają osoby bezrobotne starające się  
o pracę? Zacznijmy od tak zwanego CV, czyli życiorysu.
Jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywa-
cyjny, osoby starające się o pracę często przepisują całe zdania  
z jakiegoś wzorca. Zdarza się, że mają one niewiele wspólnego 
ze stanowiskiem pracy, z firmą, czy nawet z samą osobą sta-
rającą się o zatrudnienie. Ktoś, kto zajmuje się rekrutacją, od 
razu to zauważy. Namawiam bardzo, żeby nie kopiować, tylko 
indywidualnie dobierać słowa i pisać konkretnie o sobie. To 
nie musi być elaborat, ale treściwe, konkretne pismo. Jest kilka 
zasad, których musimy przestrzegać, żeby na samym początku 
nie być zdyskwalifikowanym. Nie zawsze przestrzegana jest 
odwrotna chronologia przy wymienianiu dotychczasowych 
miejsc zatrudnienia. Bardzo różne zdjęcia ludzie zamieszczają, 

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Katarzyną Drózd, 
doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Cieszynie (część II) 28 lutego odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Stanisław Malina.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych „Delta Partner” przedstawili radnym wyniki badań 
ankietowych i propozycję strategii miasta na lata 2014-2020. 
(Fragmenty tej prezentacji wraz z wykresami prezentujemy na 
str. 9-11). 

S. Malina prosił radnych o wnoszenie uwag do zaproponowanej 
strategii. Można ją przyjąć za miesiąc, ale też za dwa miesiące, 
gdyż nie ma tu obligatoryjnych terminów. Jest to ważny dokument 
w kontekście aplikacji o środki unijne i stanowi on integralną 
część wniosków.

Radna Bogusława Rożnowicz miała wątpliwości, czy próba 
ankietowanych jest reprezentatywna, czy wykorzystano wszystkie 
możliwości przeprowadzenia ankiet, np. ankiety telefoniczne, 
wrzucane ankiet do skrzynek pocztowych, ankiety bezpośrednie. 

(cd. na str. 4)

jak  dobrać  Próbę
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przeznaczono na działalność 
handlowo-usługową. Działają 
tu dwa banki. Na piętrach urzą-
dzono apartamenty. Na samym 
początku mieścił się tu zajazd 
„Pod Złotą Koroną”.

Tenis stołowy, obok gimna-
styki sportowej i piłki nożnej, 
ma spore tradycje w Chybiu. 
Przed laty w II lidze grali za-
wodnicy miejscowego Cu-
krownika, natomiast od kilku 
sezonów drugoligowe boje to-
czą pingpongistki. Klub liczy 
ponad 70 lat.

Zbigniew Gryżboń – trener 
Janusza Rokickiego, który 
dwukrotnie wywalczył tytuł 

wicemistrza paraolimpijskie-
go w pchnięciu kulą (Ateny i 
Londyn), został wyróżniony 
złotą odznaką Zasłużony dla 
Sportu. 

Tej zimy z braku dostatecznej 
ilości śniegu niewiele działo się 
na Cieślarówce w Cieszynie. To 
jedyne miejsce w stolicy powia-
tu, gdzie można pojeździć na 
nartach i desce snowboardowej. 
Na stoku od lat nie poczynio-
no żadnych inwestycji, które 
podniosłyby jego standard. 
Plany są, ale brakuje pieniędzy  
w miejskiej kasie. 

Od 25 lat działa Izba Regio-
nalna Kocyanów na Bajcarach 

w Wiśle Malince. W starej 
drewnianej chałupie z lat 30. 
minionego wieku mieści się 
ekspozycja twórczości ludowej 
i pracownia rzeźbiarska. Wokół 
góralskiej chaty można obejrzeć 
dawne sprzęty gospodarskie. 

Radni powiatowi na lutowej 
sesji podjęli uchwałę o włą-
czeniu Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Skoczowie 
do tutejszego Zespołu Szkół 
Zawodowych. Ogólniak nie 
zmieni jednak siedziby. No-
wym zespołem szkół pokieruje 
wybrany w konkursie nowy 
dyrektor. Zmiany nastąpią wraz  
z początkiem kolejnego roku 
szkolnego.          (nik) 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
*    *    *

k. drózd.                                                                      Fot. m. niemiec

a przede wszystkim ma ono być aktualne. Ważne, by wpisywać 
klauzulę, że zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych, 
by podpisywać się tam, gdzie to jest konieczne. Nawet jeśli ktoś 
ma już doświadczenie w składaniu dokumentów aplikacyjnych, 
może przyjść do urzędu, żeby sprawdzić, czy aby na pewno 
wszystko jest w porządku. Na pytanie, czy potrafi pani, pan napi-
sać CV, najczęściej pada odpowiedź, że tak, ale później okazuje 
się, że nie do końca. Można przynieść do nas swoje dokumenty  
i sprawdzić, czy nie można by jeszcze czegoś poprawić. 
Czy to prawda, że oprócz podawania tego, gdzie pracowali-
śmy, jakie mamy wykształcenie, warto napisać coś o swoim 
charakterze, predyspozycjach, zainteresowaniach?
Oczywiście, że tak. Każde stanowisko pracy wymaga jakichś 
predyspozycji i jedna osoba, dzięki swoim indywidualnym 
cechom, będzie mogła na nim pracować lepiej, inna gorzej. Dla-
tego ważne jest na przykład, czy umiemy pracować w zespole, 
czy wolimy indywidualne zadania. Jeśli ktoś lubi na przykład 
podróże i był w kilku krajach, to też warto o tym wspomnieć, 
bo takie obycie czasem może się przydać. Nawet hobby, jak 
jazda na nartach, film, muzyka, może być decydujące, ponie-
waż przy dwóch podobnie wykształconych i doświadczonych 
kandydatach pracodawca zdecyduje, że przyjmie kogoś, kogo 
zainteresowania są mu bliskie. Podstawową zasadą jest jednak 
pisanie prawdy. Ważne też, by napisać dokładnie, co jest naszym 
hobby. „Uprawianie sportu” to określenie zbyt ogólne, trzeba 
dodać, że chodzi o jazdę na rowerze czy pływanie. 
A co to takiego list motywacyjny i czym się różni od CV?

W liście motywacyjnym nie przepisujemy danych z CV, w tym 
dokumencie mamy udowodnić, że jesteśmy odpowiednią osobą 
na to stanowisko. Nie piszemy, gdzie i kiedy pracowaliśmy, ale 
że podczas pracy w takiej czy innej firmie nabyliśmy jakieś 
umiejętności, mieliśmy określone obowiązki, wykonywaliśmy 
konkretne zadania itd. List ma zachęcić pracodawcę do zapro-
szenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.
O czym należy pamiętać podczas tej rozmowy?
Na pewno nie należy iść na żywioł. Trzeba się przygotować pod 
kątem znajomości firmy, ale też wiedzieć, co mówić na swój 
temat. Pracodawcy często pytają o nasze mocne i słabe strony, 
w stresie możemy nie umieć odpowiednio się przedstawić, więc 
trzeba to mieć przećwiczone. U naszych doradców zawodowych 
można się dowiedzieć, jakie najczęściej pytania pojawiają się 
na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto przygotować pytania do 
pracodawcy, bo żeby zrobić dobre wrażenie, musi to być coś 
więcej niż tylko: „Ile będę zarabiać?”. Trzeba pokazać, że jeste-
śmy zainteresowani danym stanowiskiem pracy. Pewne sprawy 
wydają się oczywiste, ale niektórzy zapominają o tym, że należy 
odpowiednio się ubrać, przyjechać na czas, powiedzieć: „Dzień 
dobry”, przedstawić się itd. 
Dostać się na rozmowę kwalifikacyjną to już sukces, często 
nam się to nie udaje, a dokumenty, które obecnie najczęściej 
wysyłamy przez internet, pozostają bez odpowiedzi.
Przede wszystkim wysyłanie dokumentów to nie jest najlepszy 
sposób na szukanie pracy i nie może być jedyny. Nigdy nie 
mamy pewności, czy e-mail, który wyślemy, dotarł w ogóle 
do pracodawcy, czy został przeczytany. Być może wylądował  
w folderze ze spamem. 
To jak tej pracy szukać skutecznie?
Najlepsze są metody aktywne. Jeśli na przykład chcę zostać 
opiekunem osoby starszej, to zastanawiam się, jakie w mojej 
okolicy funkcjonują firmy, w których mogę się ubiegać o pracę. 
Przygotowuję dokumenty aplikacyjne i składam w tych firmach 
osobiście. Nie czekam na ogłoszenie. Tak naprawdę więcej 
jest wolnych miejsc pracy nie ogłaszanych niż tych pojawiają-
cych się w prasie, internecie. To może nie być proste, ale jest 
dozwolone, wskazane i przynosi efekty. Jeżeli  usłyszymy, że  
w danym momencie firma nie szuka pracownika, to pytamy, czy 
możemy zostawić dokumenty. Jest duże prawdopodobieństwo, 
że w chwili, gdy ten pracownik będzie potrzebny, najpierw 
będą przejrzane dokumenty już złożone w firmie. Pytajmy, czy 
możemy zadzwonić, kiedy możemy zadzwonić i zróbmy to we 
wskazanym momencie. 
Mówi się często, że pracę można dostać tylko po znajomo-
ści.
Tak jest, ale ja bym nie traktowała tego sposobu na szukanie 
pracy tylko w znaczeniu pejoratywnym. Jeśli szukamy pracy, to 
musimy o tym mówić. Informujemy członków swojej rodziny, 
koleżanki, znajomych, sąsiadów. Gdy ktoś z nich usłyszy o pracy, 
powie nam o tym. Być może będzie nas mógł polecić, a praco-
dawca ucieszy się, że zatrudni osobę, za którą ktoś ręczy. 
Dziękuję za rozmowę.            Rozmawiała: Monika Niemiec

PrzyPadkoWe Wybory
(cd. ze str. 1)

*    *    *

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Cieszynie funk-
cjonuje obecnie w budynku 
przedszkola przy ulicy Skraj-
nej, gdzie trafił z ulicy Srebrnej. 
Placówka jest poza centrum 
miasta, co utrudnia życie części 
podopiecznych.

Hotel „Pod Brunatnym Je-
leniem” w Cieszynie wszedł 
w 101 rok istnienia. Ostatnio 
nowy właściciel otworzył tu 
„historyczną” restaurację oraz 
bar szybkiej obsługi. Parter 
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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

*    *    *

*    *    *

25 II 2013 r.
Jak co tydzień kontrola osób 
handlujących na targowisku miej-
skim w zakresie przestrzegania 
jego regulaminu oraz porządku 
publicznego. Ponadto kontrola 
postoju samochodów w rejonie 
targowiska.
27 II 2013 r.
Dwukrotnie interweniowano  
w sprawie padniętych saren. 
Pierwsza leżała przy skrzyżowa-
niu ul. Katowickiej z ul. Domini-
kańską, a druga przy ul. Daszyń-
skiego. Zwierzęta zostały zabrane 
do utylizacji.
28 II 2013 r.
Prowadzono wzmożoną kontrolę 
postoju pojazdów przy ul. Szpital-
nej, w rejonie Szpitala Reumato-

logicznego. Dziesięciu kierowców 
zostało pouczonych, w jednym 
przypadku nałożono mandat karny 
w wysokości 100 zł.
1 III 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o bezpań-
skim psie przebywającym przed 
wejściem do jednego ze sklepów 
przy ul. Brody. Piesek został za-
brany do schroniska dla zwierząt 
w Cieszynie.
2 III 2013 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia o pad-
niętej sarnie, tym razem przy 
ul. Kamieniec, martwe zwierzę 
przekazano do utylizacji.
3 III 2013 r.
Kolejne padnięte zwierzęta – sarna 
przy ul. Błaszczyka oraz pies i kot 
przy ul. Katowickiej. Wszystkie 
zostały zabrane do utylizacji przez 
pogotowie sanitarne.
2 i 3 III 2013 r.
Wzmożona kontrola wokół wy-
ciągów narciarskich na Czantorii 
i Palenicy.                           (ksz) „DOROCZNe ZwyCZAJe I ObRZęDy NA ŚLąsKU 

CIesZyńsKIM”  JANA sZyMIKA 
Wszyscy zainteresowani drugim, poszerzonym wydaniem 

książki mogą dokonać jej zakupu w cenie 35 zł (indywidualnie 
lub na fakturę) w siedzibie Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”,  
w godz. 11.30-15.30. 

*    *    *

„ODwAżNA I PełNA wDZIęKU”
W sobotę 9 marca odbędzie się konferencja dla kobiet pt. 

„Odważna i pełna wdzięku”. Organizatorem konferencji jest 
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z Ustronia. Konfe-
rencja będzie miała miejsce w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.  
W wydarzeniu tym weźmie udział około 1200 pań z całej Polski 
oraz z zagranicy. 

*    *    *

stefan Auguścik  lat 72  ul. Lipowska
Rudolf Puczek  lat 77  ul. Pasieczna
Adolf Husar  lat 72  ul. Wiejska
Robert Glensk  lat 49  ul. Traugutta
Marianna siedlaczek  lat 84  ul. Skoczowska

CI, KTóRZy OD NAs ODesZLI:

ZAPIsy DO sZKół I PRZeDsZKOLI
Do 31 marca 2013 r. prowadzone będą zapisy do placówek 

przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych na rok 
szkolny 2013/2014, dla których miasto Ustroń jest organem 
prowadzącym. 

*    *    *

sPOTKANIe w MUZeUM
„Kuba - piękna, daleka wyspa” - na to ciekawe, kolorowe spo-

tkanie zapraszamy panie ( i nie tylko) do Muzeum „Zbiory Marii 
Skalickiej” w piątek 8 marca o godz. 16.00. W programie pokaz 
- muzyka - opowieść. Prowadzącymi spotkanie będą Barbara  
i Benedykt Siekierkowie z przyjaciółmi.

serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, 
złożone wieńce i kwiaty 

oraz udział w ceremonii pogrzebowej 

śp. Hildy Janiny Paździory 
składają 

córka i syn

NAJLePsZe  żyCZeNIA  DLA  JUbILATów:
Maria Cieślar z d. Kocurek  lat 80  ul. Malinowa
Helena Gluza z d. Gajdacz  lat 90  ul. Staffa
Janina Gogółka z d. Kołder  lat 90  os. Manhatan
Paweł Gogółka    lat 93  os. Manhatan
Adam Kędzior    lat 80  ul. Polańska
Halina Kojma z d. Kojma  lat 91  ul. Złota
Helena Makula z d. Cieślar  lat 94  ul. Słoneczna
Maria Matuszek z d. Maciejowska  lat 80  ul. Wczasowa
Kazimierz swoboda   lat 85  ul. Bładnicka
Paweł szarzec    lat 85  ul. Lipowska 
Helena Zabielna z d. Madej  lat 91  os. Cieszyńskie

1 marca obchodziliśmy narodowy dzień Żołnierzy Wyklętych. kwiaty 
pod Pomnikiem Pamięci przy ratuszu  złożyli ewa Fijałka oraz elżbieta 
i andrzej Georgowie.                                                     Fot. W. Suchta
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Wiceprezes „Delta Partner” Bartosz Tyr-
na odpowiadał, że ankieta była dostępna w 
internecie, wyłożona w Urzędzie Miasta i 
dołączona jako wkładka do „Gazety Ustroń-
skiej”. W ogóle zwrócenie się do mieszkań-
ców z ankietą przy opracowywaniu tego 
rodzaju dokumentu nie jest powszechnie 
praktykowane. Jest to raczej wyjątek, bo 
zazwyczaj są to konsultacje ograniczające 
się do kilkudziesięciu osób. W Ustroniu 
było  zainteresowanie głosem mieszkańców 
i uwzględnienie tego głosu. Przy blisko 
czterystu wypełnionych ankietach można 
mówić o pełnej reprezentatywności.

Prezes „Delty Partner” Mateusz We-
rpachowski dodawał, że są różne metody 
ankietowania, jednakw ramach umowy 
zawartej na opracowanie strategii dyspo-
nowano określonym budżetem i w jego 
ramach starano się dotrzeć z ankietą do jak 
największej liczby mieszkańców. M. We-
rpachowski stwierdził też, że w skali kraju 
prowadzi się badania na próbach tysiąca 
lub kilku tysięcy mieszkańców.

Następnie B. Rożnowicz pytała o pro-
jekty kluczowe. Jej obawy dotyczyły tego, 
czy zostaną zrealizowane. Te inwestycje 
będą generowały koszty utrzymania. Do 
basenu miasto będzie musiało dopłacać. 
Czy nie zastanowić się nad inwestycjami 
przynoszącymi dochody miastu? Pamiętać 
trzeba, że wpływy do budżetu są ograni-
czone.

B. Tyrna odpowiadał, że nie wszystkie 
zadania samorząd musi sam realizować.  
W przypadku kąpieliska trzeba znaleźć 
partnera prywatnego. Wiele jest przykła-
dów, gdy po okazałych inwestycjach samo-
rządy mają równie okazałe problemy.

M. Werpachowski mówił, że zadania 
inwestycyjne wyłonione zostały w toku 
opracowania, także w czasie spotkań kon-
sultacyjnych były propozycje komunalnych 
inwestycji komercyjnych. Istotną rzeczą 
jest to, że w strategii są ujęte zadania 
związane z rozwojem spółki miejskiej 
Kolej Linowa „Czantoria”, a to w pewnym 
sensie inwestycje komunalne. Można też 
rozważyć, tak jak uczynił to rząd, powoła-
nie spółki „Inwestycje Ustrońskie” i wtedy 
deficyt przesunąć na spółkę, nie obciążając 
poziomu zadłużenia budżetu miasta. Jest to 
jednak tylko rozwiązanie kreatywne i wia-
domo, czym się skończy. Jak się zadłużamy, 
to trzeba to spłacać. M. Werpachowski 
zaproponował, by przypomniano sobie 
rok 2004, gdy pracowano nad pierwszą 
strategią naszego miasta  na lata 2005-2015.  
Wówczas twierdzono, że jest to zestaw po-
bożnych życzeń, a jeżeli coś się uda, to bę-
dzie wyjątkowe szczęście. Udało się wiele 
i strategię na lata 2005-2015 zrealizowano 
w bardzo dużym zakresie. Idźmy więc za 
ambitnym planem, bo choć nie wygląda on 
realistycznie, to określa cele.

Dyskutowano również nad szczegółowo-
ścią zapisów w strategii. S. Malina stwier-
dził, że strategia opracowana w pierwszej 
wersji była jeszcze bardziej szczegółowa, 
natomiast on opowiada się za zapisami 

bardziej ogólnymi. Wiadomo, że jest to 
dokument żywy, czego najlepszym przy-
kładem strategia, ciągle jeszcze obowią-
zująca w naszym mieście, na lata 2005-
2015, praktycznie co roku nowelizowana. 
O zadaniach realizowanych decydowała 
też możliwość aplikowania o środki unijne. 
Teraz zadania będą realizowane w oparciu  
o środki unijne na lata 2014-2020. Jeże-
li jakiś zadanie będzie się wykonywało, 
to zostanie uszczegółowione w budżecie 
miasta. Zbyt szczegółowa strategia nie jest 
najlepszym krokiem. Z drugiej strony lata 
2014-2020 to dość krótki okres i na pewno 
takie zadanie, jak budowa kanalizacji za 
dwupasmówką, powinno się znaleźć w stra-
tegii, ale będzie wymagało tak ogromnych 
środków, że nie wiadomo, czy zostanie zre-
alizowane w całości, a mamy do czynienia z 
określonymi oczekiwaniami mieszkańców. 
Strategia powinna charakteryzować się 
pewną elastycznością, tak by była podstawą 
do aplikowania o środki unijne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ustroń 
Górny Arkadiusz Gawlik pytał o zadanie  
dotyczące nowych miejsc pracy. W jaki 
sposób będzie to realizowane? Chodzi  
o to, jak Ustroń powinien otworzyć się na 
inwestorów. Czy są tereny dla inwestorów, 
gdzie mogłyby powstać przedsiębiorstwa? 
B. Tyrna odpowiadał, że realizacja tej aspi-

racji rozwojowej to budowa infrastruktury, 
także cyfrowej. Ale nowe miejsca pracy 
związane są również z edukacją, choć 
samorząd gminy odpowiada za kształcenie 
do szczebla gimnazjum. 

S. Malina mówił o tym, że samorząd nie 
może sam stworzyć wolnych obszarów 
działalności gospodarczej. Może natomiast 
w przyjmowanym studium wyznaczyć 
obszary na usługi, przemysł. Zresztą takie 
obszary już istnieją w studium zagospoda-
rowania przestrzennego. Trzeba rozstrzy-
gnąć, czy te obszary poszerzać.

Izabela Tatar pytała, czy Jaszowiec 
znalazł się w kompleksowej gospodarce 
wodno-ściekowej. S. Malina odpowiadał, 
że Jaszowiec w pewnym stopniu jest ska-
nalizowany, ale nie do końca. Jest to jeden 
z trudnych obszarów ze względu na poło-
żenie i ukształtowanie terenu. To też kwe-
stia kalkulacji. Ustroń jest skanalizowany  
w ponad 90%, a na kanalizację czekają 
obszary miasta o specyficznym położeniu 
i rozproszonej zabudowie.

Przewodniczący Zarządu Osiedla  
w Polanie Roman Zorychta miał wątpli-
wości, czy mieszkańcy Polany i Dobki  
mieli pełną możliwość wypowiedzenia się  
w ankiecie. S. Malina odpowiadał, że nic 
nie stało na przeszkodzie, by mieszkaniec 
Orłowej wypełnił ankietę. B. Tyrna do-
dawał, że każdy mógł wypełnić ankietę  
i włożyć ją do skrzynki pocztowej. Stra-
tegia dotyczy całego miasta, a nie jest 
tworzeniem osobnego planu dla każdej 
dzielnicy.                            wojsław suchta 

jak  dobrać  Próbę
(cd. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

o wolności słowa mówi burmistrz ire-
neusz Szarzec.

*    *    *
Jedną z największych zdobyczy po  

1989 r. jest wolność słowa, brak urzędu cen-
zorskiego, co jest podstawowym standardem 
demokratycznym. Oznacza to, że zakłada 
się różnorodność poglądów i stanowisk  
w społeczeństwie.

Na co dzień każdy z nas styka się  
z przejawami wolności słowa, oglądając 
telewizję, słuchając radia czy śledząc media 
papierowe i internetowe. Trzeba przyznać, 
że tak jak każdy inny element demokratycz-
nego państwa, wolność słowa może być źle 
interpretowana czy nadużywana. Mam tu 
na myśli popadanie w skrajności przez nie-
które z mediów czy przez biorących udział  
w debacie publicznej.

Również w naszej lokalnej społeczno-
ści mamy do czynienia z sytuacjami, gdy 
dochodzi do wymiany poglądów, ścierania 
się stanowisk. Jedną z takich platform, 
na których to następuje, jest prasa lokal-
na, a mam tu na myśli „Gazetę Ustroń-
ską”. Na pewno wśród czytelników panują 
odmienne poglądy, różne spojrzenia na 
konkretne sprawy dotyczące bezpośrednio 
miasta, jak i naszego państwa. Ważne jest, 
by udostępniając swe łamy na taką debatę, 
zwracać mimo wszystko uwagę na styl  
i formę wymiany poglądów. Wolność słowa 
nie oznacza przyzwolenia na obrażanie 
czy łamanie prawa. Do tego nie wolno 
dopuszczać.

Najbardziej jaskrawym przykładem prze-
kraczania granic wolności jest prowadzenie 
debaty z dotykaniem życia prywatnego, 
rodzinnego, przyklejaniem komuś złośli-
wych etykietek. Wtedy trzeba rozstrzygnąć,  
w którym momencie kończy się debata i jest 
to niezgodne z funkcjonowaniem publicz-
nych mediów.

Niewątpliwie bardzo trudną rolę do ode-
grania mają redakcje mediów, które z jed-
nej strony nie chcą się narazić na zarzut 
cenzury i tendencyjności, z drugiej muszą 
decydować o skierowaniu często ostrych 
tekstów do druku bądź niegodzeniu się na 
to. Prawo prasowe dość wyraźnie precyzuje, 
że za publikację odpowiada redaktor, więc 
bardzo ważne jest zachowanie standardów 
i odpowiedniej jakości.

Na pewno nie jest interesem długofa-
lowym żadnej społeczności, aby debata 
przeradzała się w otwarty konflikt perso-
nalny. To najtrudniejsze zadanie i myślę, że 
„Gazeta Ustrońska” zachowuje się w tych 
kwestiach poprawnie, a ponieważ chodzi 
o tygodnik miejski, redakcja zachowuje  
w sporach neutralność, nie narażając się na 
zarzuty stronniczości czy tendencyjności, 
aczkolwiek zdarzało się, że ten obiektywizm 
był kwestionowany. Myślę, że najlepszym 
rozwiązaniem jest takie potraktowanie deba-
ty publicznej, aby była wymianą poglądów, 
argumentów i dochodzeniem do rzeczywi-
stej oceny sytuacji.             Notował: (ws) 

mali oratorzy
- Miło spotkać się z recytatorami, miło-
śnikami słowa, bo takich jest coraz mniej, 
a jednak wam bez literatury pięknej, bez 
poezji trudno żyć, gdyż widzę już któryś 
rok z kolei te same buzie. I z tego należy 
się cieszyć – powiedziała do młodziutkich 
uczestników Miejskiego Konkursu Recyta-
torskiego tuż przed ogłoszeniem wyników 
była polonistka Krystyna Krysta. Oprócz 
niej 28 lutego w południe na „Prażakówce” 
w jury zasiadły dyrektor MDK Barbara 
Nawrotek-Żmijewska oraz prowadząca 
tu dawniej kółko teatralne i recytatorskie 
Magdalena Kozłowska, które oceniały 
uczniów w dwóch kategoriach: klas I-III 
(12 osób) i IV-VI (11). Grupy liczyły ra-
zem 7 chłopców, więc w tym roku konkurs 
okazał się mniej „sfeminizowany” niż 
zwykle… Wystąpiły dzieci, które przeszły 
przez eliminacje, a każde zaprezentowało 
wiersz i fragment prozy – od klasyki dzie-
cięcej po utwory współczesne. 
- Byliśmy niekiedy zachwyceni i wzrusze-
ni, bo recytowaliście w większości bardzo 
pięknie – podsumowywała konkurs K. 
Krysta. - Podziwialiśmy ciekawą interpre-
tację, również dykcję można zasadniczo 
nazwać poprawną. Nie było potknięć 
związanych z zapomnieniem tekstu. Ale 
trzeba też wspomnieć o usterkach, choć 
pewnie spowodowała je trema. Niektórzy 
zbyt się spieszyli, przez co wygłaszali tek-

sty mniej wyraziście; w paru wypadkach 
były one za długie, a w krótszym tekście 
też można ukazać wszystkie walory recy-
tacji. Pojawiło się kilka usterek typu „zja-
danie”, zespalanie spółgłosek, np. „czeba” 
zamiast „trzeba”, było łapanie oddechu  
w trakcie wyrazu. Jednak nie słyszeliśmy 
dzisiaj recytacji słabej, dlatego gratuluję 
wszystkim, szczególnie zwycięzcom, ży-
cząc owocnego rozwijania recytatorskiego  
i aktorskiego talentu.

Talentem tym zabłysnęli zwłaszcza niżej 
wymienieni uczniowie i zajęli następujące 
miejsca – w grupie młodszej: 1. – Jago-
da Cholewa (SP-1, kl. II); 2. – Kamila 
Chrapek (SP-5, kl. III); 3. – Kamila Stani-
sławska (SP-5, kl. II); wyróżnienia: Filip 
Babiarz (SP-6, kl. III), Julia Fuczyło (SP-2, 
kl. I) i Olga Pokorny (SP-1, kl. II); w gru-
pie starszej: 1. – Kamila Kiecoń (SP-2, kl. 
VI); 2. – Katarzyna Górny (SP-5, kl. IV)  
i Adam Śliż (SP-2, kl. VI); 3. – Remigiusz 
Gulej (SP-1, kl. VI); wyróżnienia: Natalia 
Błaszczyk (SP-2, kl. VI) i Szymon Kamiń-
ski (SP-1, kl. V). Uczestnicy otrzymali po-
częstunek, dyplomy i słodkości, zwycięzcy 
dodatkowo nagrody książkowe, a już 
22 marca będą reprezentować Ustroń na 
zawodach rejonowych w Bielsku-Białej. 
Trzymajmy kciuki za naszych małych de-
klamatorów. Tak się wszystko zaczyna.

                       Katarzyna szkaradnik

uczestnicy miejskiego konkursu recytatorskiego razem z jurorkami.    Fot. k. Szkaradnik
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19 grudnia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie ustrońskiego 
Koła Polskiego Klubu Ekologicznego. Spotkanie rozpoczęto 
prezentacją slajdów ilustrujących blisko 29 lat działalności 
Koła, założonego w maju 1984 roku. Było to zebranie ostatnie, 
podjęto bowiem uchwałę o samorozwiązaniu Klubu z dniem  
31 grudnia 2012 r. Już od kilku miesięcy zastanawiano się nad 
taką decyzją, w związku z trwającym od dłuższego czasu kryzy-
sem w ogólnopolskich strukturach PKE (w zarządzie głównym,  
w zarządach okręgów). 20 obecnych na zebraniu członków (na 
28 zarejestrowanych) podjęło tę uchwałę jednomyślnie. Kolejną 
uchwałą podjętą zgodnie z wymaganiami statutu było powołanie 
komisji likwidacyjnej, w skład której weszli byli prezesi Koła 
– Zygmunt Białas (1984-1990), Aleksander Dorda (1993-1998) 
oraz Iwona Ryś (1999-2005). Uchwała trzecia dotyczyła przezna-
czenia będącej w kasie Koła kwoty 190 zł (pochodzącej ze składek 
członkowskich) na zimowe dożywianie zwierząt. Zakupioną 
karmę przekazano Kołu Łowieckiemu „Jelenica”. 

Po zakończeniu tego ostatniego Walnego Zebrania 22 osoby 
– w tym 20 członków byłego Koła PKE – zawiązały stowarzy-
szenie zwykłe o nazwie Ustroński Klub Ekologiczny (UKE). 
Uchwalono regulamin i wybrano przewodniczącego UKE  
w osobie Krystiana Szymanka, będącego ostatnim prezesem Koła 
PKE w Ustroniu. Ustroński Klub Ekologiczny został 7 stycznia 
2013 r. wpisany do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty 
Cieszyńskiego pod numerem 34/S.Z.

UKE jako stowarzyszenie zwykłe zgodnie z ustawą Prawo  
o stowarzyszeniach posiada regulamin zamiast statutu i nie 
posiada zarządu, lecz tylko „przywódcę” będącego oficjalnym 
przedstawicielem. 30 stycznia br. odbyło się pierwsze zebranie, 
na którym uchwalono wysokość składki członkowskiej oraz 
wybrano tzw. grupę wsparcia w skład której weszli: Sławomir 
Kohut (sekretarz), Urszula Pudlik-Sandecka (skarbnik) oraz Leon 
Mijal, Aleksander Dorda i Zygmunt Białas.

Cel działalności UKE został zapisany w regulaminie jednym 
zdaniem w paragrafie 5: „Celem klubu jest prowadzenie ekolo-
gicznej działalności edukacyjnej, działalności na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturo-
wego”, co w zasadzie jest kontynuacją działalności prowadzonej 
przez rozwiązane Koło PKE. Paragraf kolejny w pięciu punktach 
określa, w jaki sposób postawiony cel jest realizowany. Jako sto-
warzyszenie zwykłe posiadamy pewne ograniczenia wynikające 
z ustawy. Jeżeli jednak w przyszłości członkowie UKE wyrażą 
wolę bycia stowarzyszeniem z osobowością prawną, będzie to 
oczywiście możliwe. 

Dla zainteresowanych podajemy dane kontaktowe:
Krystian Szymanek, Ustroń, ul. Grażyny 1, tel. 665 205 278
Sławomir Kohut, tel. 606 673 624 

klub zamiaSt koła

Warunkiem adopcji jest zapewnienie 
zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.

 Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl. 
Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć 

na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl 

PRZYGARNIJ  zw ie r zaka !
TOSIA

Tosia przez całą zimę mieszkała pod starym, opuszczonym kampingiem, 
razem ze swoimi trzema szczeniakami. Parę tygodni potrwało, zanim suczka 
na tyle zaufała swojej karmicielce, że pozwoliła się złapać i razem z malu-
chami zabrać do domu tymczasowego.Wszystkich ujęła za serce ta mała  
i dzielna psinka, która walczyła  o przetrwanie i o możliwość wychowania 
swojego potomstwa. Jej szczeniaki już znalazły nowe domy, a teraz Tosia 
czeka, aż uśmiechnie się do niej szczęście. Suczka jest już po zabiegu 
sterylizacji. Ma trzy lata i jest zdrowa. Uwielbia towarzystwo człowieka, lubi 
spacery. Szybko dogaduje się z innymi psami, ale bardzo nie lubi kotów.  
W domu utrzymuje czystość i bez problemu zostaje sama. Kontakt  
w sprawie adopcji: Fundacja „Lepszy Świat”, Ala, tel. 606 911 687. 

O G ł O s Z e N I e
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza II ustny przetarg ograniczony na 

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

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 72/6 prze-
prowadzony w dniu 2.10.2012r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.700,00 zł netto. 
Cena wywoławcza ustalona w II przetargu została obniżona i 

stanowi 60% wartości nieruchomości ustalonej na podstawie ope-
ratu szacunkowego z dnia 29.03.2012 r.,  potwierdzonego klauzulą 
aktualności operatu szacunkowego na dzień 31.01.2013 r. 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 
(23%).

Przetarg odbędzie się w dniu: 4.04.2013 r. o godz. 12.00 w Urzę-
dzie 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 29 marca 2013 r.: - wpłacą wadium w wysokości:3.870,00 
zł w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank Śląski 
o/Bielsko- Biała, nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 tytułem  
„Wadium – II przetarg ograniczony przy ul. Daszyńskiego” (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 nieruchomości oznaczonej 
nr: 62/2, 90/1 lub 5061, do 29 marca 2013 r. do godz. 15.30.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń w 
dniu 2.04.2013 r.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl 
w zakładce „przetargi nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń 
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.                                     Ustroń, dnia 28.02.2013 r.

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywie-

szone wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do: 

1) sprzedaży - wykaz z dnia 18.02.2013 r.,
2) dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudo-

wanych lub zabudowanych obiektami niezwiązanymi 
trwale z gruntem, a stanowiących własność osób praw-
nych, fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej – wykaz z dnia 28.02.2013 r.
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Wesele Heleny z domu Wacławik i Adolfa Lipowczanów, 16 
września 1946 r. Autorem fotografii wykonanej w Ustroniu, od 
strony zachodniej willi „Astra”, jest Józef Cywiński. Zdjęcie 
udostępniła Ewa Krużołek z d. Lipowczan. W pierwszym rzę-
dzie od lewej strony: Jan Lipowczan, Karol Hławiczka, Helena 
Hławiczka z d. Sikora, Ewa Hławiczka (Wacławik) z d. Drózd 
– właścicielka wapiennika pod Kopieńcem, Helena Lipowczan 
z d. Wacławik, Adolf Lipowczan, drużka – Helena Sztefek 
(później po mężu Gross), Maria Lipowczan z d. Malec, Danuta 
Lipowczan (Krzywoń), Ludwik Lipowczan, Helena Lipowczan 
z d. Pawlus z Katowic, Paweł Wacławik. Za nimi stoją od lewej 
(naprzemiennie): Paweł Cichy – współwłaściciel wapiennika pod 

Jelenicą, Karol Hławiczka, Janina Krygiel (Guzkiewicz), Ewa 
Gabryś z d. Szwarc, Erna Niemczyk (Kupcza), Jan Niemiec, 
Adam Kubok, Anna Kubok z d. Hławiczka, Anna Thomann z d. 
Drózd, Alena Gabryś (Ćmielová), Anna Wantuła (Szturc), Anna 
Drózd (Głowacka), pan Molin z Czechosłowacji, Emilia Gabryś 
(Kolečkář), Jan Wantuła, Jan Wacławik, Anna Molin (Szwarc), 
Zuzanna Lipowczan    z d. Golec, Krystyna Moj (Legierska), 
Helena Drózd (Lipowczan), Anna Kral z d. Golec, Jan Drózd, 
Stanisław Hławiczka, Helena Gabryś z d. Drózd, Helena Szarzec 
(Bałon), Jan Gabryś, pani Błaszczykowa, pani Szarcowa, Ewa 
Cichy z d. Sztwiertnia, Anna Szarzec (Kocyan). Za nimi stoją 
od lewej: Emil Lipowczan, Helena Goszyk z d. Lipowczan. Na 
niższym schodku od lewej: Karol Lipowczan, za nim stoi jego 
żona pani Lipowczanowa z d. Michejda z Cieszyna, Jan Goszyk, 
Gertruda Lipowczan z d. Klik, Adam Lipowczan. Pod balkonem: 
Zuzanna Sztefek z d. Szarzec, Paweł Gabryś z Katowic, Paweł 
Szarzec – współwłaściciel wapiennika pod Jelenicą. Na wyż-
szych schodkach od lewej: Helena Błaszczyk (Kubica), Wanda 
Hławiczka (Wacławik), Anna Cichy (Żarłok), Zofia Lipowczan, 
Anna Lipowczan (Majętny), pan Lipowczan z Cieszyna – brat 
Karola Lipowczana, NN.                                    bożena Kubień 

Chioggia, stare włoskie miasteczko portowe, często na-
zywana bywa miniaturową wersją Wenecji. Wąskie ulicz-
ki, kanały przeszywające miasto nasuwają proste sko-
jarzenia. Dawniej, podobnie jak Wenecja, Chioggia nale-
żała do najważniejszych miast całej Laguny Weneckiej. 
Właśnie w tej malowniczej scenerii toczy się akcja XVIII-wiecz-
nej komedii Carlo Goldoniego „Awantura w Chioggi”. Miesz-
czanki włoskiego portu siedzą nad brzegiem morza, tkają koronki, 
czekają na rybaków i... plotkują, snują intrygi, przekomarzają się.  
Po powrocie z połowu mężczyźni włączają się w spo-
ry, co powoduje potężną awanturę pomiędzy zwaśniony-
mi stronami. Konflikty próbuje załagodzić przybyły  
z Wenecji koadiutor Isidoro z pomocą woźnego sądowego.  
Autor zaczerpnął inspiracje z tradycji komedii dell’arte, stworzył 
wspaniałą galerię charakterów, doskonale odmalował koloryt 
dawnej Wenecji.

USTA - 16 marca MDK „Prażakówka”, cena biletu 30 zł.

aWantura W CHioGGi

Jako stowarzyszenie, biorące czynny udział w życiu naszego 
miasta, doceniamy wkład Edwarda Gierka, który razem z woje-
wodą Ziętkiem przyczynił się do niekwestionowanego rozwoju 
naszej miejscowości. Dzięki ich inicjatywom Ustroń stał się 
znanym uzdrowiskiem. W latach 70-tych nastąpiła dynamiczna 
rozbudowa miasta, szczególnie dzielnicy „Zawodzie”. Wzniesio-
no zakład przyrodoleczniczy oraz słynne „piramidy”. Wydarzenie 
„Gierek Ustroniowi – Ustroń Gierkowi” miało na celu skupienie 
się wyłącznie na tym aspekcie działalności Edwarda Gierka. Dla 
nas była to pouczająca lekcja historii pozbawiona propagowania 
komunizmu.

StanoWiSko StoWarzySzenia 
młodzi demokraCi

W SPraWie Wydarzenia 
„Gierek uStronioWi - uStroń GierkoWi”
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m. Szczechla w ubraniach sportowych 
własnej produkcji, trenujący w mammoth 
lakes (uSa).

barbarzyńCa 
W SnoWboardzie (Cz. 2)

Zdawałoby się, że nieźle prosperująca 
firma – jak „Barbarian-Clothing” Macieja 
Szczechli – stanowi szczyt marzeń młode-
go człowieka. Dla ambitnego ustroniaka to 
jednak środek, a nie cel, jego namiętnością 
jest bowiem snowboard i od lat jego życie 
kręci się wokół niego. Również firmę 
wymyślił w takiej formule, aby mieć jak 
najwięcej swobody i móc przede wszyst-
kim jeździć na desce. Nie spotkamy go 
jednak na rodzimych stokach. W toku ka-
riery sportowej uświadomił sobie, że gdy 
chodzi o warunki, Polska nie dysponuje 
np. ośrodkami na ponad 3000 m n.p.m., 
gdzie można trenować przez pół roku. 
Ponieważ cała kadra narzekała na wyjazdy, 
zasugerował przeprowadzkę w sezonie do 
Austrii. Wszyscy popukali się w czoło, 
więc… wyjechał sam. Rzecz jasna, musiał 
się z czegoś utrzymać. 
- Pamiętam, że przyjechałem, opłaciłem 
miesiąc mieszkania, kupiłem karnet, żeby 
jeździć, i zostało mi 50 euro – wspomina 
młody sportowiec. - To jak u nas 50 zł. Nie-
mieckiego jeszcze właściwie nie znałem, 
ale znalazłem firmę ochroniarsko-evento-
wą i pracę w niej godziłem z treningami. 
Bywało, że miałem nockę od 18 do 6, 
jechałem pod lodowiec, dwie godziny snu 
w aucie, trening i tak w kółko. Po trzech 
latach pomyślałem: no to krok wyżej. 
Pojechałem do Nowej Zelandii. 

Ktoś westchnie: na to trzeba mnóstwo 
kasy. Maciek wyjaśnia, że nie zależy mu 
na rzeczach materialnych (poza laptopem 
i komórką do prowadzenia firmy), toteż 
zaoszczędził potrzebną kwotę, a nie jest 
ona aż tak gigantyczna. W Nowej Zelandii 
trenował w najlepszym ośrodku, mógł 
ocenić znakomitą infrastrukturę sportową 
itp. - Powiedziano mi, że Stany są jeszcze 
lepsze. Pogadałem z ludźmi i pojechałem. 
Na tej samej zasadzie, w ciemno. Ogromne 
ryzyko, ale po raz kolejny się udało – opo-
wiada. - Kiedy wyjeżdżam w takie miej-
sce, wszyscy myślą, że oszalałem albo moi 
rodzice mają milion dolarów. A pochodzę 
z rodziny nauczycielskiej. Choć bez nich 
bym się tego nie podjął, bo dobrze mieć 
pewność, że gdyby nie wyszło, zawsze 
mogę wrócić do domu pełnego miłości, 
a wujek Tadzio jak zwykle będzie mnie 
oczekiwał na lotnisku. 

W USA Maciek trafił do najznakomitsze-
go ośrodka na świecie. Dostrzegając takie 
niuanse, jak różnice w jakości śniegu (od 
tego zależy np., jak deska pojedzie), mówi, 
że w kojarzonej ze „Słonecznym patrolem” 
Kalifornii spotkamy śnieg, jakiego nie ma 
gdzie indziej; panują tam idealne warunki. 
Znowu okazało się jednak, że Ameryka 
niezbyt szanuje Polaków, a jej służby mogą 
zgnębić Bogu ducha winnego, legalnie tam 
przebywającego obcokrajowca. Na razie 
więc Maciek wrócił, lecz nie rezygnuje 
z planów, bo tak już ma, że ilekroć ktoś 
mówi: „tego się nie da”, on zastanawia 
się, jak to zrobić… W każdym razie może 

teraz oddać się innej niecodziennej pasji, 
mianowicie – sushi.
- Zawsze uwielbiałem gotować, nauczy-
łem się od babci, jednak nie myślałem 
o gastronomii w kategoriach pracy. Ale 
raz zarabiałem na sezon snowboardowy 
w Stanach w restauracji francuskiej i tak 
mi się spodobało, że kiedy pojechałem 
na dłużej, znowu szukałem pracy w tej 
branży. Akurat otwierali restaurację sushi. 
Nie wiedziałem, skąd tylu chętnych, ale 
jedyny miałem referencje na piśmie i zna-
łem temperaturę topienia czekolady, więc 
powiedzieli mi: spróbuj. Raz jadłem sushi 
i nie sądziłem, że będę się w tym kierunku 
rozwijał. A tam się w tym zakochałem. 
Uwielbiam wszystko, co trudne i tech-
niczne, i sushi takie jest. Np. mam 7 noży, 
każdy do czego innego, każdą rybę obiera 
się inaczej, trzeba niesamowitych zdolno-
ści manualnych – wyznaje Maciek. 

Nie pracuje w Warszawie, niemniej 
wbrew pozorom (i kryzysowi) do restau-
racji przychodzi mnóstwo ludzi, także 
studentów. Mój rozmówca twierdzi, że 
nawet w USA nie było takiego tempa pracy 
– w ciągu dnia potrafi wykonać tysiąc cięć 
(i nie chodzi o szatkowanie cebuli). Cięcia 
te mają japońskie nazwy i różnią się np. 
kątem nachylenia noża. Maciek podkreśla, 
iż nadal się uczy, a miał szczęście trafić 
pod skrzydła jednego z najlepszych spe-
cjalistów, szefa kuchni Rafała Roga, który 
odkrywa przed nim inne sposoby robienia 
sushi niż w USA. 
- Może np. nie uczę się tak szybko jak inni 
ciąć wszystkiego w odpowiednich wymia-
rach, za to mam dużą wiedzę na temat ryb 
i mogę klientowi wyjaśnić, czemu dana 
ryba tak smakuje, gdzie się ją wyławia, jak 
wygląda jej cykl życia. Mój brat skończył 
biologię, ma znajomych ichtiologów, więc 
gdy chcę coś wiedzieć, mam pod ręką ludzi 
mądrzejszych ode mnie.

Sam M. Szczechla jest absolwentem 
AWF. Jak pogodził studia z treningami za 
granicą? Po I roku przekonał dziekana, że 
średnia i wyniki sportowe predysponują go 
do indywidualnego toku studiów. W rezul-
tacie przerabiał cały rok w 3,5 miesiąca, 
7 dni w tygodniu. Zajęcia miał w grupach 
3-4-osobowych i dostawał najlepszych 
w kraju specjalistów, toteż jego program 
okazał się nawet bogatszy. Gdy koledzy 
zdawali egzaminy poprawkowe, trenował 
i pracował. Wspomina, że swego czasu 
zatrudniony był 26 godzin na dobę. I nie 
symulował: pracował na akord w trzech 
firmach, płacono mu np. za 4 godziny, 
a w 2 zdążył zrobić, co powinien… Nic 
dziwnego, iż ludzie, słysząc takie histo-
rie, sądzą, że koloryzuje. Wtrącam: może 
mamy taki malkontencki i zawistny „cha-
rakter narodowy”? Zdaniem Maćka, o ile 
w Polsce to byłoby zrozumiałe, o tyle w 
Austrii narzeka się np.: „sąsiad ma bmw, a 
ja tylko audi”… Z drugiej strony twierdzi 
on, iż nasze pokolenie (ok. ’85) urodziło 

się w idealnym czasie, bo rodzice nauczyli 
nas, że jeśli nie będziemy harować, to do 
niczego nie dojdziemy, jednak po zmianie 
ustroju otwarły się też przed nami możli-
wości im niedostępne.
- Sami musimy zadecydować, jak wyko-
rzystamy swoje zdolności i szanse. Ilu 
ludzi, którzy ze mną trenowali, w ogóle 
tego nie doceniało, bo rodzice za wszyst-
ko płacili – mówi Maciek. - Ja zostałem 
nauczony od dziecka, żeby być sternikiem, 
okrętem i żeglarzem. A w pracy nie miałem 
lekko; raz musiałem stać 13 godzin przy 
-17 st. i nie mogłem się ruszyć o metr jako 
ochroniarz na jednej z imprez narciarskich 
w Austrii. Ale dokładnie wiedziałem, po 
co każdą godzinę stoję. Teraz pytanie: 
ile jesteś w stanie znieść, by realizować 
swoje marzenia. Bycie najlepszym wy-
maga poświęcenia, choć nie w sensie 
pejoratywnym. Coś kosztem czegoś, ale 
nie z żalem, że z czegoś rezygnuję. Gdy 
ktoś ma cel – mnie chodzi o snowboard, a 
można np. chcieć robić najlepsze spinki do 
włosów – da z siebie wszystko. I wszystko 
można osiągnąć, z pomocą Boga, rodziny 
i przyjaciół.

Maciek jest zdecydowanie bardziej 
znany za granicą niż w Polsce, lecz nie 
pod prawdziwym imieniem: - Raz spie-
szyłem się na zawody, podbiegam do 
człowieka, który miał listę, wołam: „Ma-
ciej Szczechla”, a on: „Whaaat? Magic?” 
– „Whatever! Right, Magic”. I wpisał: 
Magic, jak „magia” po angielsku. Odtąd, 
żeby uniknąć wyjaśnień, tak się przedsta-
wiałem, i wszyscy myślą, że tak mam na 
imię. Może imię mojego brata Grzego-
rza obcokrajowcom trudniej wymówić, 
ale zawsze wytłumaczysz, że to Gregor,  
a Maciej właściwie nie ma odpowiednika, 
nie można go z niczym porównać.

I tu wypada się w pełni zgodzić – Maciek 
jest jedyny w swoim rodzaju.

                      Katarzyna szkaradnik
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ankieta i StrateGia W tym momencie możemy powiedzieć tyl-
ko tyle, że będą dostępne, natomiast stra-
tegia jako dokument kierunkowy ma tak 
ułożyć działania miasta, aby wpisywały się 
w możliwie szerokim zakresie w obszary 
wsparcia, które Komisja Europejska, jak  
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a w 
dalszej kolejności Urząd Marszałkowski, 
już wyznaczyły. Dość precyzyjnie można 
powiedzieć, na co pieniądze będzie można 
wykorzystywać, jeśli chodzi o samorzą-
dy. Najbardziej niepokojącą informacją 
jest to, że środków nie będzie na drogi 
lokalne. Finansowanie rozwoju sieci dróg 
lokalnych pozostanie poza finansowaniem 
europejskim. 

Następnie M. Werpchowski mówił  
o przeprowadzonej wśród mieszkańców 
ankiecie:
- Jest to istotny przyczynek do zapisów  
w strategii. Argumentem, by ankiety brać 
w szerokim zakresie pod uwagę, był duży 
poziom uczestnictwa mieszkańców. Otrzy-
maliśmy 378 ankiet i jak na liczbę miesz-
kańców miasta jest to bardzo dużo. Można 
je było pobierać w UM, były jako wkładka 
w „Gazecie Ustrońskiej” oraz można było 
ankietę wypełnić w internecie. Po wypeł-
nieniu ankietę można było wrzucić do 
specjalnej skrzynki w UM, do skrzynek 
pocztowych w Ustroniu, przekazywać 
drogą elektroniczną. Prowadząc różnego 
typu badania społeczne, w przypadku 
dobrowolnego wypełniania ankiet, z takim 
odzewem się nie spotkałem. Można stwier-
dzić, że zaangażowanie mieszkańców 
Ustronia było bardzo duże. Dodać trzeba, 
że w jednej trzeciej te badania są głosem 
młodego pokolenia ustroniaków (tabela 
nr 1). Ciekawa jest ocena atrakcyjności 
miasta, wyższa dla kuracjuszy niż dla 
turystów wypoczywających z rodzinami 
lub pragnących wypoczywać aktywnie. 
Podkreślam, że nie pytaliśmy o ocenę 
turystów i kuracjuszy, ale mieszkańców 
(tabela nr 2). Oceniając różne aspekty 
życia w mieście, mieszkańcy najniżej 
postawili sport i rekreację (tabela nr 3). 
Najlepiej biorący udział w badaniach oce-
nili edukację organizowaną przez gminę 
czyli prowadzenie szkół podstawowych  
i gimnazjów. Wysoko oceniana jest dostęp-
ność przedszkoli. Jeżeli chodzi o czystość 
miasta w badaniach mieszkańców, które 
prowadziliśmy w ostatnim czasie, tylko 
w Jastrzębiu mieszkańcy wystawili ocenę 
wyższą. We wszystkich innych gminach 
czystość była oceniania znacznie gorzej. 
W Ustroniu pytanie było szersze, bo do-
tyczyło także liczby koszy na śmieci  
i gospodarki odpadami. Pozytywnie oce-
niona została obsługa w Urzędzie Miasta 
i w jednostkach samorządowych. Można 
więc powiedzieć, że mieszkańcy doceniają 
jakość pracy samorządu (tabela nr 4). Gdy 
pytaliśmy, co należy zrobić w Ustroniu, 
najczęściej wymieniano basen. Analizu-
jąc odpowiedzi, trzeba wziąć pod uwagę, 
że każdy respondent mógł wskazać trzy 
rzeczy, które jego zdaniem należy zrobić  
w Ustroniu (tabela nr 5). Zapytani o mocne 
strony miasta, respondenci wskazywali 
przede wszystkim położenie i wynikającą  
z tego atrakcyjność turystyczną. Rezul-
tatem wysiłków Rady Miasta ostatnich 

Informację na temat stanu przygotowa-
nia strategii miasta do roku 2020 przed-
stawił podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
Mateusz Werpachowski i Bartosz Tyrna 
ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych „Delta Partner”. Radni  
i mieszkańcy współuczestniczyli w tworze-
niu strategii poprzez warsztaty strategiczne 
prowadzone w ubiegłym roku w sali sesyj-
nej Urzędu Miasta. Przeprowadzono także 
badania społeczne odnośnie oczekiwań 
mieszkańców i oceny poziomu rozwoju 
Ustronia. Zebrano ponadto informacje 
na temat potrzeb w samorządowych jed-
nostkach organizacyjnych. Podczas sesji  
M. Werpachowski o przygotowaniu stra-
tegii mówił m.in.:
- Zebrane dane i informacje pozwoliły 
opracować projekt strategii podlegający 

opiniowaniu w ramach struktur Urzędu 
Miasta, przez naczelników wydziałów 
UM i osoby potencjalnie zaangażowane 
w realizację strategii. Zgłoszono sze-
reg uwag, które zostały uwzględnione,  
a wynikiem tych prac jest projekt strategii 
przedstawiony radnym w ubiegły wtorek, 
w wersji elektronicznej, w ramach szeroko 
pojętej cyfryzacji. Ten materiał stanowi 
obecnie projekt strategii do 2020 r. Ma 
to być dokument kierunkowy umożli-
wiający Ustroniowi skuteczną absorpcję 
środków europejskich w perspektywie 
finansowej do roku 2020. Wiemy już, że 
te środki finansowe będą do wykorzystania  
w Polsce w kolejnym okresie europejskie-
go siedmioletniego budżetu. Ocena tego, 
czy są to środki większe, czy mniejsze, po-
zostawiam do oceny każdemu z państwa. 

Tabela nr 1

Tabela nr 2
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kadencji jest wysoka ocena zagospo-
darowania centrum, to jak zmienił się 
Ustroń, co było często wskazywane przez 
wypełniających ankietę (tabela nr 6). 
Słabą stroną miasta jest brak basenu, na 
co wskazywano zarówno w grupie osób 
starszych jak i młodszych. Wśród star-
szych, jest to nostalgia za obiektem, który 
zniknął, za miejskim basenem otwartym. 
Wśród młodych jest to poczucie braku 
takiego obiektu i konieczność korzysta-
nia z basenu w innych miejscowościach,  
w szczególności w sezonie letnim. Pojawia 
się też brak kina. (tabela nr 7). Tyle miesz-
kańcy i to jest tło, a z drugiej strony mamy 
programowanie funduszy unijnych, czyli 
jak planowana jest pomoc unijna. Dlatego 
proponujemy następujące kluczowe aspi-
racje rozwojowe. Pojawia się tu słynna 
cyfryzacja, która będzie strukturom UM  
i jednostkom samorządowym towarzyszyć 
do roku 2020 bardzo intensywnie, czy tego 
chcemy, czy nie. Wiąże się ona z rozwojem 
społeczeństwa informatycznego. Miasto 
Ustroń mierzy się i będzie się z tym mie-
rzyć, a presja z góry będzie coraz silniej-
sza. Przypomnę anegdotę z Cieszyna, gdy 
burmistrzem był Jan Olbrycht i zatrudnił 
pierwszego informatyka. Głosy wówczas 
były takie, że to niepotrzebne, bo elek-
tryka już mamy. Obecnie w najbliższych 
latach nacisk na rozwój usług cyfrowych, 
na załatwianie spraw przez internt będzie 
coraz większy. Kolejny aspekt to dobra 
współpraca z tworzącymi nowe miejsca 
pracy. Stopa bezrobocia szybuje w górę, 
kryzys nas dotyka i na pewno miejsca pra-
cy będą znikać. Szczególnie młodzi ludzie 
mają kłopoty ze znalezieniem pracy, w 
związku z tym istotną rolą samorządu jest 
nie tyle tworzenie nowych miejsc pracy, 
ale efektywne wspieranie rozwijających 
swe firmy. Ten obszar w obliczu rosną-
cego bezrobocia został też uwzględniony 
(tabela nr 8). Cele i działania wynikają ze 
wsłuchania się w głos mieszkańców, a z 
drugiej strony z potrzeb zdefiniowanych 
przez jednostki samorządowe, przez wy-
działy urzędu. Trzecim elementem branym 
pod uwagę przy tworzeniu strategii było 
otoczenie programowe, czyli planowany 
rozwój na poziomie kraju, w szczególności 
na poziomie województwa. To, co zapla-
nuje Urząd Marszałkowski, bezpośrednio 
przekłada się na środki, o które będzie się 
można ubiegać. Jak wiemy, w ostatnich 
latach właśnie urzędy marszałkowskie 
były głównym zasobnikiem pieniędzy 
do finansowania inwestycji w gminach. 
Dlatego te trzy elementy współtworzą 
strategię.

Strukturę strategii przedstawił wicepre-
zes SWIG „Delta Partner” Bartosz Tyrna 
mówiąc m.in.: 
- Będę się odwoływał do regulacji ze-
wnętrznych związanych z funduszami eu-
ropejskimi, ale też do zapisów poprzedniej 
strategii, gdyż stwierdziliśmy, że w tych 
obszarach miasto nadal działa i na pewno 
chce działać. Zapisy zostały wiec znowe-
lizowane. Jeżeli chodzi o misje Ustronia,to 
podkreślamy trzy najważniejsze rzeczy: po 
pierwsze miasto uzdrowiskowe, a zatem 
wyróżniające się w skali całego kraju. Jest 
to gwarancja funkcjonowania miasta, two-

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5
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rzenia miejsc pracy i atrakcyjności. Po dru-
gie jest to utrzymanie wysokich standardów 
ekologicznych i środowiskowych, a to wa-
runek, by Ustroń nadal był uzdrowiskiem. 
Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy 
funduszy unijnych, tym bardziej będzie to 
miało coraz większe znaczenie. Po trzecie 
to dobre warunki do życia, do prowadzenia 
biznesu, wysoka jakość i dostępność usług 
publicznych. Oprócz celów strategicznych 
powstała lista zadań kluczowych do roku 
2020. Są to inwestycje, które można zreali-
zować w perspektywie tych lat, konkretne 
przedsięwzięcia, ale też rozwiązania bar-
dziej ogólne. Są to:
- rewitalizacja stadionu Kuźni,
- budowa basenu lub kąpieliska miejskie-
go,
- uporządkowanie i rozwój systemu kana-
lizacyjnego i zaopatrzenia w wodę,
- budowa drogi obszarowej Pod Skarpą 
(II i IV etap)
- rewitalizacja obiektów dworców kole-
jowych,
- centrum komunikacyjno-parkingowe  
w rejonie dworca kolejowego Ustroń 
Zdrój. 
W najbliższym okresie planowania unijne-
go wprost się wskazuje na wszelkie inwe-
stycje w zakresie wykorzystania dworców 
kolejowych czy sieci kolejowych. Takie 
przedsięwzięcia będą mocno wspierane 
i stąd też ich obecność wśród projek-
tów kluczowych. Są to inwestycje trudne  
z uwagi na bardzo kłopotliwego partnera 
będącego właścicielem obiektów. Niemniej 
są to inwestycje, z którymi miasto będzie 
musiało się zmierzyć.
Jest pięć podstawowych obszarów plano-
wania strategicznego. Każdemu obszarowi 
przypisane są konkretne cele.
Obszar: uzdrowisko i turystyka:
- rozwój infrastruktury i zaplecza tury-
stycznego,
- rozwój kompleksowej oferty kierowanej 
do turystów i kuracjuszy z uwzględnieniem 
specyfiki różnych grup odwiedzających,
- realizacja spójnego programu promocji.
Obszar: infrastruktura publiczna:
- poprawa jakości dróg,
- rozwój infrastruktury kulturowej eduka-
cyjnej, społecznej,
- rozwój infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej.
Obszar: środowisko naturalne: 
- kompleksowa i efektywna gospodarka 
wodno-ściekowa,
- poprawa jakości powietrza,
- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego, 
- edukacja ekologiczna oraz zwiększenie 
efektywności gospodarki odpadami.
Obszar: kapitał społeczny:
- zwiększenie efektywności usług publicz-
nych oraz wykorzystanie nowych form 
działań pomocowych,
- rozwój form i metod edukacyjnych, akty-
wizacja różnych grup mieszkańców.
Obszar: cyfrowy Ustroń:
- wspieranie rozwoju infrastruktury tele-
informacyjnej,
- zwiększenie zakresu usług publicznych 
dostępnych online oraz wzmocnienie cy-
frowych kompetencji mieszkańców.

B. Tyrna podkreślił, że jest to dokument 
roboczy.                          wojsław suchta

Tabela nr 6

Tabela nr 7

Tabela nr 8
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no członków, uczestniczyć w świętach 
strażackich, miejskich i państwowych, 
zorganizować zabawę, festyn, wycieczkę, 
uczestniczyć w zawodach pożarniczych, 
sportowych oraz ćwiczeniach. Konieczne 
jest także pomalowanie dachu remizy.  
L. Kudła zaproponował, by w 2013 r. 
dochody wyniosły 32.350 zł, natomiast 
wydatki 40.500 zł. Druhowie jednogłośnie 
przyjęli plan działania i plan finansowy.

Burmistrz I. Szarzec w swym wystąpie-
niu stwierdził, że jednostka w Nierodzimiu 
pięknieje z roku na rok. To napawa optymi-
zmem. Ważnym elementem jest też dbałość 
o sprzęt i działania w zakresie ratownictwa 
ekologicznego. 

D. Legierski poinformował, że jednostki 
OSP z Ustronia w 2012 r. wyjeżdżały do 
akcji 92 razy, w tym OSP Nierodzim 21 
razy. Po kontroli jednostka otrzymała ocenę 
bardzo dobrą.

Za możliwość korzystania z pomieszczeń 
strażnicy dziękowała D. Kohut. R. Rymorz 
podkreślił przy okazji, że mimo wynajmu 
pomieszczeń ośrodkowi z Nierodzimia, 
strażnica jest nadal dostępna dla mieszkań-
ców. Wystarczy tylko wcześniej uzgodnić 
termin. Potwierdziła to I. Strzałkowska, 
dziękując za możliwość zorganizowania  
w remizie balu szkolnego. A. Kudełko wy-
raził nadzieję, na dalszą dobrą współpracę z 
OSP nadleśnictw w Ustroniu i Wiśle.

Wręczono nadane przez Zarząd Główny 
OSP odznaczenia. Złoty Medal „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” otrzymali: Krzysztof 
Makarewicz, Tomasz Pezda, Andrzej Pilch, 
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymał Andrzej Kudełka.

List gratulacyjny od eurodeputowanej 
Małgorzaty Handzlik odczytała B. Roż-
nowicz.                 wojsław suchta 

2 marca odbyło się walne zebranie spra-
wozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ustroniu Nierodzimiu. Prezes Władysław 
Zieliński witał w strażnicy przybyłych,  
w tym gości: radną z Nierodzimia Bogusła-
wę Rożnowicz, dyrektorkę Ośrodka Edu-
kacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego  
w Nierodzimiu Dorotę Kohut, przewod-
niczącą Zarządu Osiedla w Nierodzimiu 
Halinę Kujawę, dyrektorkę Szkoły Pod-
stawowej w Nierodzimiu Izabelę Strzał-
kowską, naczelniczkę Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Alicje Żyłę, reprezentującego Nadleśnic-
two w Wiśle Andrzeja Kudełkę, burmistrza 
i prezesa Zarządu Miejskiego OSP Irene-
usza Szarca, komendanta miejskiego OSP 
Damiana Legierskiego. Następnie obrady 
prowadził Robert Rymorz.

Minutą ciszy uczczono zmarłych człon-
ków jednostki Pawła Ferfeckiego i Adolfa 
Husara.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. 
wygłosił prezes W. Zieliński. Jednostka 
liczy 44 członków czynnych, jest jeden 
członek honorowy i 19 wspierających. 
Są drużyny pożarnicze dziewcząt i chłop-
ców. Dziewczęta zajęły pierwsze miejsce  
w pożarniczych zawodach powiatowych. 
Drużynami młodzieżowymi opiekują się 
Szymon Muszer i Damian Leszczyna.  
W lipcu podjęto decyzję o wynajęciu sali 
z zapleczem kuchennym Towarzystwu 

doStęPna Sala
Opieki nad Niepełnosprawnymi. Została 
wyremontowana kuchnia, ocieplone pod-
dasze, wymieniono instalację elektryczną. 
Klatka schodowa jest w trakcie remontu. 
Została ocieplona północna i zachodnia 
ściana strażnicy.

Sprawozdanie finansowe przedstawił 
Ludwik Kudła. Dochody jednostki w 2012 
r. wyniosły 48.079 zł, wydatki 36.112 zł. 
W imieniu Komisji Rewizyjnej Sylwester 
Chrapek poinformował, że plan w 2012 r. 
zrealizowano. Przybyło dwóch członków. 
Złożył też wniosek o udzielenie zarządowi 
absolutorium, co uczyniono jednogłośnie.

Przyjęto plan działania na 2013 r. przed-
stawiony przez Karola Ciemałę. Poza ra-
townictwem planuje się poszerzyć gro-

obrady prowadził r. rymorz.                                                                              Fot. W. Suchta

Muzeum „Zbiory Mari i  Skal ic -
kiej” zaprasza serdecznie na unikatową 
wystawę ukazującą piękno rodzinnych 
stron artysty. Paweł Steller, wybit-
ny twórca śląski, urodził się w 1895 r.  
w Hermanicach. Tu spędził dzieciństwo, 
tu też stale powracał w swoim artystycz-
nym życiu. Zdobył uznanie w krajowych 
i światowych kręgach sztuki. Był wielo-
krotnie nagradzany i wyróżniany. Zło-
te medale otrzymał za niezwykłe grafiki,  
w których najczęściej stosował arcy-
trudną technikę drzeworytu sztorco-

beSkidzkie korzenie PaWła Stellera W akWarelaCH
wego. Wystawiał m.in. w Paryżu, Pa-
dwie, Rzymie, Berlinie, Londynie, Ate-
nach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago  
i Ottawie. Prasa francuska nazwała go „pol-
skim Dürerem”, zaś polska „śląskim Skoczy-
lasem”. Artysta był niezrównanym grafikiem, 
a także świetnym akwarelistą. W swoim życiu 
wykonał takich dzieł 1047, z czego niezwykle 
cennych 50 akwarel ze zbiorów Muzeum Hi-
storii Katowic pokażemy w Muzeum „Zbiory 
Marii Skalickiej” już w marcu br. 

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie 
się w sobotę 16 marca o godz. 16.00. 

medale wręczali i. Szarzec i d. legierski.                                  Fot. W. Suchta
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L. Szkaradnik dodawała, że wydanie książ-
ki regionalnej takiej jak „Ustroń 1939-1945” 
było w latach 60. i 70. niebywale trudne, on 
zaś nie tylko prowadził badania i sporządzał 
materiały, ale organizował cały proces wy-
dawniczy: wielokrotnie jeździł na własny 
koszt do Warszawy i Cieszyna po zgodę 
odpowiednich organów, a nawet załatwiał 
papier na druk. Poza własnymi publikacjami 
typu monografia spółdzielczości czy „Siły” 
(gdzie był chórzystą, kronikarzem, reżyse-
rem i aktorem) opracowywał notki nawet 
do „Polskiego słownika biograficznego” 
itp. wydawnictw na zlecenie instytutów na-
ukowych, zainicjował także i współtworzył 
„Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego” 
oraz „Pamiętnik Ustroński”, w którego 4. 
zeszycie zamieścił liczącą ok. 1500 pozycji 
bibliografię Ustronia. W poczynaniach tych 
dopingowała i wspierała go obecna na uro-
czystości żona Helena, którą kochał tak jak 
książki, to znaczy – bez granic.

- Józef Pilch był autentycznym miłośni-
kiem książki i dzień bez niej był dla niego  
i dla całej rodziny stracony – mówiła dyrek-
tor muzeum. - Zgromadził ok. 3600 wolumi-
nów: starodruki, silesiaki, unikalne roczniki 
prasy, książki dotyczące ruchu robotniczego 
i spółdzielczego, i nieraz w bibliotekach na-
ukowych nie było pozycji, które znajdowały 
się w jego zbiorach. A że traktował siebie 
jako osobę, która ma być pomocna innym,  
i czerpał z tego przyjemność, korzystali  
z jego biblioteki zarówno profesorowie czy 
działacze kulturalni, którzy chcieli coś na-
pisać o regionie, jak i oczywiście studenci,  
w liczbie kilkudziesięciu. Ukierunkowywał 
ich, kiedy nie mieli pojęcia, co napisać na 
dany temat, pożyczał materiały, ba, jeśli 
przypadkiem jednak czegoś w swych za-
sobach nie posiadał, szukał potrzebnych 
publikacji np. u znajomych na Zaolziu, 
przywoził je i tym studentom wypożyczał.  
W poprzednim numerze GU pewna wdzięcz-
na studentka właśnie go wspomina, to chyba 
samo mówi za siebie.

Na zakończenie córka Stefania podzię-
kowała organizatorom i występującym oraz 
dopełniła całość osobistą refleksją: - Wielu 
pamięta go już jako człowieka schorowa-
nego. Nawracające dolegliwości laryngolo-
giczne przeszkadzały mu w aktywnym życiu. 
Zapewne wojna zrobiła swoje, ale również 
to wielkie umiłowanie wiedzy, rzetelność 
i pracowitość, odpowiedzialność za to, co 
robił, sprawiły, że rozrzutnie gospodarował 
swoimi siłami. Jednak tatuś do końca pra-
cował i kochał swoje książki. Potrafił też  
z nimi rozmawiać. Nieraz nam mówił, że 
one, na pozór martwe, szepczą do niego, chcą 
się pochwalić, skąd przyszły, co wiedzą i jak 
się czują w jego bibliotece. Najbardziej cenił 
sobie książki ofiarowane przez przyjaciół. 
Gdy po latach odchodzili, one po trosze 
wypełniały tę lukę, koiły ból, pomiędzy ich 
kartkami odnajdywał cząstkę bliskiego sobie 
człowieka.

My zaś taką cząstkę gojańskiego bibliofila 
będziemy mogli odnaleźć w jego fascynują-
cych dziennikach, których wydanie planuje 
się na koniec tego roku. Roku trzech nie-
przeciętnych „ludzi książki”: Jana Szcze-
pańskiego (100-lecie urodzin), Jana Wantuły 
(60-lecie śmierci) i właśnie Józefa Pilcha.

 Tekst i zdjęcie: Katarzyna szkaradnik

Gdyby mógł przyjść 2 marca do Muzeum 
Ustrońskiego na poświęconą mu imprezę, 
miałby akurat równo 100 lat. Wszakże nie 
musiał przebywać fizycznie pośród zgroma-
dzonych, aby odczuwało się jego obecność. 
Józef Pilch, bo o nim mowa, zapewne  
w swej skromności nieco by się speszył, sły-
sząc tyle superlatyw pod własnym adresem, 
nie były to jednak ogólnikowe peany, lecz 
wzruszające i zastanawiające wspomnienia 
o tym miłośniku książek oraz ziemi cie-
szyńskiej, historyku, działaczu kulturalnym 
i społecznym. Atmosfera w muzeum nie 
mogła się równać z tą w gościnnym domu 
na Gojach (gdzie żona gospodarza Helena 
podejmowała odwiedzających wypiekami  
i dbała o serdeczny nastrój, z kolei otocze-
nie książek sprzyjało refleksji), ale po trosze 
się do niej zbliżała. M.in. dzięki wystrojowi 
sali według koncepcji jednego z przyjaciół 
Pilcha, Mariana Żyromskiego. Na ścianach 
zawisły obrazy ulubionych malarzy bohate-
ra spotkania (Jaworskiego i Heczki), można 
też było przejrzeć domową księgę gości, 
zawierającą ok. 460 wpisów – a wpisywano 
się tylko przy pierwszej wizycie! 

Większość gości muzeum również sta-
nowili bywalcy „pogwarek” na Gojach; nie 
zabrakło starych przyjaciół (nawet z daleka, 
takich jak były wojewoda dr Jan Wałach czy 
dr Stanisław Zahradnik z Zaolzia), sąsia-
dów, spółdzielców i załogi „Społem” (gdzie 
nasz bibliofil 33 lata pracował jako główny 
księgowy). W końcu pojawił się i ten, dla 
którego przybyli: zarówno na prezentacji 
prywatnych zdjęć, przygotowanej przez 
jego wnuka Grzegorza, komentowanej zaś 
przez córkę Stefanię, jak i we fragmen-
cie audycji radiowej nagranej przez syna 
Tadeusza, w której zajmująco opowiadał  
o swoim życiu i pasji bibliofilskiej. Słowa 
Pilcha usłyszeliśmy także, kiedy uczeń 
Gimnazjum nr 2 Witold Chwastek recytował 
jego wspomnienia szkolne zamieszczone w 
monografii SP-2. W międzyczasie regional-
ne pieśni grała na skrzypcach Agnieszka 
Górniok, a Magdalena Kozłowska mówiła 
wiersze poświęcone ziemi cieszyńskiej 
i historykowi z Goji, którego pogodną 
mimo słabnącego zdrowia twarz ujrzeliśmy 
jeszcze na wycinku z filmu nakręconego 

rozmaWiać z kSiĄŻkami
w muzealnych murach podczas jubileuszu 
jego 80. urodzin. 

Powracał on też we wspomnieniach: Bo-
gusław Binek przypomniał go jako pomy-
słodawcę nadania SP-2 imienia J. Michejdy 
i zaproponował, aby G-2 otrzymało właśnie 
imię J. Pilcha; Ludwik Gembarzewski pod-
kreślał jego patriotyzm oraz wagę opraco-
wania dotyczącego lat II wojny w Ustroniu; 
reminiscencje dr. Wacława Gojniczka sięgały 
okresu tuż po studiach, gdy poznał bibliofila 
w Archiwum Państwowym, a także rozmów 
będących dla młodego historyka ważną na-
uką i dowartościowującego go przejścia na 
„ty”; Zygmunt Białas odsłaniał kulisy wyda-
nia „Zasłużonych ludzi Ustronia” (kilkakrot-
nie powtarza się numeracja stron, ponieważ 
cenzura pozwoliła na druk 1 arkusza, dlatego 
4 arkusze zatwierdzono i drukowano osobno) 
i przyznał, że choć zlecenie mu przez Pilcha 
opracowania biogramu księcia Albrechta 
przyjął niechętnie, zainspirowało go to do 
dalszych badań historii ustrońskiego kuror-
tu; Bożena Kubień zabrała głos jako prezes 
reaktywowanego dzięki bohaterowi wieczo-
ru Towarzystwa Miłośników Ustronia, by 
przedstawić planowane inicjatywy; a Helena 
Stryja opowiedziała o swym pierwszym dniu 
pracy w księgowości pod okiem Józefa Pil-
cha. Z okazji jubileuszu parę ciepłych słów 
przesłali państwo Windholzowie z Australii. 
List odczytała prowadząca imprezę dyrektor 
muzeum Lidia Szkaradnik, która mówiła 
również:
- Upamiętniamy działalność Józefa Pilcha 
nie po raz pierwszy i zawsze spotykamy 
się przy pełnej sali. No cóż, nie tylko miał 
ogromne zasługi, ale był człowiekiem przez 
nas kochanym, zachowujemy go w sercu i w 
pamięci. W większości mieliśmy szczęście 
znać go osobiście, obserwować jego liczne 
dokonania, więc biogramu nie przedstawię, 
ale musze powiedzieć o jego działalności 
historycznej i bibliofilskiej. Nasza instytucja 
ma w statucie badanie dziejów i ich popula-
ryzację, czego prekursorem był właśnie Józef 
Pilch. Podobne kroki podejmował np. Jan 
Wantuła, jednak taką ilością książek i opraco-
wań, jaką w ciągu ponad połowy życia udało 
się przygotować Pilchowi, nikt nie może się 
pochwalić ani przed nim, ani po nim. 
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16-17 lutego w Spale odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Se-
niorów w lekkiej atletyce. Na start zjechała czołówka zawodników 
z Polski. W gronie uczestników znalazła się również ustronianka, 
Magdalena Molek – wychowanka Marka Konowoła, obecnie tre-
nująca pod okiem Magdaleny Kubali. Zawodniczka MKS Ustroń 
startująca w skoku o tyczce zaprezentowała wspaniałą dyspozycję 
dnia, popartą bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym. Wy-
skakała sobie nowy rekord życiowy - 370 cm i jak się później 
okazało, zabrakło 10 cm by stanąć na podium. Magdalena nie 
załamuje jednak rąk, tylko ciężko trenuje, godząc obecnie pracę  
z treningami, by w sezonie letnim uzyskać klasę mistrzowską, 
którą daję rezultat 380 cm. Chce również pokusić się o to, by 
zostać pierwszą zawodniczką z Ustronia, która przeskoczyła ma-
giczną wysokość 4 m . Taka wysokość da również realne szanse, 
by powalczyć o medal Mistrzostw Polski Seniorów na otwartym 
stadionie. Nie pozostaje nic innego jak trzymać mocno kciuki  
i życzyć powodzenia naszej zawodniczce z Lipowca!

o krok od Podium

AKADeMIA ROZwOJU OsObIsTeGO
Akademia Rozwoju Osobistego zaprasza na spotkanie osoby w 

każdym wieku, które chcą odkryć swoje talenty i predyspozycje 
zawodowe oraz praktycznie wykorzystać je w życiu. Temat spo-
tkania: Temperamenty i kolory. Na spotkaniu będzie można wy-
pełnić test, który określa nasz temperament, zdobyć informacje, 
jak rozwinąć naturalne talenty i cechy osobowości i efektywnie 
korzystać z nich w pracy zawodowej. Hasło towarzyszące spo-
tkaniu: Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać 
wszystkie dane ci możliwości. Spotkanie odbędzie się 16 marca, 
godz. 17.00, w budynku Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja 
w Ustroniu, ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń. Wstęp wolny. 

Serdeczne podziękowania dla Pana Redaktora W. Suchty za opu-
blikowanie mojego listu na łamach gazety. Pragnę równocześnie 
zapewnić Pana Redaktora, iż przeczytaliśmy wszystkie kilkadzie-
siąt publikacji gazety na temat działań naszego stowarzyszenia 
i entuzjazm, z jakim Pan o nich pisze, nigdy jeszcze nie uszedł 
naszej uwagi. 

Jeśli chodzi o przeprosiny, to proponuję uznać, że mamy remis. 
Pan Redaktor na łamach swojej gazety przeprosił nie znane sobie 
osobiście dzieci, które nie otrzymały nart do wypożyczenia. Ja  
w rewanżu, w bardziej kameralnym gronie, w imieniu Pana Re-
daktora przepraszałem ostatnio:

- kilkoro ustroniaków, którzy nie zostali wymienieni w wynikach 
mistrzostw Ustronia w sprintach narciarskich,

- grupkę dzieci z sekcji snowboardowej SRS Czantoria Ustroń, 
których skromny, ale cenny debiut w zawodach o Puchar Czantorii 
był Pan uprzejmy przeoczyć.                    Łączę wyrazy szacunku, 

                                                                  Radosław Pawłowski
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia.

liSty  do  redakCji

Gierek z innej strony
W zgiełku obelg i epitetów wobec krytyków ustrońskiej akcji 

kreowania Edwarda Gierka  na narodowego bohatera i nowego 
politycznego idola SLD mieszkańcom Ustronia mógł umknąć artykuł 
autorstwa znanego historyka dr. Piotra Gontarczyka, który ukazał 
się w numerze 4 tygodnika „Do Rzeczy” pod wielce wymownym 
tytułem „Towarzysz Gierek donosi…”.  

Artykuł rzuca nowe światło na postać, która o mało co nie została 
oficjalnym patronem roku 2013.  Z tekstu artykułu wynika jedno-
znacznie, że nasz „bohater” i jak mówią jego wyznawcy „Wielki 
Europejczyk i Mąż Stanu” to najzwyklejszy sowiecki informator,  
i to przez wiele, wiele lat.  

Dla wszystkich zainteresowanych dyskusją o Gierku, artykuł ten 
powinien być lekturą obowiązkową. Dla nie mogących powstrzymać 
się z ciekawości przytaczam tylko jeden cytat z samego wstępu:    

„Serwilizm wobec sowieckich „rewizorów”, podlizywanie się  
i eliminowanie konkurencji donosami były jednym z fundamentów 
kariery Edwarda Gierka – postaci wyjątkowo marnej, nawet jak 
na standardy kierownictwa PZPR”. 

Czy jest tu potrzeba dalszego komentowania? Dla mnie nie. 
Powiem tylko, że jeśli ktoś taką postać jak Gierek, chce dzisiaj  
w Polsce umieszczać na swoich politycznych sztandarach, to zwy-
czajnie zawraca ludziom w głowach. Wbrew złudzeniom nie da 
się bowiem zdobyć elektoratu, odwołując się do mitu Gierka jako 
„dobrego gospodarza”, „wielkiego budowniczego” i  „mądrego 
przywódcy.” Nie da się tego zrobić, bo to mit fałszywy i zakłamany, 
a na kłamstwie nie da się nic zbudować. Kłamstwo ma krótkie nogi 
i wychodzi na wierzch, tak jak na wierzch coraz bardziej wychodzi 
prawda o uczciwym Gierku. 

Trampoliny do władzy SLD musi więc poszukać gdzie indziej.
                                                              Lesław Werpachowski 

*    *    *

Reprezentacja Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego 
wzięła udział w 37. Biegu Piastów. Reprezentanci naszego miasta 
wystartowali na wszystkich dystansach. 

W biegu na 10 kilometrów techniką klasyczną, wśród około 1200 
zawodników, dziewiętnaste miejsce zajął trzynastoletni Janek Paw-
łowski z Gimnazjum nr 1, trzydziesty czwarty był Marek Korzan,  
a wśród kobiet jedenaste miejsce zajęła Iwona Krężelok.

Na dystansie 26 kilometrów, wśród 1500 startujących,  Janek był 
dwudziesty ósmy, Marek trzydziesty szósty, Jerzy Klimczak sto 
drugi, a Andrzej Nowiński sto trzeci. Wśród pań w pierwszej setce 
uplasowały się między innymi Iwona Krężelok, Klaudia Mirowska, 
Magda Pawłowska, Ewa Nowińska i Asia Antosz.

Pełna relacja z imprezy na naszej stronie internetowej – www.
nartki.org.                                                    Radosław Pawłowski

 

W bieGu PiaStóW
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krzyŻóWka   krzyŻóWka   krzyŻóWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

NOwe KsIążKI w MbP :
Grażyna Jagielska – „Miłość z kamienia”
Grażyna Jagielska  musi poddać się terapii. Zostaje przyjęta do 

kliniki z objawami stresu bojowego. Nie była na wojnie. Nie jest 
żołnierzem. Jest tylko żoną korespondenta wojennego. Ta książ-
ka to przejmujący obraz związku z najbardziej znanym polskim 
korespondentem wojennym.

Tove Jansson – „Uczciwa oszustka”
Tove Marika Jansson jest znana przede wszystkim z cyklu o 

Muminkach, ale ta fińska pisarka ma w swym dorobku też książki 
dla dorosłych czytelników. Katri uchodzi w wiosce za dziwaczkę, 
stroni od ludzi. Jedyne, czego pragnie, to zdobyć pieniądze i spełnić 
marzenie brata o własnej łodzi. Kobieta obmyśla misterny plan. 

POZIOMO: 1) biała lub palna, 4) żrąca ciecz, 6) rodzaj, 
odmiana, 8) nadmorskie wczasowisko, 9) odgłos z chle-
wika, 10) nieproszony gość, 11) trwa tydzień lub siedem 
dni, 12) wojskowy meldunek, 13) filmowy tasiemiec,  
14) męski w bok, 15) kusiciel z piekła, 16) taniec towarzy-
ski, 17) na kopercie, 18) herbatka Wyspiarza, 19) popularna 
kawa zbożowa, 20) część tenisowego seta.

PIONOwO: 1) rumuńska metropolia, 2) za rok  
w Soczi, 3) truposz, 4) grupa jeźdźców, 5) element wagi, 
6) place odpraw granicznych, 7) tył głowy, 11) zarośla,  
13) placówka handlowa, 17) Armia Krajowa.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do  15 marca. 
    

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 8

ZIMA JesZCZe DOKUCZA
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustrońskie-
go wydawnictwa Koinonia, „Miłość, która zmienia 
wszystko” otrzymuje łucja Chwastek z Ustronia, 
ul. Wantuły. Zapraszamy do redakcji. 

Draka w ustrońskiej piaskownicy
Najpierw Leszek dosunął Elżbiecie
Tej od ex kultury – wiecie
Potem walnął Marek niezbyt dynamicznie
Ale za to filozoficznie i zasadniczo
Tym, co z lewej się bawią i krzyczą
Na to się Jasio zaperzył
I w Mareczka mocnym słowem uderzył
A z daleka już Bartuś ksycy 
Ze se nie zycy
Potem Zbycho od rysowanej kultury
Przywalił Mareczkowi z grubej rury
Myślę, że to go nie zgubi
Bo jest zadziorny i się czubi
Ale wiem – On Marka lubi
Jeszcze trochę się Elka rozjazgotała,
Że to nie tak, że dobrze chciała
Chciało się także załapać na to widowisko 
Mieszkające daleko czupurne chłopaczysko
Niestety używa kijowskiej niedzisiejszej broni
Niech uważą, bo go ustrońska dzieciarnia pogoni
Brakło tylko Andrzejka neofity
Jego pieska i kobity
Zachorował
Że nie był, pewnie będzie żałował
A o co w ogóle ta cała draka?
A o takiego tam, z wyboru – ustroniaka.
I tylko Dzidek się cieszy i zaciera ręce :
Takich imprez chciałby więcej.

Wokół siedzieli młodzi
I nie wiedzieli o co tym z piaskownicy chodzi
Myślę, że moja wnuczka 
Co nie dawno taka mała
Gdyby daleko nie studiowała
Też by z nimi siedziała
Tak, że Kasiu, Klaudyno, Grzesiu, Maćku, Jacku
Nie bawcie się w takim piasku
Przyszła pora 
Posłuchać Kuboka profesora :
„Można krytykować wiele,
Ale krytyka nie może być sama w sobie celem”

                         Andrzej Piechocki
                         Co bawi się już w inne klocki

W książce „Miłość, która zmienia wszystko” zobaczymy, że znaczenie miłości wykracza daleko poza wymiar ziemskiego życia. 
Bycie kochanym to największa tęsknota i potrzeba każdego z nas, ludzi. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

w związku z zakończeniem swojej działalności 

DROGeRIA 
KesJA 

dziękuje wszystkim klientkom i klientom, którzy 
nas odwiedzili przez ostatnie lata.

Od 1 marca możemy się spotkać 
w drogerii „Alicja” w Ustroniu.

ZAPRAsZAM - KATARZyNA MAReK
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WySoka  SkuteCzność

Grupa LOTOS zaprezentowała nowy 
zespół rajdowy – LOTOS Rally Team, 
którego barw w sezonie 2013 bronić będą 
wielokrotni mistrzowie: Kajetan Kajeta-
nowicz z Jarkiem Baranem oraz Michał 
Kościuszko z Maćkiem Szczepaniakiem. 
Przedstawieniu drużyn towarzyszyła pre-
zentacja samochodów rajdowych.
- Odczuwam ogromną satysfakcję, że nasi 
ambasadorowie – kierowcy najwyższej 
próby, dzięki niezwykle ciężkiej pracy 
swoich zespołów i wsparciu Grupy LO-
TOS odnoszą kolejne sukcesy – powie-
dział Maciej Szozda, wiceprezes zarząd  
i dyrektor ds. handlu Grupy LOTOS S.A.. 
– Sporty motorowe to emocje i maksymal-
ne przeżycia, a marka LOTOS to pewność 
i najwyższa jakość. Taki mistrzowski team 
rajdowo-biznesowy ma wszelkie predys-
pozycje do tego, aby sięgać po najwyższe 
trofea.

Oba zespoły wchodzące w skład LOTOS 
Rally Team są wspierane przez Grupę LO-
TOS od wielu lat i mają na swych kontach 
imponujący sportowy dorobek.

Kajetan Kajetanowicz od 2010 roku, 
wspierany przez Grupę LOTOS z mar-
ką paliw LOTOS Dynamic, trzykrotnie 
zdobył tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji 
generalnej. Ubiegłoroczne sukcesy Kaje-
tanowicza i Barana oraz rekordy, które bili  
w rajdowym świecie, przekroczyły wszel-
kie oczekiwania – zarówno ich samych, 
wspierających zespół partnerów, jak  
i kibiców, którzy od lat wierzą w swoich 
ulubionych zawodników.
- Apetyt rośnie w miarę jeżdżenia, a pali-
wem jest dla mnie każdy odcinek specjal-
ny pokonany na maksimum możliwości 
moich i samochodu – powiedział Kajetan 
Kajetanowicz. - Zapewniam, że wraz  
z Jarkiem i całym zespołem LOTOS Rally 

Team mamy mnóstwo motywacji, wynika-
jącej z pasji, zatem emocji nie zabraknie 
nam podczas żadnego rajdu. Dzięki na-
szym partnerom, a zwłaszcza wsparciu 
Grupy LOTOS, możemy zdobywać kolej-
ne doświadczenia, zarówno w Polsce, jak  
i w rajdach zagranicznych. Rozwój, nie-
ustanna edukacja i zaufanie, jakim od lat 
darzą nas partnerzy oraz kibice, pozwalają 
nam odczuwać przyjemność z wykony-
wanej pracy.

Wielokrotni zdobywcy najważniejszych 
w kraju tytułów staną do rywalizacji  
w ramach Mistrzostw Polski już za kilka 
tygodni w Rajdzie Świdnickim.

Michał Kościuszko, który przez ostat-
nie trzy lata reprezentował z Maćkiem 
Szczepaniakiem barwy LOTOS Dynamic 
Rally Team na trasach Mistrzostw Świata, 
jest dwukrotnym Wicemistrzem Świa-
ta w klasyfikacji PWRC 2011 i JWRC  
w sezonie 2009.

Podczas konferencji prasowej poświęco-
nej prezentacji drużyn, podpisano również 
umowę przez Grupę LOTOS i Polski 
Związek Motorowy, dotyczącą tytularnego 
sponsoringu Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski 2013 oraz 70. Rajdu 
Polski.

Kajetan Kajetanowicz z pilotem Jarkiem 
Baranem w nowym zespole LOTOS Rally 
Team pojadą w Rajdowych Samochodo-
wych  Mistrzostwach Polski samochodem 
Subaru Impreza. Sezon RSMP w 2013 
roku składa się z 7 rund, z czego jedna od-
będzie się poza granicami Polski. Ich starty 
wspierać będą strategiczny partner zespołu 
Grupa LOTOS, a także LOTOS Paliwa 
– producent paliw LOTOS Dynamic – oraz 
Driving Experience i CUBE.ITG. Załoga 
Kajetanowicz/Baran zdobyła trzykrotnie 
Mistrzostwo Polski w klasyfikacji general-
nej RSMP w latach 2010-2012. Dwa razy 
z rzędu (w sezonach 2010 i 2011) Kajetan 
odniósł zwycięstwo w Rajdzie Polski, 
czego nie udało się dokonać żadnemu 
Polakowi od prawie 90 lat.

                 

aPetyt  rośnie	

Po miesięcznej przerwie powrócili do 
gry o punkty w śląskiej lidze młodzików 
piłkarze ręczni MKS Ustroń. W 14 kolejce 
spotkali się na wyjeździe z zajmującym 
4 miejsce w lidze zespołem Viretu CMC 
Zawiercie.

Zespół z Zawiercia poczynił ostatnio 
bardzo duże postępy, odniósł tylko jedno-
bramkową przegraną w Chorzowie, dla-
tego do spotkania podchodzono z dużymi 
obawami.

Początek meczu dla gospodarzy, którzy 
w 8 min prowadzą 4:2. W 13 min coraz 
lepiej grająca nasza drużyna doprowadza 
do remisu 5:5. Potem sukcesywnie buduje 
przewagę i na przerwę schodzi prowadząc 
14:9. Po przerwie gospodarze zmniejszają 
przewagę. Zażarta walka, po 10 minut 
kar dla obydwu stron, i 3,4 bramkowe 
prowadzenie naszego zespołu trwa do 44 
minuty. Końcowe 6 minut koncertowo 

VIReT CMC Zawiercie - MKs Ustroń 19:27 (9:14)
rozegrali zawodnicy MKS zdobywając 
cztery bramki i nie tracąc ani jednej, 
wygrywając ostatecznie trudne spotkanie 
27:19. Cały zespół zagrał z olbrzymim 
zaangażowaniem i poświęceniem. Na 
szczególne słowa uznania zasłużył Marek 
Cholewa, który zdobył 11 bramek notując 
100% skuteczność. 

Po meczu trener MKS piotr Bejnar 
powiedział: 
- Wynik końcowy mógłby sugerować 
spokojne zwycięstwo, jednak był to bar-
dzo trudny mecz. Pierwsza połowa udana, 
natomiast w drugiej rywal doszedł nas na 
trzy bramki i taka różnica utrzymywała się 
prawie dwadzieścia minut. Zagraliśmy do-
brze ze skutecznością w polu na poziomie 
80%, mieliśmy tylko w meczu trzy straty, 
a nie potrafiliśmy odskoczyć na więcej niż 
trzy bramki. Dopiero ostatnie pięć minut 
zdecydowało o wyniku. Cieszymy się  

z ciężko wywalczonych punktów. MKS 
wystąpił w składzie: bramkarze (w na-
wiasach rzuty obronione w stosunku 
do wszystkich rzutów): Kamil Kopie-
czek (14/32), Damian Kurowski (3/4),  
w polu grali (w nawiasach zdobyte bramki): 
Michał Jopek (2), Marek Cholewa (11), 
Damian Bujok (6), Krzysztof Bielesz (4), 
Dawid Jenkner (3), Szymon Gogółka , 
Kacper Matlak , Krzysztof  Kotela, Marcin 
Oświecimski (1), Arkadiusz Czapek, Adrian 
Miśkiewicz, Wojciech Gogółka. Z uwagi 
na udział drużyny w bardzo mocno obsa-
dzonym turnieju w Karvinie, mecz u siebie  
z Olimpią Piekary Śląskie został przełożony 
z 11 marca na 25 marca godz.17.00.    (ws) 

1 Chorzów 14 25
2 mkS ustroń 14 25
3 Bytom 14 24
4 Zawiercie 14 17
5 Mysłowice 14 13
6 Piekary Śląskie 13 10
7 Rokitnica Zabrze 14 10
8 Pogoń 1945 Zabrze 12 8
9 Sosnowiec 14 4
10 Świętochłowice 13 0
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1 marca na Czantorii rozegrano Mistrzo-
stwa Ustronia szkół podstawowych i gimna-
zjów w slalomie gigancie. Pogoda fatalna, 
przez cały czas siąpił deszcz. 

Wyniki: szkoły podstawowe (klasy III-
VI): dziewczęta: 1. Natalia Heczko - SP2 
(19,53); 2. Wiktoria Pokorny - SP2 (19,75); 
3. Rozalia Warzecha - SP1 (20,83); 4. Julia 
Heczko - SP2 (21,30); 5. Patrycja Szarzec 
- SP3 (23,50); 6. Małgorzata Szewieczek 
- SP2 (23,62), chłopcy:1. Nikodem Ada-

miec - SP2 (20,29); 2. Daniel Krupiński 
- SP2  (21,84); 3. Grzegorz Hussar - SP3 
(23,89); 4. Dawid Hubczyk - SP1 (24,04); 5. 
Łukasz Bujok - SP3 (24,45); 6. Jan Szewie-
czek - SP2 (24,47), gimnazja: dziewczęta:  
1. Agnieszka Hyrnik - G1 (20,01); 2. Wikto-
ria Kukuczka - G1 (20,29); 3. Karolina Szlęk 
- G2 (23,33); 4. Julia Dominik - G2 (26,99); 
5. Wiktoria Szulik - G2 (27,13); 6. Katarzy-
na Orawska G2 (30,27), chłopcy: 1. Paweł 
Wąsek - G2 (18,47); 2. Miłosz Adamiec 

- G1 (18,60); 3. Marcin Oświecimski - G2 
(20,25); 4. Kacper Kostka - G1 (21,04); 5. 
Dawid Husar - G1 (21,06); 6. Filip Kluz G2 
- (21,27). Indywidualnie najszybsi Natalia 
Heczko i Paweł Wąsek.

Drużynowo: szkoły podstawowe: 1. SP2; 
2. SP3; 3. SP1; 4. SP 6; SP 5 nie startowało. 
Gimnazja: 1. G2; 2. G1.                       (ws)

WyGrały  dWójki
nieźle radzono sobie ze slalomem.                                                                    Fot. W. Suchta

Od 18 do 20 lutego trzydziestu pod-
opiecznych Ośrodka Pracy z Dziećmi  

i Młodzieżą „Można inaczej” uczestni-
czyło w wypoczynku zimowym w gost-

podarstwie agroturystycznym w Żabnicy. 
Podopieczni brali udział w licznych atrak-
cjach przygotowanych przez wychowaw-
ców, takich jak jazda konna, wieczór przy 
ognisku, karaoke, kulig zajęcia plastyczne, 
konkursy i zabawy na śniegu.

Najbardziej jednak cieszyły dzieci harce 
i swawole na świeżym powietrzu oraz jaz-
da na sankach na pobliskiej górce.

Atmosfera na wyjeździe była cudowna, 
zadowolenie i szczery uśmiech na twa-
rzach dzieci, to najlepszy znak, ze wyjazd 
był udany. Dzieci z niecierpliwością do-
pytują o kolonię letnią, która jest dla nich 
równie cudownym przeżyciem i szansą 
na oderwanie się od codziennych proble-
mów domowych. Ludzi o dobrym sercu 
prosimy, aby zechcieli wesprzeć nasze 
inicjatywy i przekazali nam 1% swojego 
podatku. Pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na dofinansowanie kolonii let-
niej dla podopiecznych naszego Ośrodka  
w bieżącym roku.

Jeżeli zdecydują się państwo przekazać 
nam 1% należy w odpowiednią rubrykę  
w rocznym zestawieniu podatkowym 
wpisać numer naszego stowarzyszenia 
KRS 0000110528. 

zimoWiSko z „moŻna inaCzej”

Od 3 marca w Ustrzykach Dolnych 
trwają Mistrzostwa Polski w Narciarstwie 
Alpejskim Juniorów. Zakwalifikowało się 
do nich dwoje reprezentantów ustrońskie-
go Stowarzyszenia Rekreacyjno-Spor-
towego „Czantoria” Katarzyna Wąsek  
i Michał Brachaczek.

W niedzielę rozegrano super gigant  
i kombinację chłopców. W kategorii junior 
młodszy M. Brachaczek zajął w supergi-
gancie 19 miejsce, w kombinacji 18.

4 marca rozgrywano slalom. K. Wą-
sek rocznik 1996, startująca  w kategorii 
juniorek, czyli z rocznikami 1993-96,  
z zdobyła brązowy medal, będąc po pierw-
szym przejeździe na drugim miejscu. Wy-
grała Maryna Gąsienica-Daniel, piąta 
zawodniczka ostatnich mistrzostw świata 
juniorów. M. Brachaczek nie ukończył 
konkurencji.

5 marca rywalizowano w slalomie gi-
gancie. K. Wąsek zajęła 5 miejsce, tym 
razem mając 3 czas drugiego przejazdu. 
Ponownie wygrała M. Gąsienica-Daniel. 
M. Brachaczek zajął 13 miejsce.

Trener dwójki z SRS Czantoria Mie-
czysław Wójcik jest zadowolony ze startu 
swych podopiecznych, choć ma pewne 
zastrzeżenia. Jego zdaniem Kasia mogła 
przy lepszej jeździe powalczyć w slalomie 
o złoto. Co do giganta nie na zastrzeżeń. 
Trener podkreśla też świetnie przygotowa-
ne trasy do zawodów.     wojsław suchta 

brĄz  kaSi
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W nocy z 29 na 30 czerwca 2002 r. doszło do regularnej bitwy 
pseudokibiców z policjantami z Ustronia, Cieszyna, Wisły i oddzia-
łami prewencji z Bielska-Białej i Katowic. Brało w niej udział ok. 
100 chuliganów. Najbardziej ucierpiała restauracja „Piastowska”, 
do której chcieli się wedrzeć, wybijając szyby. Na niewiele zdała 
się interwencja przebywających na dyskotece młodych mężczyzn. 
Napastnicy wdarli się do środka. Na zewnątrz poważnie ranili 
policjanta. Dochodzenie w tej sprawie właśnie zakończyli funk-
cjonariusze Komisariatu Policji w Ustroniu, a dzięki żmudnej, 
kilkumiesięcznej pracy wandale nie pozostaną bezkarni.

Dwie uchwały Rady Miasta z 27 lutego dotyczyły miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego: terenów na stoku w Po-
niwcu i obszaru między ul. Długą a ul. Katowicką. Obie połączył 
paragraf ustalający wysokość opłaty wnoszonej do kasy miasta  
w razie sprzedaży terenów przed upływem 5 lat. W pierwszym przy-
padku zaproponowano 1% sumy, o którą wzrośnie wartość nieru-
chomości po zmianie planu, w drugim 20%. T. Dyrda pytał, skąd ta 
rozbieżność, i proponował w obu przypadkach 30%:  Miasto ponosi 
koszty sporządzenia planu, więc jeśli ktoś nie inwestuje, tylko szybko 
sprzedaje, wzbogacając się, powinien zapłacić maksymalną kwotę.  
Z jednej strony radni wskazywali na konieczność ujednolicenia opłat, 
z drugiej podkreślano odmienny charakter obu spraw. Burmistrz  
I. Szarzec wyjaśniał, że w pierwszym wypadku chodzi tylko o napra-
wienie błędu, który powstał przy sporządzaniu map, prawdopodobnie 
na skutek… odwrócenia kalki. Wobec tego stan faktyczny nie zmienia 
się, jedynie na planach – wyciąg i cała infrastruktura w Poniwcu 
przeniesiona zostanie z lasu na właściwe miejsce. 

Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” będzie 
nadal sponsorować skoczków narciarskich z Wisły. Porozumienie 
osiągnięto w ostatnich dniach. Od przeszło dwóch miesięcy trwały 
kontrowersje związane ze sponsorowaniem Klubu Sportowego „Wi-
sła” w Wiśle przez ustrońską firmę. Władze miasta Wisły stanęły na 
stanowisku, że mogą przeznaczać pieniądze na klub, z którym wcze-
śniej podpisano stosowne porozumienia, a jest nim KS „Wisła”. Tym-
czasem powszechnie używana jest nazwa KS „Wisła-Ustronianka”, 
więc zdaniem władz jest to już inny podmiot, który trudno zasilać z 
kasy miejskiej. Burmistrz Wisły Jan Poloczek tłumaczył, że chodzi mu 
o respektowanie prawa. Podobnie argumentował podczas sesji Rady 
Miasta w Wiśle, w punkcie obrad zatytułowanym: „Funkcjonowanie 
KS Wisła na tle ostatnich komentarzy i publikacji w mediach”.

www.ustron.pl

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

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

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

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, 
węgiel groszek. TRANSPORT, 
RATY. 33/852 32 12, 518 201 
189.

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

Kupię działkę budowlaną w Ustro-
niu lub okolicy. 691-845-124.

Do wynajęcia M-3 oraz pokój na 
ul. Sikorskiego. 605-635-161.

Pokój do wynajęcia. 600-550-
554.

Malowanie dachów, trasów, okien, 
pokrycia papą termozgrzewalną. 
505-168-217.

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

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki LEGO, 790-467-020.

dziesięć  lat  temu

*    *    *

    KULTURA
11-16.03          Ustrońskie Spotkania Teatralne 2013, MDK 
               „Prażakówka”.
22.03 godz. 12.00/13.00 
               X Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów  
               Artystycznych i Solistów, MDK „Prażaków- 
               ka”. Zgłoszenia do 14.03.2013 r.
   sPORT
6. Marcowe Zawody Śpiących Rycerzy, Czantoria - zawody 
przeniesione na 15 marca.    

7.3   Centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
8-9.3  na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
10-11.3 elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
12-13.3 W nierodzimiu ul. Skoczowska 111  tel. 854-24-89
14-15.3 Centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76

*    *    *

Śląski szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny 
im. gen. Jerzego Ziętka, 43-450 Ustroń, ul. szpitalna 11

tel. 33 / 854 26 40    fax. 33/854 35 99

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę 
pomieszczenia o powierzchni 26,8 m2 z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności niemedycznej.
Pomieszczenie posiada własny węzeł sanitarny.
Umowa zostanie zawarta na czas nieograniczony.
Cena wywoławcza wynosi 1500, 00 zł brutto /miesiąc.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie 
Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Ustroniu 
– pok. nr 141 w terminie do dnia 14.03.2013 r. godz. 10. 

Otwarcie ofert 14.03.2013 r. godz. 10.30  w siedzibie Szpitala pok. 
Nr 125.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  
w wysokości 1500,00 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest  Kierownik Zamówień 
Publicznych Hildegarda Szachowicz, nr telefonu: 33/8545493 lub 

33/8542640 wen. 213.
Warunki przetargu można odebrać w budynku Szpitala pokój nr 139 

lub pobrać ze strony www.reumatologiczny.pl zakładka BIP.

Przedmiot dzierżawy można oglądać po uprzednim
 telefonicznym uzgodnieniu tel. 33/8542640 wewn. 100.

szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania 
przetargu bez podania przyczyny

Wstyd, tak odchodzić!                                                Fot. W. Suchta
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felieton

felieton
Tak sobie myślę

Rozmyślanie przy 
sprzątaniu

1. Impulsem do podzielenia się przedsta-
wionymi poniżej refleksjami są dwa listy. 
List (datowany 27 lutego 2013) Sekretarza 
generalnego Światowej Rady Kościołów, 
norweskiego pastora luterańskiego, dra 
Olava Fykse Tveit’a oraz list Światowej 
Federacji Luterańskiej podpisany przez 
przewodniczącego Federacji, palestyń-
skiego biskupa Muniba Younan’a, i jej se-
kretarza generalnego, chilijskiego pastora 
Martina Junge’a. Oba listy o ekumenicznej 
treści adresowane są do ustępującego 
papieża. Warto je przywołać i uczynić 
punktem odniesienia dla refleksji w zróż-
nicowanej wyznaniowo i światopoglądowo 
społeczności mieszkańców Ustronia. 

2. Pastor dr Olav Fykse Tveit, przypomi-
nając m.in. swe spotkania z Benedyktem 
XVI w czasie międzyreligijnego Dnia 
Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój  
i Sprawiedliwość w Asyżu w 2011 r., napi-
sał w zakończeniu listu: „Nasze rozmowy 
utwierdziły mnie w przekonaniu o donio-
słości umacniania – coraz mocniejszych 
– stosunków, uzdalniających chrześcijan 
różnych wyznań do wspólnej modlitwy, 
pracy i poświęcania się dziełu jedności  
w wierze”. Wspominane spotkania i roz-
mowy skłaniają do refleksji i działań słu-
żących jedności. 

3. W przemówieniu wygłoszonym na 
spotkaniu międzyreligijnym w Asyżu, 
odbywającym się pod hasłem „Pielgrzymi 

Sobotnie dopołudnie, cotygodniowy czas 
na sprzątanie. Wyciągam odkurzacz i biorę 
się do roboty. Tak jak to robię od wielu lat. 
Jest to dla mnie zmiana zajęcia. Trzeba pod-
nieść się od biurka i trochę się poruszać. Po-
dobno ruch dobrze robi. A pewnie wciąż za 
mało się ruszam. Dojrzałem już do podjęcia 
postanowienia, że codziennie powinienem 
odbyć co najmniej godzinny spacer… Tylko 
od postanowienia do realizacji jest daleka 
droga. I zawsze znajdzie się jakieś uspra-
wiedliwienie na to, żeby nie robić tego, co 
się zrobić powinno. W tym wypadku takim 
usprawiedliwieniem może być zła pogoda, 
niezbyt dobre samopoczucie, ciekawa książ-
ka czy to uniwersalne usprawiedliwienie, 
które zawsze można zastosować, to znaczy: 
brak czasu… I już mi się zdaje, że jest 
wszystko w porządku, ale przy pomiarze 
poziomu cukru okazuje się, że ten poziom 
znów jest za wysoki… O wiele za wysoki… 
Pewnie dzisiaj już nie zdążę, ale jutro znowu 
wybiorę się na długi spacer…

Póki co spaceruję ze swoim odkurzaczem. 
Trwa to pół godziny, najwyżej godzinę.

Niestety, nie zastąpi codziennego spaceru.
Wiem, moja Żona na pewno by mi tego za 
ten spacer nie policzyła… No tak, ale jej 
już nie ma. I ja powinienem zrobić w domu 
też to, co ona zawsze robiła: wytrzeć kurze, 
wymyć podłogi, zrobić porządek w łazience  
i jeszcze wiele innych rzeczy, aby nasze 
mieszkanie było naprawdę porządnie sprząt-
nięte… Tylko ja tego dawniej nie robiłem  
i nie umiem tego robić… Wiem, że to mnie 
nie usprawiedliwia, a moja Pani nigdy by 
takiego tłumaczenia nie przyjęła… To może 
już lepiej pójdę na ten godzinny spacer…

Przecież przed laty, kiedy zaczynaliśmy 
samodzielną pracę, sędziwy zwierzchnik 
pouczał nas, że jesteśmy stworzeni do wyż-
szych celów, a sprzątanie i inne prace domo-
we powinniśmy pozostawić innym… Tylko 
tak było kiedyś, przed wojną, a nam przyszło 
żyć już w innych czasach. A do tego nie 
potrafiliśmy wykorzystywać innych do zro-
bienia tego, co sami powinniśmy zrobić. Raz 
tylko udało mi się namówić Żonę (była wtedy  
w ostatnim miesiącu ciąży) do wzięcia kogoś 
do mycia okien. To był jeden, jedyny raz  
i już nigdy potem do czegoś takiego nie dała 
się namówić.

A może teraz, kiedy jestem sam, ja dam 
się namówić i poproszę kogoś o sprząt-
nięcie mieszkania? Już mnie na to kil-
ka osób namawiało… Jakoś jednak nie 
mogę się zdecydować. Póki mam dość siły  
i zdrowia, chcę sobie radzić sam… Mam 

swoje ambicje, a przy tym myślę, że to 
naprawdę nie jest tak, że tylko samotna 
kobieta potrafi zaprowadzić i utrzymać po-
rządek w swoim mieszkaniu… Przypomina 
mi się staruszek, pewnie dziewięćdziesię-
cioletni, którego przed wielu laty kilka-
krotnie odwiedzałem. Mieszkał samotnie,  
w jednym małym pokoju. I zawsze, ilekroć 
przychodziłem, panował tam idealny po-
rządek. Kiedyś był rosyjskim żołnierzem, 
w czasach wojny japońskiej… Ale chyba 
nie trzeba być żołnierzem, żeby utrzymać 
porządek w swoim mieszkaniu. Tylko tego 
trzeba chcieć i nie migać się od roboty. 
Także wtedy, gdy trzeba wykonywać prace, 
których nie wykonywało się przez kilka-
dziesiąt lat… A swoją drogą, jakże dziwnie 
zmieniają się nasze ambicje: w czasach 
szkolnych chciałem być lepszy od innych, 
zgodnie z tym czego wymagano w tam-
tych czasach od uczniów, w nauce, sporcie  
i w pracy społecznej. Potem chciałem lepiej 
od innych wykonywać swoje obowiązki  
i choć trochę zmieniać na lepsze otaczają-
cy mnie świat. A teraz moją ambicją jest 
utrzymanie mieszkania w przyzwoitym 
stanie… Chociaż, prawdę powiedziawszy, 
nie zrezygnowałem ze wszystkich innych 
pragnień, marzeń i ambicji… Ale to sprzą-
tanie stało się dla mnie o wiele ważniejsze 
niż kiedykolwiek było. Pewnie podobnie jest 
też z tymi wszystkimi, którzy znaleźli się  
w takiej sytuacji jak ja…                  Jerzy bór 

prawdy, pielgrzymi pokoju”, Benedykt 
XVI skierował uwagę na problem związku 
przemocy i religii, a także zwrócił się do 
osób dążących do poznania prawdy, acz 
nie wyznających wiary religijnej, które to 
osoby zaproszono do uczestnictwa w Dniu 
Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój  
i Sprawiedliwość.

3.1. W Asyżu zabrzmiało wezwanie, aby 
religie oczyściły się z przemocy: „Fakt, że 
religia rzeczywiście motywuje przemoc 
budzi w nas, jako osobach religijnych, 
głęboki niepokój. […] religia jawi się 
jako przyczyna przemocy również tam, 
gdzie jest ona stosowana przez obrońców 
jednej religii przeciw innym. W 1986 roku 
przedstawiciele religii przybyli do Asyżu 
powiedzieli – a my z wielką stanowczo-
ścią to powtarzamy – że przemoc nie jest 
prawdziwą naturą religii, ale jest jej wypa-
czeniem i przyczynia się do jej destrukcji”. 
Refleksję nad naturą religii, która powinna 
wykluczać się ze stosowaniem przemocy, 
papież uznał za jedno z zadań dialogu 
między religiami. Następnie wyznał, iż 
chrześcijaństwo jest także winne stoso-
wania przemocy z powodów religijnych: 
„Jako chrześcijanin chciałbym powiedzieć 
w tym miejscu: tak, w historii również 
w imię wiary chrześcijańskiej uciekano 
się do przemocy. Uznajemy to z wielkim 
wstydem. Jest jednak całkowicie jasne, 
że było to bezprawne użycie religii chrze-
ścijańskiej, w oczywistej sprzeczności  
z jej naturą”. Jeśli dochodzi do stosowania 
przemocy z powodów religijnych przez 
chrześcijan, to te akty przemocy zaprze-
czają istocie wiary chrześcijańskiej. 

3.2. Rozpatrując problem związku prze-
mocy i religii, Benedykt XVI poddał pod 
rozwagę spostrzeżenie, iż w XX wieku 

radykalne odrzucenie religii przez syste-
my totalitarne „wytworzyło okrucieństwo  
i przemoc bez miary, które stały się możli-
we tylko dlatego, że człowiek nie uznawał 
już żadnej normy i żadnego sędziego nad 
sobą, lecz przyjmował za normę jedynie 
siebie samego”. Dobitnym przykładem był 
„horror obozów koncentracyjnych”.

3.3.  Zwracając się do osób poszukują-
cych prawdy i dobra, które nie wyznają 
wiary i nie należą do zorganizowanych 
form życia religijnego, nazywając te osoby 
„pielgrzymami prawdy i pokoju”, papież 
podkreślił, że ich postawa niesie przesłanie 
skierowane do „wyznawców religii, aby 
nie traktowali Boga jak własność, która 
do nich należy do tego stopnia, że mogą 
czuć się upoważnieni do przemocy wobec 
innych”. Przybliżył sens ich uczestnictwa 
w spotkaniu w Asyżu: „Te osoby szukają 
prawdy, szukają prawdziwego Boga, któ-
rego obraz nierzadko jest ukryty z powodu 
sposobu, w jaki religie częstokroć są prak-
tykowane. To, że oni nie są w stanie odna-
leźć Boga zależy również od wierzących, 
którzy mają zawężony albo wypaczony 
obraz Boga. W ten sposób ich walka we-
wnętrzna i ich dociekliwość są także dla 
wierzących wezwaniem do oczyszczania 
własnej wiary, aby Bóg – prawdziwy Bóg 
– stał się dostępny. Dlatego zaprosiłem 
przedstawicieli tej grupy na nasze spo-
tkanie w Asyżu, które gromadzi nie tylko 
przedstawicieli instytucji religijnych”. 

4. Zamanifestowane tu otwarcie na 
osoby dążące do poznania prawdy i po-
szukujące dobra, niezależnie od wyrażania 
przekonań religijnych, powinno na stałe 
być wpisane w postawę ekumenicznej 
otwartości i dialogu. 

                                 Marek Rembierz

w kręgu filozoficznej 
refleksji (142)
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Ponad 168 tysięcy przejazdów odnoto-
wano w lutym na Kolei Linowej „Czan-
toria”. 
- To na pewno najlepszy wynik w historii, 
dotyczący także miesięcy letnich - mówi 
prezes Kolei Linowej „Czantoria” Cze-
sław Matuszyński. - Chociaż z drugiej 
strony nie jest to najlepsza zima w historii. 
Styczeń był dobry, ale bywały lepsze,  
a w  grudniu dobrze, że w ogóle byli narciarze. 
Obecnie mamy takie prognozy pogody, że  
w marcu prawdopodobnie przewieziemy 
niewiele osób. Ważne, że choć jeden mie-
siąc w tym roku był taki dobry.

Kolej Linowa „Czantoria” stara się przy-
ciągnąć narciarzy różnymi działaniami,  
a chodzi przede wszystkim o zapewnienie 
komfortu jazdy i pobytu. Podejmowane są 
akcje reklamowe, promocyjne, praktycz-
nie co weekend na Czantorii odbywają 
się imprezy narciarskie i rekreacyjne. Od 
narciarzy można usłyszeć o coraz lepszym 
przygotowaniu tras i naśnieżaniu.
- Padał często śnieg i prawie przez cały 
luty czynna była trasa niebieska - mówi 
Cz. Matuszyński. - Gdy funkcjonują dwie 
trasy, powiększają się przychody, i to nie o 
parę procent. Gdyby udało się przeprowa-
dzić wszystkie plany naśnieżania, wynik 
mógłby być lepszy. Myślę, że mogłoby to 
być więcej o około 30%. Ale tylko przy 
założeniu naśnieżania drugiej trasy, bo 
bez tego nie jesteśmy w stanie stabilnie 
utrzymać dobrych warunków przez dłuż-
szy okres czasu. Naśnieżanie drugiej trasy 
chcielibyśmy uruchomić jak najszybciej, 
ale procedury i wszelkie uwarunkowania 
trwają dość długo. Nie chcę się deklaro-
wać, że w następnym sezonie ruszy naśnie-
żanie, choć życzyłbym sobie tego.

Jak twierdzi Cz. Matuszyński, naśnieża-
nie jest dobre, ale jak wszystko w życiu, 

mogłoby być lepsze. Nie lubi wpadać  
w zachwyt, bo to dość zgubne, a jest wie-
le do zrobienia. W tym roku kolej była 
czynna od ósmej rano, a narciarze byli 
już pół godziny wcześniej. Można więc 
w przyszłym roku w lutym uruchomić 
krzesełka od godz. 7.30, bo szkoda tej 
pół godziny.
- Przygotowanie trasy często zależy od 
warunków dnia poprzedniego - mówi Cz. 
Matuszyński. - Muldy u nas pojawiają się 
o określonej godzinie, ale tak też jest na 
świecie, bo gdy rośnie temperatura, czy 
pada śnieg, muldy muszą się tworzyć.

Kolej działa także wieczorem. Oświetlo-
na jest polana Solisko, jednak zbyt wielu 
chętnych do jazdy po zmroku raczej nie 
ma. Wtedy głównie jeżdżą członkowie 
SRS Czantoria, ale w niektóre dni poja-
wiają się licznie inni narciarze.
- Uważam, że w SRS Czantoria zrobiliśmy 
bardzo dużo - mówi Cz. Matuszyński. - 
Wiele dzieci jeździ coraz lepiej, jeżdżą też 
starsi, startują w zawodach. Co do jazdy po 
zmroku, to chyba nie jest to przeszkodą, 
bo gdybyśmy tu mieli kanapę, to byliby 
też narciarze. Ludzie stają się coraz bar-
dziej wygodni. Kolej krzesełkowa do 800 
metrów to najbardziej ekonomiczne przed-
sięwzięcie. Klienci płacą 5 zł za wyjazd  
i uważają, że to niewiele. A na trasie pra-
wie trzykilometrowej płacą 7 zł i uważają, 
że to za drogo. Tylko nikt nie przelicza, że 
u nas jest 2600 metrów. 

Na Czantorii rozegrano kilka slalomów 
gigantów. Najdłuższy podczas Pucharu 
Czantorii. Są to jednak tylko zawody 
amatorskie. Zawody rangi mistrzowskiej 
tradycyjnie organizowane są od lat na 
innych stokach.
- Niby w Polsce jeździ na nartach sześć 
milionów osób. Tak mówią statystyki, 

a nie mamy zawodników - mówi Cz. 
Matuszyński. - Co do poważniejszych 
zawodów na Czantorii, to musiałby po-
jawić się organizator. Nam kończy się 
w przyszłym roku homologacja FIS na 
część czerwonej trasy. Będziemy się przy-
mierzać, by uzyskać homologację na 
dłuższym odcinku. Może dobrym miej-
scem na zawody byłaby polana Fatur-
ka, ale konieczne jest naśnieżanie. Gdy  
w pewnym momencie pojawił się Świa-
towy Związek Skibobów, zorganizowali 
mistrzostwa świata na Czantorii i nie mieli 
strasznych wymagań. Zaczynali o godz. 
7, kończyli o godz. 9 i wtedy już mogli 
jeździć narciarze. Z drugiej strony, obec-
nie zamknięcie całej czerwonej trasy nie 
wchodzi w grę. Sytuacja się zmieni, gdy 
będą dwie, alternatywne trasy. Musimy 
pracować, by być coraz lepszymi, a wtedy 
na pewno nas zauważą, bo trasę mamy 
długą. Ale też Puchar Beskidzkich Groni 
na Czantorii zgromadził 150 zawodników 
i były to największe zawody tej zimy  
w Beskidach.

W tym sezonie postanowiono, że parkin-
gi pod Czantorią będą za darmo. To chyba 
też przyciągnęło narciarzy.
- Po paru latach przerwy ferie się udały  
i to głównie śląskie, a na drugim miejscu 
mazowieckie. Te małopolskie były trochę 
gorsze. W ubiegłym roku było trochę 
inaczej. Przy panującej aurze okazało się, 
że małopolskie nie były wcale złe – mówi 
Cz. Matuszyński. - W tym roku podczas 
ferii śląskich dobrze obłożone narciarzami 
były całe Beskidy. W większości byli to 
goście jednodniowi, choć niektóre pensjo-
naty chwaliły sobie klientów wielodnio-
wych. My też zauważamy coraz większe 
zainteresowanie dłuższymi pobytami.  
W tym roku wprowadziliśmy bilet week-
endowy obowiązujący od piątku po połu-
dniu do niedzieli i trochę sprzedawaliśmy, 
na weekend, sumarycznie około stu sztuk. 
W ogóle był ruch w sprzedaży naszych 
nowych produktów, jakimi są e-skipass  
i wiślański skipass. 

Tu trzeba wyjaśnić, że pierwszy to ski-
pass Czantorii sprzedawany w internecie. 
Właśnie na tym e-skipassie były najwięk-
sze obniżki przed sezonem. Wiślański ski-
pass to wspólny produkt części ośrodków 
z Wisły i Czantorii. Sprzedaż skipassów 
kształtowała się na poziomie około 10% 
ogółu biletów.
- Sprzedawanie karnetów wielodniowych 
jest bardziej korzystne dla miasta i całego 
otoczenia – mówi Cz. Matuszyński. - Dla 
nas też, bo wiemy, że ktoś do nas przyj-
dzie następnego dnia, zostaje w Ustro-
niu i wydaje pieniądze w wielu innych 
miejscach. Chcielibyśmy, by większość 
naszych klientów zjawiała się na pobyty 
wielodniowe. Ciągle jednak można kalku-
lować i przejazd samochodem na Śląsk jest 
tańszy niż pozostanie na miejscu.

                                   wojsław suchta

rekordoWy  luty
kanapy pełne narciarzy.                                                                                       Fot. W. Suchta


