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przypadkowe  wybory
Rozmowa z Katarzyną Drózd, doradcą zawodowym
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (część I)

Zbliżają się egzaminy końcowe, matury, zbliża się czas wyboru
szkół, studiów. Czym młodzi ludzie powinni się kierować, żeby
w przyszłości zapewnić sobie pracę?
Nigdy nie możemy dać stuprocentowej gwarancji, że po wyborze
takiej czy innej szkoły, uczelni, młody człowiek na pewno znajdzie
zatrudnienie. Są jednak pewne dane, statystyki, prognozy, którymi
można się kierować. Opracowano listę tak zwanych zawodów
przyszłościowych i znalazły się na niej przede wszystkim zawody
związane z informatyką i telekomunikacją. Również ze sprzedażą, choć dotyczy to przedstawicieli handlowych, a nie samych
sprzedawców. Na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju produkty,
trzeba je tylko umieć sprzedać i ta umiejętność będzie w cenie.
Przyszłościowymi możemy nazwać zawody związane z opieką nad
ludźmi starszymi, zarówno lekarzy geriatrów, jak i rehabilitantów,
fizjoterapeutów. Na pewno wzrasta zapotrzebowanie na usługi
(cd. na str. 2)
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Ustrońskie Spotkania Teatralne
UST-a 2013 11- 16 marca
Wszystkie spektakle odbędą się w sali widowiskowej MDK
„Prażakówka” w Ustroniu o godz. 18.00.
11 marca - „Wariatka” - grają Edyta Olszówka i Lesław
Żurek, cena biletu 40 zł.
13 marca - „Copywriter” - gra Tomasz Dedek (Jędrula
z serialu „Rodzina zastępcza”) - cena biletu 30 zł.
14 marca - występ laureatów VIII Miejskiego Przeglądu
Amatorskich Zespołów Teatralnych - wstęp wolny, godz.
10.00.
16 marca- „Awantura w Chioggi” - grają artyści Sceny Polskiej Teatru z Czeskiego Cieszyna - cena biletu 30 zł.
Karnet na spektakle - 90 zł.
Bilety do nabycia i rezerwacji w kasie MDK - tel. 33 854 29 06
i Informacji Miejskiej w UstroniuGazeta
na rynku -Ustrońska
tel. 33 854 26 53.

przypadkowe  wybory

(cd. ze str. 1)
związane z szeroko pojętym zdrowiem, a więc poszukiwani będą
dietetycy, instruktorzy fitness, ale również specjaliści od zdrowia
psychicznego – psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci uzależnień, bo niestety jest coraz więcej osób, które nie radzą sobie
z trudnościami i potrzebują tego typu pomocy.
Myślę, że również zawód, który pani wykonuje można nazwać
przyszłościowym.
Tak, ponieważ trzeba być elastycznym, żeby dobrze znaleźć się na
rynku pracy. Musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach zmiana
zawodu, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji to konieczność.
Doradcy zawodowi pomagają osobom poszukującym pracy lub
chcącym pracę zmienić. Co za tym idzie, w przyszłości potrzebni
będą też wykładowcy, osoby prowadzące różnego rodzaju kursy, nauczyciele dla dorosłych, nauczyciele zawodu w szkołach
zawodowych. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może przyjść do
naszego urzędu i otrzyma spis zawodów uznanych obecnie za
przyszłościowe.
Czy młodzież wie o tym wszystkim? Jaką ma szansę, by dotrzeć
do tych informacji?
Od wielu lat prowadzimy program, który kiedyś nosił nazwę
„Absolwent na rynku pracy”, obecnie „Niezbędnik absolwenta”. Polega on na prowadzeniu zajęć dla młodzieży w szkołach
ponadgimnazjalnych, ale również dla nauczycieli, którzy na co
dzień pracują z uczniami i mogą im przekazać pewną wiedze na
temat rynku pracy. Wysyłamy ofertę do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie, proponując zorganizowanie
45-minutowej lekcji lub dłuższych zajęć warsztatowych na temat
wejścia na rynek pracy. Te zajęcia są różne w zależności od profilu
szkoły. W szkołach zawodowych i technikach mówimy o tym, jak
wejść na rynek pracy lub jak rozpocząć działalność gospodarczą,
w liceach rozmawiamy o wyborze kierunku studiów, pożądanych

K. Drózd.                                                                      Fot. M. Niemiec

Sióstr Elżbietanek nastąpiła
przeprowadzka oddziału dermatologicznego.

*

Pilnego remontu wymaga
most nad Wisłą w Skoczowie.
Przeprawa ta łączy obie części
trytonowego grodu. Mostem
zawiaduje powiat, który nie ma
w kasie pieniędzy na generalny
remont.

*

*

*

W połowie lutego do pawilonów Szpitala Śląskiego
w Cieszynie przeniesiono oddział gruźlicy i chorób płuc
oraz oddział obserwacyjnozakaźny. Jesienią ze Szpitala

 Gazeta Ustrońska

*

*

Turystyczną atrakcję stanowi
kościół katolicki pw. Dobrego
Pasterza w Istebnej Centrum.
Unikatowe wnętrze świątyni
pokrywają malowidła ścienne Jana Wałacha i wypełniają
rzeźby wykonane przez członków rodziny Konarzewskich.
Te artystyczne dzieła są pod
ochroną konserwatorską. Tworzą niepowtarzalny klimat duchowej i materialnej kultury
istebniańskich górali.

*

*

*

Rośnie bezrobocie w powiecie
cieszyńskim. W styczniu wy-

zawodach, przedstawiamy rankingi uczelni, studia za granicą.
Czy mówienie o wyborze drogi życiowe w technikum, liceum to
nie jest za późno? Jeśli ktoś wybrał już szkołę, w której uczy się
konkretnego zawodu lub zdecydował się na profil matematyczno-fizyczny czy biologiczno-chemiczny to ma mniejsze możliwości wyboru dalszej drogi niż uczeń na poziomie gimnazjum.
W wielu krajach europejskich doradztwo zawodowe zaczyna
się już w szkołach podstawowych. U nas cały czas tylko się
o tym mówi i tylko niektóre gimnazja na własną rękę zatrudniają
doradców zawodowych. Jest ich jednak niewielu i nie wiem,
czy potrafią dotrzeć do wszystkich uczniów potrzebujących
konsultacji. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkołach nie
należy jednak do obowiązków powiatowych urzędów pracy, nie
ma takich zapisów w ustawie, nie otrzymujemy na to żadnych
środków. Program, o którym wspomniałam to nasza inicjatywa
oddolna. Myślę, że ludzie odpowiadający za programy nauczania
powinni wprowadzić do nich odpowiednie zajęcia już na etapie
szkoły podstawowej.
Dlaczego tak wielu młodych ludzi pozostaje bez pracy?
Podstawową przyczyną jest to, że przypadkowo wybierają zawód.
Często spotykam się ze świeżo upieczonymi absolwentami, którzy
mówią, że nie chcą pracować w swoim zawodzie, mimo że ledwo
skończyli szkołę i nawet nie sprawdzili na czym on polega. Jest też
grupa osób, które chciałyby pracować w wyuczonym zawodzie,
ale nie ma dla nich pracy, bo wybrali zawód nadwyżkowy, na
który nie ma zapotrzebowania. Przypadkowość wyborów wynika
z różnych czynników. Na przykład rodzice podpowiadają jakiś
zawód, bo oni go wykonywali albo mają wyobrażenie o jakiejś
pracy na podstawie relacji znajomych, z telewizji, gazet i uważają,
że jest on idealny dla ich dziecka. Bywa tak, że wybiera się szkołę
ze względu na jej bliskość, bo dojeżdżanie jest zbyt kłopotliwe,
kosztowne albo koleżanka, kolega wybierają się do danej szkoły,
więc ja też, bo będzie raźniej.
To może rodziców też należałoby kształcić?
Z poradnictwa zawodowego w naszym urzędzie pracy może bezpłatnie korzystać każdy mieszkaniec powiatu. Trzeba zadzwonić,
zgłosić chęć spotkania z doradcą i umówić się na konkretny termin.
Nie trzeba być osobą bezrobotną, nie trzeba być zarejestrowanym
w urzędzie.
Czyli może umówić się z panią osoba, która ma pracę, ale
z obawy przed jej utratą lub chcąc znaleźć ciekawsze zajęcie,
myśli o przekwalifikowaniu, zdobyciu kolejnych umiejętności? Albo rodzic, szukający dla swojego dziecka najlepszego
zawodu, szkoły, studiów?
Coraz więcej osób myśli przyszłościowo o pracy, stara się zapobiegać utracie zatrudnienia, podnosić kwalifikacje i coraz
więcej takich osób zgłasza się do nas. Oczywiście z zatroskanymi
o przyszłość dziecka rodzicami również możemy się spotkać,
aczkolwiek podstawową pomoc rodzicom i uczniom w wyborze
zawodu świadczą poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Do nich
można się zgłaszać, żeby dowiedzieć się, o jakiej pracy, zawodzie
myśleć dla dziecka, nie tylko ze względu na rynek pracy, ale też
predyspozycje i indywidualne cechy.
(cdn)
Rozmawiała: Monika Niemiec
nosiło ono 11,5 proc. W tymże
miesiącu zarejestrowało się
prawie 500 osób szukający pracy. Na bezrobociu jest prawie
8 tys. mieszkańców regionu.

*

*

*

W Wiśle planowane jest Forum Młodych, które ma odbyć
się jesienią. Do tego czasu
burmistrz miasta i władze
samorządowe spotkają się
z uczniami tutejszych szkół
średnich i gimnazjum, aby
poznać problemy młodzieży, a jednocześnie zapoznać
uczniów z problematyką samorządową.

*

*

*

1 marca w sąsiedztwie sali
sesyjnej w cieszyńskim ratuszu

odsłonięta zostanie tablica poświęcona ofiarom politycznych
wyroków śmierci wydawanych
w 1946 roku nad Olzą. Okazją
będzie obchodzony w tym czasie Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Drugą
część wypełni sesja popularnonaukowa.

*

*

*

Przez cały marzec potrwają
zebrania w sołectwach gminy
Skoczów. Mieszkańcy Kiczyc,
Ochab, Wiślicy, Pogórza, Kowali, Harbutowic, Wilamowic, Pierśćca, Międzyświecia
i Bładnic, będą mieli okazję
przedstawienia dokuczających
im problemów władzom.		
		
(nik)
28 lutego 2013 r.

100. rocznica urodzin Józefa Pilcha
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają na
spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin Józefa Pilcha (19131995), historyka, publicysty, bibliofila, badacza i popularyzatora
dziejów miasta i regionu, działacza kultury i spółdzielczości, które
odbędzie się w sobotę 2 marca o godz. 16.00.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

„Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku
Cieszyńskim” Jana Szymika
Wszyscy zainteresowani drugim, poszerzonym wydaniem
książki mogą dokonać zakupu (indywidualnie lub na fakturę)
w siedzibie Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w cenie 35 zł,
w godz. 11.30 -15.30.
walne czantorii
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej „Czantoria” w Ustroniu uprzejmie zawiadamia członków i sympatyków
Stowarzyszenia, że 19 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00
w MDK Prażakówka, sala nr 7 - odbędzie się sprawozdawczowyborcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
BESKIDZKIE KORZENIE Pawła Stellera
w akwarelach
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zaprasza serdecznie na
unikatową wystawę ukazującą piękno rodzinnych stron artysty. Paweł Steller, wybitny artysta śląski, urodził się w 1895 r.
w Ustroniu Hermanicach. Tu spędził dzieciństwo, tu też stale
powracał w swoim artystycznym życiu. Zdobył uznanie w krajowych i światowych kręgach sztuki. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Złote medale otrzymał za niezwykłe grafiki,
w których najczęściej stosował arcytrudną technikę drzeworytu sztorcowego. Wystawiał m.in. w Paryżu, Padwie, Rzymie,
Berlinie, Londynie, Atenach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago
i Ottawie. Prasa francuska nazwała go „polskim Durerem”, zaś
polska „śląskim Skoczylasem”. Artysta był niezrównanym grafikiem, a także świetnym akwarelistą. W swoim życiu wykonał
ich 1047, z czego niezwykle cennych 50 akwarel ze zbiorów
Muzeum Historii Katowic, pokażemy w Muzeum „Zbiory Marii
Skalickiej” już w marcu br.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę 16 marca
2013 r. o godz. 15.00.

*

*

*

*

*

*

„Odważna i pełna wdzięku”
W sobotę, 9 marca 2013 r. będzie miała miejsce konferencja
dla kobiet pt. „Odważna i pełna wdzięku”. Organizatorem konferencji jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja z Ustronia.
Konferencja odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
W wydarzeniu tym weźmie udział około 1200 pań z całej Polski
oraz z zagranicy.
„Byłem obecny i przyjęliście mnie”
Pod takim tytułem odbędzie się 1 marca (piątek) o godz. 17
nabożeństwo ekumeniczne. Porządek nabożeństwa w roku 2013
przygotowany jest przez Komitet Światowego Dnia Modlitwy
z Francji.

*

*

*

Ci, którzy od nas odeszli:
Hilda Janina Paździora
lat 91 ul. Wybickiego

Zakład Pogrzebowy

dla zwierząt w Cieszynie. Na
drugi dzień odnalazł się właściciel psa, zapłacił mandat w wys.
200 zł za nieodpowiednią opiekę
nad psem, a po uiszczeniu opłat
w schronisku zabrał podopiecznego do domu.
20 II 2013 r.
Interweniowano w okolicach stawu kajakowego w Polanie w sprawie nietrzeźwej kobiety leżącej
w śniegu. Okazało się, że mieszka
niedaleko i strażnicy doprowadzili
ją do domu.
22 II 2013 r.
Tego dnia otrzymano 2 zgłoszenia
o padniętych sarnach przy ul.
Pasiecznej i ul. Armii Krajowej.
Zwierzęta zostały zabrane do
utylizacji.
23 i 24 II 2013 r.
Wzmożone kontrole na parkingach przy wyciągach na Czantorię
i Palenicę.
(mn)

tel. 854 34 83
tel. 604 55 83 21
18 II 2013 r.
Odebrano dwa zgłoszenia o rannych sarnach. Strażnicy byli najpierw na ul. Srebrnej, gdzie sarna
nie przeżyła i została zabrana do
utylizacji i na ul. Skalica, skąd
zwierzę zabrało pogotowie leśne
z Mikołowa.
19 II 2013 r.
Otrzymano zgłoszenie o bezpańskim psie błąkającym się
na parkingu pod wyciągiem na
Czantorię. Labrador biegał od
samochodu do samochodu, nie
mogąc znaleźć właściciela. Strażnicy wzięli psa na komendę SM,
a stamtąd pojechał do schroniska

22 II 2013 r.
O godz. 13.30 z parkingu przy
Czantorii skardziono samochód
Ford Mondeo.
23 II 2013 r.
O godz. 0.20 na ul. Turystycznej zatrzymano nietrzeźwego
kierowcę (0,63mg) kierującego
samochodem Seat.
28 II 2013 r.
O godz. 3.00 na ul. Dominikańskiej zatrzymano nietrzeźwego
rowerzystę (1,18mg/l).

policja tel. 856 38 10
19. II 2013 r.
W godzinach rannych z ul. Stromej
skradziono samochód Audi Q7.
19 II 2013 r.
W godzinach wieczornych z parkingu przy ul. Turystycznej skradziono samochód Seat Altea.

listy  do  redakcji
Poniżej publikujemy list skierowany do
władz miasta.

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za podjęcie decyzji o nieuczestniczeniu nikogo
z kierujących Ustroniem w organizowanej ostatnio kompromitującej inicjatywie czczenia rocznicy urodzin byłego I Sekretarza
PZPR.
To decyzja, którą w świetle „dokonań” Edwarda Gierka – należy podejmować bez zastanowienia.
Ze zdziwieniem odnalazłem na oficjalnej stronie mojego Miasta
relację z tego „wydarzenia”.
Jeżeli moglibyście Państwo ograniczyć promowanie tego typu
inicjatyw – byłbym zobowiązany.
Bartek Wasilewski

*

*

*

Panie Redaktorze

Uczestniczyłem w piątek w spotkaniu z okazji 100. rocznicy
urodzin Edwarda Gierka. Interesujące spotkanie. Po powrocie
do domu przeczytałem na ten temat felieton Marka Rembierza
w Waszej gazecie. Bywa tak, że niegłupiemu chłopu może się nagle, niespodziewanie tak gwałtownie pomyrdolić w głowie, że aż
mu się preambułą odbije. Historia medycyny zna takie przypadki.
Szkoda młodego, bo się zapowiadał, ale może mu przejdzie, może
wyjdzie z tego, przecież to doktor. 		
Zbigniew Niemiec

Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Po uroczystym przekazaniu wozu.                                                                      Fot. W. Suchta

pracują z młodzieżą

23 lutego odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu Lipowcu. Prezes
jednostki witał przybyłych gości: radną
z Lipowca Olgę Kisiałę, skarbnika miasta
Aleksandrę Łuckoś, przewodniczącego
Rady Miasta Stanisława Malinę, naczelniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Alicję Żyłę,
wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego
i prezesa Zarządu Powiatowego OSP
Rafała Glajcara, burmistrza i prezesa Zarządu Miejskiego OSP Ireneusza Szarca,
dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Polanie i komendanta miejskiego OSP
Damiana Legierskiego, delegacje z innych
ustrońskich jednostek OSP.
Następnie obrady prowadził Karol Małysz.
Sprawozdanie za miniony rok przedstawił prezes T. Krysta, mówiąc m.in.:
- Jednostka nasza liczy ogółem 45 członków, w tym jeden honorowy. Działają
drużyny młodzieżowe dziewcząt oraz
chłopców w wieku 12-16 lat pod troskliwą
opieką druhów Leszka Siemienika, Rafała
Siemienika i Marcina Krysty. Wyróżniającym się członkom drużyn młodzieżowych staramy się zapewnić uczestnictwo
w obozach szkoleniowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką OSP.
W roku sprawozdawczym nasi kandydaci
na obóz nie zostali zakwalifikowani. (...)
Darowizny złożone przez mieszkańców
w czasie roznoszenia kalendarzy wyniosły
9.336 zł i zostały przekazane na konto jednostki. (...) Życzę wam koledzy druhowie
i waszym rodzinom zdrowia oraz opieki
naszego patrona św. Floriana. Sprawozdanie kończę cytatem towarzyszącym
nam od lat w pracy i służbie: „Wspólnie
tworzymy - wspólnie chronimy.”
Swe sprawozdanie przedstawił też naczelnik Grzegorz Górniok, mówiąc:
- Rok 2012 w naszej jednostce można zaliczyć do najspokojniejszych pod
względem wyjazdów alarmowych, których
odnotowaliśmy tylko 5 w tym: 2 pożary,

 Gazeta Ustrońska

3 zagrożenia miejscowe, odnotowaliśmy
również jeden alarm fałszywy. (...) Zawody sportowo-pożarnicze, w które obfitował
ubiegły rok, rozpoczęliśmy w maju startem
w wojewódzkich zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozegranych
Jastrzębiu Zdroju. Wystawiliśmy jedną
drużynę chłopców, która zaprezentowała
się dobrze, zajmując 8. miejsce na 19
drużyn startujących w zawodach. We
wrześniu na stadionie KS Beskid Skoczów rozegrano powiatowe zawody MDP,
w których bardzo dobrze zaprezentowały
się dwie nasze drużyny. Dziewczęta zajęły
3. miejsce, a chłopcy powtórzyli wynik
sprzed dwóch lat, zajmując 1. miejsce
i tym samym zakwalifikowali się ponownie do zawodów wojewódzkich.
Skarbnik Andrzej Polok w swym sprawozdaniu poinformował, że dochody
jednostki w 2012 r. wyniosły 87.671 zł,
natomiast wydatki 54.425 zł.

W Lipowcu nie brak młodych strażaków.

Leszek Glajc w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie
zarządowi absolutorium, co druhowie
z Lipowce uczynili jednogłośnie.
Prezes T. Krysta zaproponował plan
działania na 2013 r. W strażnicy zostanie wycyklinowany parkiet, wymienione
drzwi garażowe. Planuje się zakup pompy i umundurowania. Pięciu członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pojedzie na obóz letni. Składki proponuje się
w wysokości 10 zł.
A. Polok przedstawił plan finansowy,
w którym dochody wyniosą 16.450 zł
i w tej samej wysokości wydatki.
Następnie uroczyście przekazano nowy
wóz marki ford transit. Burmistrz wręczył
kluczyki naczelnikowi, w garażu dokonano odbioru samochodu.
Wręczono odznaczenia. Srebrny medal
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał
Brunon Chrapek, brązowy medal „Za
zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Grzegorz Chrapek, natomiast odznakę „Strażak
Wzorowy” Adam Tomiczek.
R. Grajcar podkreślał, że nowy samochód to wynik znakomitych relacji strażaków z samorządem Ustronia.
- Patrząc z zewnątrz, macie się druhowie
jak pączki w maśle – mówił R. Glajcar,
który też poinformował, że prezes T. Krysta został członkiem wojewódzkiego sądu
honorowego. Podkreślił też dobrą pracę
z młodzieżą w Lipowcu, bo jedna trzecia
jednostek OSP w ogóle nie posiada drużyn
młodzieżowych. Ponadto Zarząd Powiatowy chce ustanowić medal im. Klemensa
Matusiaka za zasługi dla OSP.
Burmistrz I. Szarzec dziękował za miniony rok, szczególnie opiekunom młodzieży.
Podobnie S. Malina gratulował pracy
z młodymi adeptami pożarnictwa.
D. Legierski stwierdził, że przeprowadzona kontrola w OSP Lipowiec wykazała,
że jednostka ta niczym nie odbiega od tych
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ze swej strony dołoży starań, by
OSP Lipowiec był częściej dysponowany
do akcji ratowniczych. Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

28 lutego 2013 r.

ustrońskie
spotkania teatralne
„Wariatka”
Tragikomedia, która ma w sobie
wszystko, co powinien mieć genialny
rosyjski dramat. Nie pozwala przestać
się śmiać, by za chwilę „wcisnąć widza
w fotel”, wywołując wzruszenie i łzy.
Ona – 40-letnia Marina (Edyta Olszówka), szalona i destrukcyjna, przerażona
upływem czasu, dla miłości gotowa uwodzić, kokietować, stosować emocjonalny
szantaż, a nawet oferować czysto handlowy układ.
On – 30-letni Aleksiej (Lesław Żurek),
czarujący mąż i ojciec, nie stroniący od
przygód, trochę cyniczny i pewny siebie.
Ich rzekomo przypadkowe spotkanie
uruchomi lawinę niekontrolowanych,
chwilami niezwykle komicznych, chwilami dramatycznych zdarzeń. Nie zabraknie
namiętności, walki, przewrotnych, świetnie napisanych dialogów, obnażających
jakże odmienny sposób widzenia świata
przez kobiety i mężczyzn.
Spektakl „Wariatka” powstał na podstawie tragifarsy autorstwa współczesnej
rosyjskiej dramaturg, scenarzystki, reżyserki teatralnej i filmowej – Nadieżdy
Ptuszkiny. Urodzona w Leningradzie,
ukończyła Państwowy Instytut Teatralny, a w 1977 roku została absolwentką
wydziału reżyserii teatralnej Studium
przy moskiewskim MchAT. Ptuszkina
jest autorką ponad 60 sztuk, kilkunastu
zrealizowanych scenariuszy filmowych
i kilku wyreżyserowanych przez siebie
pełnometrażowych filmów.

„Copywriter”

Autor: Mariusz Bielak
Reżyseria: Tomasz Dedek
W roli Henryka Pępka Tomasz Dedek
Bohater monodramu przewrotnie odsłania przed widzami cyniczne mechanizmy
show-biznesu reklamowego, które zna
i wykorzystuje w sposób perfekcyjny
dla własnej kariery. Daje mu to poczucie
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Zdaniem
Burmistrza

O tegorocznej akcji zimowej mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Tomasz Dedek

potęgi i władzy nad ludzkimi losami, nad
życiem i śmiercią klientów.
„Copywriter” to opowieść-prezentacjaprelekcja-prezentacja reklamowa najlepszego w dzisiejszych czasach produktu.
Tym produktem jest nowy człowiek,
nowej plastykowej rzeczywistości rynku,
produktów, reklam i pieniądza - copywriter, układacz słów, które mają nas przekonać, aby kupić, aby wydać pieniądze
i aby znowu kupić.
Ale czy rzeczywiście copywriter odsłania przed nami mechanizmy rynkowej
manipulacji? A może właśnie je ukrywa prowadząc z widzami przewrotną
grę? Grę, w której już nie wiadomo, co
jest rzeczywistością, a co manipulacją...
W ciekawej teatralnej formie autor sztuki przewrotnie i bardzo fachowo igra
z uczestnikami tej prezentacji. I stawia
najważniejsze, chciało by się powiedzieć,
ontologiczne pytanie - o co chodzi w tej
rzeczywistości, którą uważamy za pewną?
Jeśli chcemy dalej robić zakupy w hipermarkecie i oglądać telewizję - trzeba to
koniecznie zobaczyć!
(BNŻ)

*

*

Za nami ferie zimowe. Trzeba przyznać,
że, jeżeli chodzi o warunki śniegowe dla
narciarzy i innych uprawiających sporty zimowe, na pewno były dobre, więc masowo
korzystano z atrakcji zimowych,
Niestety nie do końca pogoda spełniła
wszystkie oczekiwania, bo to już drugi
miesiąc bez dłuższego okresu słonecznego,
a praktycznie codziennie odnotowujemy
opady. Przeżyliśmy marznący deszcz, były
opady śniegu słabsze i bardziej intensywne. Oprócz tego, że na stokach przybywało
śniegu, dla miasta kłopotliwe było utrzymanie infrastruktury, głównie komunikacyjnej, w stałej gotowości. To było duże
wyzwanie, a w ślad za tym miasto ponosiło
koszty, które w tym roku przekroczyły już
o 200.000 zł ubiegłoroczną akcje zimową,
a przed nami jeszcze marzec, czekają nas
zapewne opady jesienią i w końcówce
roku. Średnie koszty prowadzenia akcji
zimowej, gdy trzeba odśnieżać, polewać
drogi solanką i posypywać trudne miejsca,
to około 10.000 zł dziennie. Jeśli przyjmiemy, że codziennie praktycznie musieliśmy prowadzić akcję zimową, to mamy
wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych.
Były dni, gdy akcja przebiegała w stopniu
minimalnym, ale też takie, gdy musieliśmy
ją prowadzić bardzo intensywnie.
Od paru lat z uwagi na wzmożony ruch,
akcja zimowa prowadzona jest od momentu, gdy zaczyna padać śnieg. W myśl
obowiązujących standardów pełna przejezdność powinna zostać przywrócona
po ustaniu opadów. W tym roku takie
podejście było praktycznie niemożliwe,
bo padało prawie cały czas. Najtrudniejsze
w tym zadaniu są te momenty, gdy nie
wiadomo, jaką metodę zastosować, by była
skuteczna. Ani odśnieżanie, ani posypywanie nie do końca zabezpiecza komfort
jazdy przy stałych opadach. Mieliśmy też
rzadkie zjawisko, gdy przez parę dni padał
marznący deszcz stwarzający duże niebezpieczeństwo na drogach i chodnikach.
Ponadto różne urządzenia były obladzane, że wspomnę tylko o dyskomforcie
kierowców, którzy po krótkotrwałym
postoju, musieli zdrapywać lód ze swych
samochodów.
Biorąc pod uwagę wszystkie trudne
okoliczności, można powiedzieć, że nie
nastąpiły takie zdarzenia jak stałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, nie
było silnych wiatrów czy bardzo niskich
temperatur, dających o sobie znać w ubiegłych latach. Wtedy to pękały instalacje,
zrywane były sieci energetyczne. Czekamy
na nadchodzącą wiosnę i słoneczne dni,
które oprócz wyższych temperatur, wprowadzą optymizm do naszego codziennego
funkcjonowania, co w kontekście powrotu
naszych pociech do szkół, jest bardzo
wskazane.
Notował: (ws)

Gazeta Ustrońska 

listy  do  redakcji

W poprzednim numerze Gazety Ustrońskiej ukazał się artykuł
pod tytułem „Sport dla dorosłych". Dotyczył on Dnia Otwartego
Narciarstwa Biegowego, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia.
Zarówno tytuł, treść, jaki i przytoczone wypowiedzi organizatorów mogłyby sugerować, że impreza była porażką organizacyjną
i wymknęła się organizatorom spod kontroli. Tymczasem takie
przedstawienie sprawy może oznaczać co najwyżej, że autor artykułu albo niedokładnie obserwował zajęcia, albo nie zapoznał
się z opiniami ich uczestników (za wyjątkiem, być może, krewnych
dziecka, które nie uzyskało darmowego wypożyczenia nart) albo
po prostu zupełnie nie zdaje sobie sprawy z realiów. Nie śmiem
bowiem posądzać go o złą wolę.
Tak duża frekwencja na zajęciach jest nie porażką, a sukcesem
stowarzyszenia, które jest jedyną w kraju instytucją, która na
taką skalę popularyzuje narciarstwo biegowe w postaci całkowicie darmowych zajęć dla wszystkich chętnych. Oczekiwanie,
że organizacja, której funkcjonowanie opiera się na pozyskanych
skromnych środkach finansowych oraz społecznej pracy grupy
sympatyków - wolontariuszy, wręczy każdemu zgłaszającemu się
darmowy komplet sprzętu w żądanym rozmiarze jest, delikatnie
mówiąc, naiwnością. Również opinia , że pięciu trenerów nie
wystarczyło do poprowadzenia zajęć, jest, podobnie jak większość
artykułu, prywatną opinią Pana Redaktora opartą na jemu tylko
znanych kryteriach. Wśród uczestników zajęć takie zdania nie
pojawiały się.
W ciągu kilku lat Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego
z grupy pasjonatów, spotykających się w niewielkim gronie
i szkolącej wyłącznie osoby posiadające własny sprzęt stała się
zjawiskiem coraz popularniejszym, gromadzącym coraz większe
grono sympatyków i instytucji zainteresowanych współpracą,
a nawet, co jest absolutnym unikatem, zapewniającym możliwość
darmowego (jak wszystko inne) wypożyczenia kompletów sprzętu biegowego. Ubolewam, że z tego wszystkiego Pan Redaktor
zauważył jedynie to, o czym napisał w swoim artykule. Dodam
jeszcze, że gdyby podczas obserwacji sobotnich zajęć odwiedził
Pan również odcinek tras bliżej wiaduktu, zobaczyłby Pan mnóstwo dzieci biegających pod opieką jednej z naszych trenerek. Ta
ostatnia uwaga dotyczy tytułu artykułu.
Z poważaniem,
Radosław Pawłowski
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia

*

*

*

Panie redaktorze Wojsławie Suchto

Może lepiej byłoby, aby komentował Pan wypowiedzi naszych
„ulubieńców" z pod znaku palącego się kota czy innych normalnych inaczej, a narzucających normalnym normalnie swoją normalność inną, niż dotychczas przyjęta za normalną, bo cytowanie
każdej z ich wypowiedzi wzbudziłoby na pewno większe emocje
niż te, które dla Pana były najważniejsze podczas imprezy, jaką
Pan był łaskaw opisać w swojej notatce w Gazecie Ustrońskiej
z dnia 22.02.2013r o „Dniu Otwartym Narciarstwa Biegowego”
w sobotę 16 lutego 2013roku.
Z tej nudnej notatki dowiedziałem się, że odbyła się kiepska
impreza, na której jakieś dzieci miały dostać narty a nie dostały
bo było za dużo dorosłych. Z tego powodu organizator musiał
się przez cały Pański tekst gęsto tłumaczyć i zwalić winę na to,
że liczba chętnych przerosła oczekiwania organizatorów. Czyli
klapa, znowu nic się nie udało.
Nie zainteresowałbym się wcale Pańskim tekstem, gdyby nie
fakt, że byłem uczestnikiem tej imprezy. Wraz ze mną była moja
żona i córka. Byli też nasi znajomi. I wszyscy bawiliśmy się
świetnie. Wracaliśmy do domu zmęczeni, spoceni jak szczury
i szczęśliwi.
A co nas skłoniło aby wybrać się na tę imprezę? Nie jesteśmy
wszak narciarzami.
Otóż wszyscy dostaliśmy do trenowania za darmo narty, buty,
kijki. Do Ustronia dowiózł nas za darmo z Cieszyna mikrobus
MOSIRu. Trenowaliśmy za darmo pod okiem trenera profesjonalisty.
Wśród narciarzy byli dorośli i dzieci. Mogliśmy, oprócz biega-

 Gazeta Ustrońska

nia na przygotowanych trasach, oglądać i wypróbować różnego
rodzaju narty. Uczyliśmy się smarować narty. Była muzyka, ciepły
posiłek. Był wspaniały klimat ogólnej sympatii, wzajemnej życzliwości. Nikt nie śmiał się z początkujących a wręcz przeciwnie
- trenerzy bardzo umiejętnie chwalili ich postępy i skutecznie
zachęcali do zdrowego wysiłku.
Impreza była bardzo barwna i widowiskowa. Mnóstwo fotoreporterów czyhało na narciarzy i robiło zdjęcia, które później
ukazały się w sieci WWW.
Na takiej imprezie byłem pierwszy raz. Nie pamiętam bowiem,
a żyję już sporo lat, aby kiedykolwiek, ktokolwiek dał komuś za
darmo narty, trenera i trasę. I sądziłem, że to jest najistotniejsza
wiadomość do rozgłaszania i chwalenia za to organizatorów!
Proszę więc napisać w następnym numerze gazety sprostowanie
i publicznie podziękować organizatorom za wspaniałą imprezę
oraz zachęcać do organizowania jak najwięcej podobnych imprez.
I przy okazji zachęcać sponsorów do wspomagania ich finansowo,
bo na prawdę warto.
Wacław Kołodziejczyk

*

*

*

Szanowny Panie Redaktorze

Jestem czytelnikiem Gazety Ustrońskiej i osobą, której bliskie
jest miasto Ustroń.
Doceniam i bardzo się cieszę, że Gazeta często relacjonuje
wartościowe inicjatywy kulturalne i sportowe, promując aktywny
i zdrowy styl życia. Zdecydowałem się napisać do Pana, ponieważ
artykuł „Sport dla dorosłych” dotyczący Dnia Otwartego Narciarstwa Biegowego wprawił mnie w niemałą konsternację.
Uczestniczyłem w tej imprezie i widziałem jak pozytywne reakcje wywołała ona u wszystkich obecnych. Przygotowanie tras
(„ręcznie” do późnych godzin nocnych), dostęp do profesjonalnej
wiedzy i sprzętu, wykwalifikowani trenerzy, wydzielona trasa
i grupa „dziecięca” - zasługują tylko na słowa uznania.
Jednak czytając artykuł trudno mi było uwierzyć, że dotyczy
on tego samego wydarzenia, ponieważ po jego przeczytaniu
osoba postronna mogłaby odnieść wrażenie, że impreza była źle
przygotowana lub nieudana. Obraz ten jest sprzeczny z rzeczywistością, co potwierdzają opinie wszystkich napotkanych tam
przeze mnie uczestników.
Trudno mi odgadnąć jaki cel przyświecał takiej relacji z imprezy.
Nie wierzę, że Gazeta stawia na informacje negatywne, które
podobno lepiej się sprzedają, ponieważ działałoby to na szkodę
czytelników, którzy dzięki nieprawdziwym informacjom - nie
korzystaliby w pełni z uroków i możliwości jakie oferuje Ustroń?
Miasto Uzdrowisko.
Tłumaczę sobie wymowę tego artykułu jako „wypadek przy
pracy”, ponieważ takie akcentowanie faktów, jak w artykule,
niewiele ma wspólnego z rzetelnością dziennikarską i obiektywnym komentowaniem rzeczywistości, co powinno być celem
nadrzędnym każdej szanującej czytelnika gazety.
Jestem przekonany, że gdyby Pan Redaktor znalazł czas na
uczestnictwo w zajęciach Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego - z pewnością jego opinia zmieniłaby się.
Piszę to z pełnym przekonaniem, ponieważ sam z nich korzystam
i w ramach swoich możliwości, staram się wnosić drobny wkład
w działalność Szkoły.
Dlatego nie mogę zgodzić się z przekazem jaki płynie z artykułu,
który w nieprawdziwym świetle stawia starania i rezultat działań
ludzi, których łączy pasja, podparta profesjonalizmem i autentyczną chęcią promowania pozytywnego, zdrowego życia.
Niewiele miast może pochwalić się Organizacją, dzięki której
mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie uczyć się techniki jazdy od
najlepszych i użytkować trasy biegowe, utrzymywane na wysokim
poziomie przez cały sezon przez entuzjastów tego sportu.
Takie podejście ludzi, Panie Redaktorze, zasługuje przynajmniej
na rzetelną, obiektywną ocenę ich starań na łamach lokalnych
mediów.					
Pozdrawiam
				
Witold Cieloch

*
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*

Napisałem w GU kilkadziesiąt entuzjastycznych artykułów
o szkole narciarstwa biegowego. A że dzieci z Dnia Narciarstwa
Biegowego odchodziły z kwitkiem, to niestety prawda. Co zaś się
tyczy dobrych obyczajów, to przepraszam dzieci, skoro organizatorzy się na to nie zdobyli.
Wojsław Suchta
28 lutego 2013 r.

Nowy system
gospodarowania
odpadami

osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami wnoszonej kwartalnie do gminy będzie sumą opłat z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.
Należy pamiętać, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami będzie uzależniona od tego czy „śmieci” będą segregowane
czy nie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zadeklaruje
prowadzenia segregacji opłata będzie wyższa.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska w przypadku
budynków wielolokalowych w których ustanowiono odrębną
własność lokali deklarację składa zarząd nieruchomością wspólną
lub właściciele lokalu jeżeli zarząd nie został wybrany – zgodnie
z poniższym:
„Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością
wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994
r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.)
lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Również
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) odwołuje się
w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną do
ustawy o własnościach lokali (w art. 26 oraz 27).”

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości sami
będą obliczać wysokość opłaty jaką będą musieli uiścić Gminie
za odbiór odpadów komunalnych z terenu swoich nieruchomości.
W tym celu każdy właściciel nieruchomości będzie musiał wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Właściciele nieruchomości położonych na terenie
Miasta Ustroń otrzymują deklaracje z decyzją o wysokości podatku od nieruchomości lub za pośrednictwem poczty. Ponadto wzór
deklaracji można pobrać ze strony internetowej Miasta Ustroń
www.ustron.pl, w zakładce odpady komunalne lub otrzymać go w
Urzędzie Miasta Ustroń w pokoju 25 w godzinach pracy Urzędu
t.j. od 730 do 1530.
Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń do dnia
31 marca 2013 r.
Sposób obliczania opłaty uzależniony jest od rodzaju nieruchomości:
• Właściciele nieruchomości zamieszkałych, obliczają wysokość opłat miesięcznych i kwartalnych w zależności od ilości
osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
• Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obliczają wysokość opłat miesięcznych i kwartalnych w zależności od ilości
i rodzaju pojemników opróżnianych na danej nieruchomości.
• W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na terenie których

Sprostowanie
W artykule „Dobra sala, sprawny przebieg” opisującym XIX
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia pomyłkowo
napisaliśmy, że Grzegorz Hussar jest uczniem SP-5, a uczęszcza
on do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie. Przepraszamy
Grzegorza i całą społeczność SP-3.

Wycieczka połączonych klas Szkoły Podstawowej nr 2 do
Zakopanego w 1963 r.

I rząd od lewej: NN, Leokadia Sadlik, II rząd: Stefania Wałaski,
Anna Śliż, Franciszka Górniok, Wiktoria Puchała, Eugeniusz
Pindur, Stanisław Stec, Jan Korzec, Stanisława Nowak., III rząd:
wychowawczyni Eugenia Karnas, Helena Błaszczyk, Helena
Brandys, Maria Korzec, Gluza, Karol Semik, Teresa Huma, Makaria Dustor, Irena Konieczny, Janina Madzia, wychowawczyni
Maria Gradzik, Wanda Korcz, IV rząd: Zofia Ligocka, Stanisław
Cholewa, Krystyna Burian, NN, Barbara Turoń, NN, wychowawca Marceli Cholewa, Maria Jurzykowska, Krystyna Dryjak, Maria
Chraścina. Fotografię opisała Krystyna Gołda (z d. Dryjak).
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BARBARZYŃCA
W SNOWBOARDZIE (cz. 1)
Do zbioru esejów „Barbarzyńca w ogrodzie” Herberta nawiązuję luźno, gdyż traktuje on o odkrywaniu sztuki w podróżach,
niemniej zwraca uwagę na niezwykłość
tego, co rzekomo zwykłe, narrator zaś,
na pozór dyletant z prowincji, okazuje się
znawcą. My w Ustroniu też mamy niepozornego „barbarzyńcę”, który odnalazł
się w przestrzeni dla wielu (według ich
wyobrażeń) niedostępnej i udowadnia, że
nawet mieszkając w małej miejscowości,
można zaoferować światu coś ponadprzeciętnego. Odwrotnie jednak niż u Herberta,
niezwykłość własnych przedsięwzięć jest
dla Maćka Szczechli czymś zupełnie normalnym.
Strona WWW firmy „Barbarian-Clothing” ma tylko wersję anglojęzyczną,
lecz jej siedziba to „Ustron, Poland”. Skąd
pomysł na działalność? Maciek tłumaczy,
że odkąd pamięta, trenował wiele dyscyplin sportowych, póki nie ukierunkował
się na snowboard. Startował w zawodach,
stosował różny sprzęt i brakowało mu na
rynku ubrania, które wygląda jak bluza,
natomiast parametrami odpowiada kurtce.
No dobrze: można marzyć o stworzeniu jakiegoś produktu, jednak przed młodą osobę
zakładającą interes (zwłaszcza w Polsce)
wydaje się piętrzyć góra biurokratycznych
przeszkód…
- Wszyscy straszyli mnie ZUS-em, skarbówką, papierami itd. Ale miałem do czynienia z urzędami austriackimi, niemieckimi, amerykańskimi i żadnego nie da się
porównać do Polski, jeśli chodzi o jakość
obsługi klienta. Nie mówię, czy system
ZUS ma sens, mogę stwierdzić, że u nas,
kiedy tylko miałem pytania, wszystko mi
wytłumaczono, dostałem też dotację z PUP
– opowiada Maciek. - Fakt, siedziałem
w książkach i papierach do nocy, ale jeśli
człowiek zajmujący się sportem, który
nigdy nie miał styczności z finansami, się
tego nauczył, jest to do zrobienia.
Pracował w wielu krajach, by zarobić
na trenowanie snowboardu, a dwa lata
temu rozkręcił „Barbarian-Clothing”. Jak
zdołał to pogodzić? Podkreśla, że nie zna
innego życia niż sport, nauka i praca, firmę
zaś skonstruował tak, żeby przez Internet
móc nią sterować z każdego miejsca na
świecie.
- Zastanawiałem się, w jakim kraju otworzyć siedzibę, ale stwierdziłem,
że docelowo chcę mieszkać w Polsce
i w Ustroniu. Dodatkowo np. w Austrii
trzeba przejść miesięczny kurs zakładania
firmy, by coś zacząć. Sądziłem, że usłyszę skomplikowane porady ekonomiczne,
a oni mi tłumaczyli, jak wystawić fakturę
itp., rzeczy, które u nas każdy ma wpisane
w geny. Więc podziękowałem. Ale te
doświadczenia dały mi znajomość kilku
języków, bo prowadzę interes głównie
w niemieckim i angielskim.
Na czym ten interes właściwie polega?
Chodzi o ubrania na potrzeby snowboar-
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dzistów oraz narciarzy; trudno wytłumaczyć ich specyfikę komuś, kto nie uprawia
sportów zimowych. - Skupiam się na tym,
żeby odbiorca nie musiał rozmyślać nad
jakością materiału, po prostu ubiera daną
rzecz i ona mu służy w śniegowych, nieraz ekstremalnych warunkach, ale równie
dobrze można w niej iść na miasto. Każda
kieszeń jest precyzyjnie zaprojektowana
i na tyle szeroka, by dało się do niej sięgnąć
w rękawiczce. Uchwytu na iPoda czy mp3
nie umieszczę nisko, bo to niewygodne,
robię go przy ramieniu – Maciek prezentuje wszystko na sobie. - Mam tu kaptur
z guzikiem i przy rotacjach w powietrzu
nigdy nie wejdzie na twarz. Robię te rzeczy
stricte pod kątem wąskiej niszy osób, które
wiedzą, po co one są. Banalny zamek. Ten
się zapina z boku, żeby przy dużym mrozie nie drażnił brody. Nie ukrywam, moje
produkty są dosyć drogie, zwłaszcza na
polską kieszeń, ale klientów w 70% mam
z krajów alpejskich.
Oczywiście Maciek nie działa sam,
współpracuje z nim sztab ludzi. Zaznacza,
że sam jest pionkiem, a inni mają znacznie
większą wiedzę. - Znam podstawy technologii, ile materiału na co potrzeba itp., ale
głównie tworzę wizję, czyli np. mówię, że
trzeba skonstruować zamek z boku szyi, ale
mimo tej niesymetryczności ma nie ściągać
materiału. Zatem pani technolog trudni się
doborem materiału i kroju, graficzce tłumaczę, że coś chciałbym np. w tonacjach
męskich, spokojnych, ona składa kilka
propozycji, dogadujemy się i wracamy do
technologa, czy da się wykonać to w tych
barwach, bo nie wiadomo, czy takie jak na
próbniku wyjdą na danej bawełnie. Dyskusje trwają do nocy i tu ujawnia się ogrom
wiedzy pani Małgosi Styrny, która jest
znakomitym technologiem odzieży. Julia
Piasecka to z kolei bardzo dobry grafik.
Ustroniak Staszek Rakowski odpowiada
za witrynę internetową, bo produkt trzeba
fachowo wypromować. Szymon Brodacki
z Wisły robi zdjęcia, ale musi być model,
którym najczęściej jest mój brat, świetnie
pasujący do wizerunku firmy. Teraz rodzice: tata zajmuje się spedycją, a mama
potrafi tak ułożyć bluzę w paczce, że każdy
pyta potem w e-mailu, kto to pakował.
Mogę użyć maszynki nalepiającej dane
adresata, ale moja mama woli wypisać je
ręcznie. Kiedy ktoś widzi taki charakter
pisma, to otwiera oczy, nim jeszcze zajrzy
do paczki.
Ciekawa okazuje się również produkcja.
Odbywa się ona w różnych miejscach, np.
materiał powstaje w Łodzi, metki w Rzeszowie, bawełnę na czapki importuje się
z Niemiec. Co do farb, akurat w Bielsku
znajduje się jedyna w tej części Europy
maszyna do tworzenia grafiki odzieżowej
pod wysokim ciśnieniem i temperaturą
(odpornej na warunki pogodowe). Także
w Bielsku wszystko się składa, zszywa,
pakuje i stąd trafia do ustrońskiego maga-

zynu. Nie jest on duży, bo Maciej zamawia
minimalną opłacalną partię i uzupełnia
zapasy. Rozmawiał z Chińczykami, lecz
nie są w stanie przygotować produktu
o takiej jakości, tym bardziej w mniejszych
ilościach. Jakie to zatem ilości?
- Nie mogę zweryfikować, ile osób nosi
moje rzeczy, ale obecnie zainteresowanych
nimi jest ponad 3000 ludzi, to baza e-mailowa tych, którzy wymieniają ze mną poglądy, dopytują, sugerują ulepszenia. Więc
mam feedback, podobnie od zawodników
reprezentujących firmę. Niesamowita przyjemność, kiedy w pewnym ośrodku w Austrii zobaczyłem kogoś w moich ciuchach,
a to dopiero były początki. Podchodzę
i pytam, skąd je wziął, bo ja, pokazuję, też mam. Nie przyznałem się oczywiście, że tym dowodzę. „Znalazłem
w Internecie, słuchaj, takich ciuchów jeszcze nie miałem, zrobione specjalnie dla
mnie! Koleś, co te rzeczy wymyślił, to musi
serio być kozak, nie?” Mówię: „Wiesz, ja
jestem tym kolesiem. A za to, że tak powiedziałeś, napisz, coś ci wyślę”. To jest
największa satysfakcja. Bo na dostatku
mi nie zależy, a firma też nie przynosi kokosów, choć można się utrzymać. Chodzi
o świadomość, że wykonałem produkt,
który nie ma konkurencji, idealnie komuś
pasuje i się podoba. Nie liczy się ilość
odbiorców, ale fakt, że ktoś rozumie moją
myśl. Ja to po prostu uwielbiam robić.
Są jednak inne rzeczy, które Maciek
uwielbia, bo „Barbarian” nie stanowi jedynej jego pracy ani celu samego w sobie – to
wszystko jest „po coś”. Dowiemy się tego
z kolejnego numeru GU.
Katarzyna Szkaradnik

Grzegorz, brat Macieja Szczechli (będący
twarzą jego firmy „Barbarian-Clothing”),
wraz z ubraniami reklamuje na całym
świecie widoki z Ustronia.
                                       Fot. Sz. Brodacki

28 lutego 2013 r.

D. Kubok mówił o potrzebie krytycyzmu.

Fot. W. Suchta

jaki jest sens takiej dyskusji

16 lutego, w dwa dni po swoich 42
urodzinach, Dariusz Kubok - profesor
Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk
Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - wygłosił pierwszy
wykład w swoim rodzinnym mieście. Jego
tytuł brzmiał: „O potrzebie krytycyzmu”
i tą potrzebę niewątpliwie wykładowca wykazał. Przy okazji jednak wskazał również
na potrzebę filozofii, szczególnie w edukacji młodego pokolenia. I nie chodziło mu
o historię filozofii, obowiązkowe zajęcia
na wszystkich chyba kierunkach studiów,
bo na studiach, jest już za późno.
Prof. Kubok podkreślał wysoki poziom
wykształcenia naszego społeczeństwa,
ponieważ wkrótce 50 procent Polaków
będzie miało wykształcenie wyższe. Jednak nietrudno było wyczuć ironię w tym
stwierdzeniu, bo już za chwilę zwierzał się
licznie zebranym w Muzeum Ustrońskim
gościom, że współcześni studenci potrafią
bez żenady wyznać, że nic nie rozumieją
z książek Władysława Tatarkiewicza, wybitnego filozofa i estetyka. Abstrahując już
od tego, że trudno jest nic nie rozumieć,
to podręcznik „Historia filozofii” został
napisany dla przedwojennych gimnazjalistów.
Brak filozofii w szkole, a co za tym idzie
nauki analitycznego myślenia, nauki zadawania odpowiednich pytań, krytycyzmu
właśnie, prowadzi do takich przebłysków
młodego umysłu, jak ten w przytoczonej
przez prelegenta smutnej anegdocie. Podczas zajęć na temat podstawowych pytań,
jakie zadaje sobie człowiek, postawiono to
najważniejsze, o sens istnienia. Jeden ze
studentów, zupełnie poważnie powiedział,
że sensem tym jest powiększanie PKB.
Prawie godzinny wykład D. Kuboka
był ciekawy, chwilami prowokujący lub
wywołujący uśmiech na twarzy, choć
najczęściej gorzki. Trudno było wybrać
fragmenty szczególnie warte przedstawienia i przemyślenia. Jednak w kontekście
ostatniej dyskusji na temat rocznicy urodzin Gierka, najodpowiedniejszym wydaje
się początek wykładu, który z niewielkimi
zmianami zamieszczamy poniżej.
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„Czasy się zmieniają, a potrzeba krytycyzmu się nie zmienia. Jest to wymóg,
przed którym człowiek staje, wymóg jak
najbardziej praktyczny, nie tylko w wymiarze filozoficznym, analiz szczegółowych, ale dla każdego człowieka potrzeba
krytycyzmu jest czymś jak najbardziej palącym. Na początku trzeba by powiedzieć,
co to jest krytycyzm. Takie jest właściwe
podejście do tematu, że zanim zacznie się
o czymś mówić, trzeba wyjaśnić o czym
będzie się mówić. To nie jest sejm, gdzie
każdy mówi swoje, tylko wykład naukowy,
czy paranaukowy.
Co to jest krytycyzm? Bycie krytycznym
kojarzy nam się z aktem krytykowania, gdy
ktoś kogoś krytykuje. Krytykujemy czyjeś
poglądy, czyjeś postawy, można krytykować określone zachowania. To jest bardzo
marginalne znaczenie pojęcia krytycyzm.
Owszem, ono się potocznie przejawia
w działalności, życiu publicznym, natomiast nie o to w krytycyzmie chodzi.
Źródłowo rzecz biorąc, na pojęcie krytycyzmu składają się trzy obszary. Po
pierwsze, bycie krytycznym oznacza, że
człowiek jest w stanie konfrontować swoje
przekonania z faktami i zakłada możliwość
rewizji poglądów. To znaczy przyzna,
co jest trudne, że w obliczu argumentów przeciwnej strony, może wycofać się
z określonych przekonań.
Takie założenie jest w ogóle warunkiem
jakiejkolwiek dyskusji czy debaty nie tylko
naukowej, bo w nauce to jest oczywiste,
ale również w przestrzenni publicznej. Jeśli nie ma możliwości, że ktoś może zrewi-

dować swoje poglądy w trakcie dyskusji,
to ta rozmowa nie ma żadnego sensu. Znaczy to również tyle, że mamy do czynienia
z tzw. stanowiskiem dogmatycznym, czyli
sytuacją, gdy ktoś jest absolutnie przekonany o prawdziwości swoich poglądów
i nie jest w stanie ich zrewidować. Człowiek jest zwolennikiem własnych poglądów, jest do nich przywiązany. Czasami
to przywiązanie ma głębszy wymiar niż
tylko intelektualny, bo jest związane ze
sferą emocjonalną. Przywiązujemy się
do jakichś poglądów, ponieważ się z nimi
zżyliśmy. W takiej sytuacji rewizja poglądów jest albo minimalna, albo wręcz
wykluczona. W przestrzeni publicznej,
medialnej jest to obserwowalne, kiedy
przy okazji jakiegoś tematu, zaprasza się
do studia dwie strony o najczęściej skrajnych poglądach. Jeszcze przed tą dyskusją
wiemy, co powiedzą. W ogóle nie ma sensu
oglądanie tego typu programów. Nie będę
tu podawał konkretnych przykładów, ale
sami państwo widzicie, że choćby do
ostatnich bardzo drażliwych społecznych
dyskusji zapraszane są, dodajmy – ciągle
te same, osoby, które zamiast rozmawiać
merytorycznie, spierają się. Taką postawę
nazywam obroną wieży. Są w internecie takie gierki, które polegają na tym,
że gracz siedzi w wieży otoczonej fosą
i strzela do wszystkiego co się wokół poruszy. To idealny, obrazkowy przykład postawy dogmatycznej. Dyskusja publiczna
w mediach często przybiera taką postać.
Jaki jest sens takich dyskusji? Żaden,
prócz podgrzania emocji, oczywiście.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz, ta postawa
skrajnie dogmatyczna przejawia się także
tym, że bazujemy nie na argumentach,
mających moc przekonującą, tylko najczęściej na nieujawnionych albo tylko
w zarysie ujawnionych głębszych poglądach, których się nie prezentuje. Kiedy
ogląda się na przykład amerykańską debatę
na drażliwe tematy społeczne, to wśród
zaproszonych gości są specjaliści z danej
dziedziny. W Polsce zaprasza się polityków, zawsze tych samych zresztą, którzy
wykorzystają każdą okazję nie tylko do
autopromocji, ale też żeby się zbłaźnić.
Nie jest przecież tak, że człowiek zna się
na wszystkim. Przejawem braku krytycyzmu jest brak umiejętności powiedzenia
nie wiem. Niektórzy nigdy się tego nie
uczą, dlatego ta sama osoba, nazwijmy ją
politycznym pseudonaukowym celebrytą,
będzie mówiła o wszystkim, począwszy
od podatków, przez aborcję, po powody
rezygnacji Benedykta XVI. Zechce się też
pewnie wypowiedzieć na temat bezrobocia
w Tajlandii.
Monika Niemiec
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Spotkanie prowadzili E. Sikora i J. Szwarc.                                                       Fot. W. Suchta

lata sukcesów lewicy
Setną rocznicę urodzin Edwarda Gierka obchodzili towarzysze z Ustronia. Celowo
wspominam o towarzyszach, bo tego słowa nader rzadko używano na tej uroczystości. Tak jakby określenie członka PZPR, co więcej pierwszego sekretarza, mianem
towarzysza, było obraźliwe. Mówiono natomiast „pan Gierek”. A przecież w latach
70. w naczelnych gremiach PZPR, zwrócenie się do kogoś per pan było obraźliwe,
a często oznaczało partyjny ostracyzm. Cóż to się stało, że z jednej strony obchodzi
się rocznicę urodzin pierwszego sekretarza partii komunistycznej, a jednocześnie
nie pada ani razu słowo komunizm, co więcej starzy towarzysze, jak się okazuje, już
towarzyszami nie są, co więcej wydaje się, że ci wszyscy towarzysze tego dumnego
ongiś miana dziś się wstydzą. Jednocześnie okazuje się, że z pierwszym sekretarzem
na czele, komuniści rządzący przez dziesięciolecia Polską, robili to jakby dla picu,
tak na niby. Jak to podczas spotkania doradca Edwarda Gierka Paweł Bożyk wyjaśniał, wieczną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim wprowadził Gierek do naszej
konstytucji tak dla picu, bo się to Ruskim podobało, a wręczanie najwyższych polskich
odznaczeń Breżniewowi, robiono też dla picu, bo Ruscy cieszyli się jak dzieci, a takie
odznaczenia jak Virtuti Militari to przecież tylko nic nie warte błyskotki. Sądząc po
reakcjach, zebrani w Prażakówce podzielali ten pogląd.

Setną rocznicę urodzin I sekretarza PZPR
obchodzono 22 lutego w Miejskim Domu
Kultury Prażakówka.
- Witam serdecznie, jak tylko potrafię, na
jedynej w swoim rodzaju, na jedynej w historii Ustronia uroczystości setnej rocznicy
urodzin Zagłębiaka, Polaka, Europejczyka,
ustroniaka z wyboru Edwarda Gierka.
Oczywiście był I sekretarzem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej i to wszyscy wiemy - otwierała uroczystość Elżbieta
Sikora. - Tą uroczystością chcemy wyrazić
szacunek wobec osoby, której Ustroń jest
coś winien. Chociaż urodził się w Sosnowcu
i był Zagłębiakiem, ostatnie dwadzieścia
lat spędził w Ustroniu i tym samym stał
się ustroniakiem z wyboru. (...) Głównym
celem obchodów stulecia urodzin Edwarda
Gierka, których inauguracja odbyła się 26
stycznia w Sosnowcu, jest odkłamanie
historii.
- Z ogromnym wzruszeniem witam wszystkich, cieszę się, że sala jest wypełniona.
Jest to dowód na to, że inicjatywa, którą
podjęliśmy była trafna - mówił Jan Szwarc,
po czym przywitał gości: europosła prof.
Adama Gierka z małżonką Krystyną, przewodniczącego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka prof. Pawła
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Bożyka, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka Macieja
Gadaczka, dyrektora Miejskiego Muzeum
Sztygarka w Sosnowcu Arkadiusza Rybaka, wojewodów województwa bielskiego,
dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, przedstawicieli
ówczesnego aparatu politycznego na czele
z Jerzym Więckiem, Jana Rymorza, Benedykta Siekierkę, budowniczych i projektantów Zawodzia Henryka Buszkę
i Korneliusza Świątka, poseł Bożenę Kotkowską, radnego sejmiku wojewódzkiego
Andrzeja Marszałka, przewodniczącego
Rady Powiatowej SLD Alfreda Brudnego,
sekretarza Rady Powiatowej SLD Sylwestra
Foltyna.
- Rozglądam się i nie będą mógł przywitać
władz miasta, a wszyscy chyba jesteśmy
zgodni z tym, że powinni tu być - kończył
powitania J. Szwarc.
O obchodach setnej rocznicy urodzin
I sekretarza PZPR mówił M. Gadaczek.
Rozpoczęto je w Sosnowcu, następny jest
Ustroń, a planowane są obchody w Rzeszowie, Gdańsku, Warszawie.
M. Gadaczek dziękował Elżbiecie Sikorze, Janowi Szwarcowi za inicjatywę
i organizację spotkania, za wkład pracy

w realizację ogólnopolskiego projektu
„Edward Gierek, Zagłębiak, Polak, Europejczyk.”
- Myślę, że stosownym byłoby uhonorowanie Edwarda Gierka, nazwanie jego
imieniem w tym mieście ulicy, ronda czy
skweru, a może na skwerze postawić pomnik ławeczkę z jego postacią. Byłaby to
atrakcja dla miasta i przebywających tu turystów - proponował M. Gadaczek. - Zwracam się do was z apelem o odnajdywanie
śladów Edwarda Gierka, śladów, które będą
pogłębiać wiedzę o tej postaci.
W swym wystąpieniu syn Edwarda Gierka Adam mówił m.in.:
- Niezwykle ważne jest organizowanie tego
typu imprez. Chodzi nie tylko o odkłamanie związane z osobą mojego ojca i jego
historią. Mógłbym dużo mówić na temat,
ile krzywdy mu zrobiono i ile nieprawdy na
jego temat wypowiedziano. (...) Zadłużenie
Polski to był główny motyw jego usunięcia. To nie było demokratyczne działanie
związane z odwołaniem. To było coś, co
można określić jako pucz. Chciałbym się
skupić na odkłamywaniu historii związanej
z tym miastem, z Ustroniem. Nie mówienie
pewnych rzeczy o tym, co tu się robiło,
jest cichym zakłamywaniem. Mija już 50
lat od tamtego czasu, historycy mówią, że
jest to godziwy okres, ażeby pewne rzeczy
podsumowywać obiektywnie. (...) W 1962
r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach zatwierdzono wstępny
program budowy dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej w Ustroniu. To był pierwszy,
bardzo ważny krok w tej przebudowie
Ustronia. W 1964 r. Edward Gierek na
posiedzeniu egzekutywy KW PZPR postuluje, by zabronić zakładom przemysłowym budowania domów wypoczynkowych
i sanatoriów poza województwem katowickim. Potencjał inwestycyjny i wykonawczy
należało skupić tutaj, w Ustroniu. W 1967
r. Ustroń otrzymuje status uzdrowiska. Jest
to określenie formalne, na dobrą sprawę
powietrze jest skażone, bo Trzyniec wpływa niekorzystnie. W 1967 r. rozpoczyna
się wznoszenie obiektów, domów wypoczynkowych i sanatoriów w dzielnicy
Zawodzie. Był to najbardziej burzliwy
okres rozwoju tego miasta. Dzielnica ta
została zaprojektowana w sposób unikalny
przez Henryka Buszkę, Aleksandra Frantę
i Tadeusza Szewczyka. (...) Uzdrowisko
w Ustroniu zastąpiło zniszczone przez
górnictwo Uzdrowisko Jastrzębie Zdrój.
Edward Gierek wraz z Jerzym Ziętkiem,
który mu pomagał, udaremniają przekazywanie środków odszkodowawczych
z tytułu szkód górniczych, ministerstwu
Zdrowia, które chciało inwestować poza
województwem katowickim. Koncentracja
nastąpiła na tym mieście wybranym, aby
służyło ludziom pracy, górnikom, w ogóle
pracownikom pracy najemnej. W 1967 r.
ojciec po naradzie rodzinnej i po namowie
Jerzego Ziętka, zdecydował się na wybudowanie domu rodzinnego w Ustroniu,
ponieważ jego dom rodzinny w Zagórzu,
obecnej dzielnicy Sosnowca, został przejęty
przez kopalnię, a duże odszkodowanie za
przejęcie domu i terenów poszło na wybudowanie domu rodzinnego. Do końca życia
mówił mi, żeby nigdy tego domu nie sprze28 lutego 2013 r.

dawać, żeby zawsze był to dom rodzinny.
Tak też czynię. (...) Kiedy ojciec dowiedział
się, że w wyniku odwiertu pozyskano solanki mogące służyć w balneologii, kiedy
dowiedział się, że woda charakteryzuje się
podwyższoną temperaturą, niezwykle się
ucieszył. To uzdrowisko może się rozwijać,
gdy po pierwsze: zanieczyszczenia powietrza zostaną zlikwidowane; i po drugie:
w 2001 r. zespół Polskiej Akademii Nauk
pod kierownictwem prof. Sokołowskiego,
odkrywcy polskiej geotermii, przedstawił
opracowanie pt. „Ocena zasobów energii
geotermalnej pod gminą Ustroń i możliwości jej wykorzystania.” Z opracowania
tego wynika, że na głębokości 1,7 km pod
Ustroniem znajdują się wody termalne
o temperaturze ok. 60oC, a energia cieplna
zawarta w tych wodach odpowiada 21,5
mln ton paliwa umownego. Zespół ten
postawił wniosek, że na terenie gminy
Ustroń można za pomocą geotermii ocieplić miasto, zastosować dla warzywnictwa,
balneologii i rekreacji. Kontynuowanie
tego dzieła i doprowadzenie do tego, żeby
Ustroń Zdrój nie tylko nominalnie był
zdrojem, ale naprawdę, to byłoby najlepsze
uczczenie setnej rocznicy urodzin mojego
ojca.
Głównym doradcą ekonomicznym
E. Gierka był Paweł Bożyk. W Prażakówce
mówił:
- Gdy 10 lat temu zakładaliśmy Ruch
Odrodzenia Gospodarczego, niektórzy
stukali się w czoło mówiąc, co też my
robimy, ponieważ jesteśmy na przegranej
pozycji. Ta karta przeszła do historii, ma
wymowę pejoratywną i nie zawracajcie
sobie głowy. Co było naszym argumentem?
Przede wszystkim stwierdzenie, że prawda
zawsze na wierzch wypływa. A ja coś na ten
temat mogę powiedzieć, ponieważ byłem
świadkiem historii, musiałem milczeć przez
20 lat. Jak przychodziłem do pracy, kazano
mi podpisać cyrograf, że przez 20 lat nie
powiem ani słowa na temat tego, co widziałem i co słyszałem. Takie są zasady na
całym świecie i doradcy prezydentów, także
amerykańskich, wykonują to polecenie. Po
prostu przez jakiś okres czasu nie powinno
się mówić na ten temat. (...) Mam zamysł,
żeby uznać lata 70. jako przykład sukcesu
polityki lewicowej. Tak się nieszczęśliwie
złożyło, że ten okres został uznany jako
hańba dla lewicy. To przecież jest absurd.
Byłem w Japonii i Japończycy po odejściu
Edwarda Gierka w latach 80., gdy trwała
na niego w Polsce normalna nagonka,
Japończycy się stukali w czoło, ponieważ
przedrukowywali artykuły z Trybuny Ludu
w swoich gazetach i w rozmowie ze mną
stukali się w czoło pytając, co się dzieje,
jak to jest, bo postawiliśmy na was i chyba
dobrze zrobiliśmy, a teraz wy mówicie,
że to wszystko nieprawda. To, co się stało
w latach 80. było jednym wielkim kłamstwem. (...) Na co się teraz mamy powołać?
Na lata 80., kiedy nie wybudowano ani
jednej fabryki, a zadłużono Polskę więcej
niż w latach 70. Lata 70. powinny zostać
uznane za dobry przykład udanej polityki
lewicowej. Dobrze się stało, że SLD, późno,
bo późno, ale zgadza się z tą tezą. (...) Cała
Europa była wtedy z nami, cały świat był
z nami. A nam mówi się, że było inaczej.
28 lutego 2013 r.			

Wierzcie mi państwo, do dzisiaj nie wiem,
dlaczego tak się stało. (...) Z dużym powodzeniem udało mu się Polskę wprowadzić
na zachód. Przeciętny Polak uważał, że to
jest jego wielki atut. Związek Radziecki
cały czas patrzył na to podejrzliwie. (...) Nie
jest prawdą, że przejedliśmy kredyty. To
całkowite kłamstwo, ponieważ w latach 70.
udział wydatków na inwestycje w ogólnych
wydatkach zwiększył się. Mogę zapewnić
państwa, że myśmy tych pieniędzy nie
przejedli. Przeciętny Polak najpierw zaczął
wyjeżdżać do NRD, potem na zachód,
w sumie rocznie wyjeżdżało 350.000 Polaków na zachód, a w połowie lat 70. 10
milionów wyjeżdżało do innych krajów demokracji, głównie do NRD i Czechosłowacji, także na Węgry, do Rumunii, Bułgarii
itd. Edward Gierek nie był rewolucjonistą.
Od samego początku uważał, że to nie
jest klimat, by powtórzyć doświadczenia
budapesztańskie, czy praskie. Zachód nie
oczekiwał od Polski zrywów rewolucyjnych, by zmienić system polityczny i takich możliwości wtedy nie było. Edward
Gierek chciał doprowadzić do zbliżenia
z zachodem poprzez import technologii,
import metod zarządzania, import towarów
konsumpcyjnych, upodobnienie naszych
sklepów do tych na zachodzie, ale nie
poprzez odrzucenie wschodniego systemu politycznego. (...) Lata 70. wywarły
duży wpływ na podejście do kredytów
zaciąganych na zachodzie. W roku 1980
kredyty wynosiły 23 mld dolarów. Polska
w latach 70. spłaciła kredyty o wartości 40
mld dolarów. Nie było tak, że nie spłacaliśmy. W 1980 r. zaciągnięte kredyty stanowiły 9,8% dochodu narodowego. Dzisiaj
zadłużenie Polski za granicą wynosi 324
mld dolarów i stanowi to 55% dochodu
narodowego. Nikt sobie nie wyrywa włosów z głowy mówiąc, że to jest za dużo.
Kredyty zostały instrumentalnie wykorzystane dla krytyki osobiście Edwarda Gierka.
A szkoda, bo już wtedy w Stanach Zjedno-

czonych radykalnie zmieniło się podejście
do kredytów. Amerykanie uznali, że kredyty można zaciągać nie w oparciu o wartość
eksportu, ale także w oparciu o wartość kapitału spekulacyjnego. Gdybyśmy w 1980
r. uwzględnili wszystkie kapitały, które
napłynęły do Polski, te wyliczenia byłyby
zupełnie inne. I tak wtedy nie należało
robić tego, co politycy zrobili krytykując
Edwarda Gierka. Czytałem różne oceny,
z których wynikało, że Polska jest na skraju
bankructwa, wszystko się wali, a kardynalnym błędem było zaciąganie kredytów. Tu
wyszły na jaw fobie ówczesnych polityków,
którzy sercem byli przy polityce Gomułki.
Taki pogląd reprezentował i Stanisław
Kania i Wojciech Jaruzelski. Oni uważali,
że zaciąganie kredytów jest niepotrzebne, że właściwie rzecz biorąc, Gomułka
prowadził właściwą politykę kredytową.
To była polityka dziewiętnastowieczna.
W latach 70. oprocentowanie kredytów
wynosiło 5%, a stopa inflacji 7%, co oznaczało, że te kredyty były za pół darmo.
(...) Gdybyśmy nie wykorzystali kredytów
w latach 70. to nie byłby możliwy taki
skok cywilizacyjny, jaki został dokonany.
(...) Fabryki, które wybudował Gierek,
a było tych fabryk pięćset siedemdziesiąt
kilka, już w roku 2003 przyniosły dochody
do budżetu państwa w wysokości 40 mld
dolarów. Nie znalazłem danych na lata
2004-2012, ale przypuszczam, że drugie
tyle wpłynęło do budżetu państwa. Co
oznaczało 23 mld długu wobec wpływów
około 80 mld. Prasa oficjalna na ten temat
milczy. Nikt nie chce się nawet zająknąć.
Długi Gierka zostały wielokrotnie spłacone,
ale zostały przejedzone, ponieważ wpłynęły
do budżetu państwa i nie zostały zainwestowane. Gdyby nie inwestycje Gierka, Polska
byłaby dziś w zupełnie innym miejscu
w Europie. (...) Edward Gierek uważał, że
musi przekonać Rosjan do siebie, że nie
ma złych intencji, nie chce zmienić ustroju.
(cd. na str. 12)

A. Gierek.                                                                                                              Fot. W. Suchta
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lata sukcesów lewicy
(cd. ze str. 11)

Efektem tej polityki był zapis w konstytucji i przyznanie Breżniewowi jakichś
medali. Zawsze kontrargument był taki, że
medali to my mamy dużo, a jak oni się cieszą jak dzieci, to dlaczego im nie dać. To
nie zmieniło stosunku Rosjan do Edwarda
Gierka. On nigdy nie był przez nich uznany jako swój człowiek. Breżniew zawsze
traktował pierwszego sekretarza z dużym
szacunkiem, zupełnie inaczej niż potem
Stanisława Kanię. (...) Powiedziałem, że
w pierwszym rzędzie powinien wyrzucić
z pracy Kanię i Jaruzelskiego, ponieważ
oni dybią na jego urząd. To, co mówią, to
całkowita nieprawda. Mam dowody na to,
że chcą go zastąpić, a nie chcą mu pomóc.
Kontrargument był taki: „Przecież Stasiu
codziennie do mnie przychodzi, a Wojtek to
mój największy przyjaciel.” Ta łatwowierność nie pozwoliła Edwardowi Gierkowi
w pewnym momencie dokonać radykalnych zmian w kierownictwie, co zapewne
by znacznie pomogło. (...) Nie zapomnę
1977 r. kiedy na posiedzenie Biura Politycznego Gierek przyszedł niespodziewanie i wiedziałem, że coś się święci. Gdy

się ze mną przywitał miał niewyraźną
minę i spuścił oczy. Pomyślałem, że coś
się zapowiada. Kiedy zabrał głos, podał
się do dymisji. Powiedział, że zmienia
porządek dzienny i chce się podać do
dymisji. Jest człowiekiem starym, schorowanym, a na sali widzi wielu młodzieńców, którzy powinni przejąć władzę. „Ja
już swoją rolę odegrałem, najwyższa
pora byście mnie zastąpili.” Jaka była
reakcja? Było za wcześnie na dymisję,
nie było jasnego następcy. Wtedy Edward
Gierek mógł podyktować nazwisko następcy. Jego pozycja była niekwestionowana. Pierwszy głos zabrał Jaruzelski
i powiedział: „Drogi Edwardzie, wycofajcie
tą decyzję. Chcecie osierocić armię? Chcecie żeby wojsko płakało rzewnymi łzami?
Ja was proszę w imieniu armii, wycofajcie
tą decyzję.” Po Jaruzelskim wypowiedzieli
się inni w tym samym tonie. Efekt był taki,
że Edward Gierek powiedział: „To ja jadę
do Pieszczan na dwa tygodnie, bo muszę
wyleczyć kręgosłup.”
E. Gierka wspominali również: Antoni
Urbaniec, Korneliusz Światek, Henryk

Młodzi adepci sztuki ceramicznej ze swoimi pracami oraz instruktorką M. Czech-Śniegulską.
Fot. K. Szkaradnik

TANIEC, TRIKI, COŚ Z PLASTYKI

„W czasie ferii dzieci się nudzą”? Niekoniecznie, o czym po raz kolejny przekonywał Miejski Dom Kultury, od 11
do 22 lutego proponując najmłodszym
w godzinach okołopołudniowych atrakcyjne i urozmaicone zajęcia. Co najciekawsze, w większości brały w nich udział
dzieci niechodzące do MDK w trakcie roku
szkolnego, a nawet takie, które przyjechały
do Ustronia na ferie. Chętnych zgłosiło się
sporo, lecz ze względów „logistycznych”
grupy mogły liczyć maksymalnie 15 osób.
A wolny czas organizowali podopiecznym:
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Katarzyna Rymanowska (warsztaty plastyczne i rękodzieło, taniec nowoczesny),
Marta Czech-Śniegulska (warsztaty ceramiczne), Wojciech Twardzik (breakdance),
Anna Darmstaedter (zajęcia komputerowe,
taniec nowoczesny, zabawy integracyjne)
oraz Sławomira Kalisz (warsztaty cyrkowe).
Ta ostatnia powiedziała mi, nie przestając prowadzić dziewczynki na szczudłach:
- Mieliśmy cykl zajęć, codziennie innych,
podczas których dzieci nauczyły się różnych rzeczy. Robiliśmy sztuczki magiczne,

Buszko, Krzysztof Pokorny, Edmund Kęsicki.
Jako ostatni mówił Jan Szwarc. W swej
wypowiedzi odniósł się do felietonu Marka
Rembierza w Gazecie Ustrońskiej mówiąc
m.in.:
- W dzisiejszej Gazecie Ustrońskiej ukazał
się artykuł doktora nauk filozofii, który
w sposób tak fantastyczny potrafi manipulować swoim słowem i umiejętnościami, że
to po prostu przeraża. Gdyby ten pan doktor
potrafił i zechciał przeczytać w encyklopedii internetowej życiorys Edwarda Gierka,
to w życiu by takich rzeczy nie napisał.
Zrobił z niego faszystę i stalinowca, a nas
oskarża o to, że podlegamy pod kodeks karny za organizację tego typu uroczystości.
My wszyscy pracowaliśmy w tym czasie,
dla dobra tej ojczyzny, po to, żeby oni mogli
studiować. Swoją robotę wykonywaliśmy
dobrze. Pracowaliśmy dla systemu, ale
taka była sytuacja. Myśmy systemu nie
wybierali. To wszyscy doskonale wiemy,
jak historia się układała. Nie można dzisiaj
w taki sposób nas traktować, bo czujemy
się jak trędowaci, jako ci gorsi. Coś jest nie
tak z tymi młodymi pokoleniami.
Na zakończenie wystąpił zespół Ustronsky.
Wojsław Suchta
np. z gumkami czy z przecięciem liny.
Oprócz tego mamy przedmioty wymagające sprawności fizycznej, np. flowersticki
i poiki do żonglowania. Stwierdziliśmy,
że miło, jeśli dzieciom coś zostanie, więc
szyliśmy z nimi poiki. Ciekawe doświadczenie, bo większość nie potrafiła nawlec
igły ani zawiązać supełka, ale bardzo fajnie
te poiki wyszły, no i są ich własne. Mamy
wstążki, hula-hoopy, chustki i talerze do
żonglerki, a także zupełną niespodziankę,
slackline, czyli chodzenie po linie-taśmie
zawieszonej pół metra nad ziemią. To rzadka umiejętność, przekazuje ją dzieciom
Magdalena Bregin. Ale szczudła też cieszą
się wielkim wzięciem, a przecież również
wymagają koordynacji i równowagi.
Wrażenia? - Ogólnie świetnie się bawimy – uśmiecha się S. Kalisz. - Cudowna
grupa. Dzieci są ciekawe wszystkiego,
chętnie się uczą. Żonglerka jest bardzo
trudna, więc rozszerzyliśmy ofertę, bo
robimy te warsztaty tutaj już po raz drugi. Niektóre dzieci były w zeszłym roku
i mają jakąś bazę, dlatego mogliśmy je
uczyć kolejnych trików. A z instruktorem
pracuje się zupełnie inaczej niż samemu,
on podpowie, zmotywuje. Jako Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
najwięcej działań dla dzieci mamy skumulowanych w trakcie wakacji – organizujemy półkolonie ze znacznie szerszą ofertą,
jest dużo czasu i można jeszcze więcej
osiągnąć. Dzieci dobrze się bawią i my też,
a fajnie móc bawić się w pracy.
Potwierdzam, bo również – przeprowadzając tę rozmowę – zostałam wciągnięta
do zabawy; jedna z dziewczynek pokazała
mi np. efektowną sztuczkę ze znikającymi
piłeczkami. Widać było, że dzieciaki są
naprawdę zainteresowane i pochłonięte
zajęciami. A odpoczynek się im przyda – w
końcu przed nimi jeszcze kilka miesięcy
nauki.
Katarzyna Szkaradnik
28 lutego 2013 r.

S. Malina podczas służby wojskowej.

		

radni prywatnie

lubię dobrego rocka

Po wyborach radni przystąpili do pracy w samorządzie. Jej efekty ocenimy
w następnych wyborach. Na razie chcemy zaprezentować radnych z nieco innej strony.
Poprosiliśmy ich, by powiedzieli nam nieco o swoim życiu prywatnym, zainteresowaniach,
pasjach. Dziś o sobie prywatnie mówi radny Stanisław Malina.
Praktycznie od dzieciństwa bliskie mi
były dwie dziedziny – muzyka i sport.
Wątek muzyczny przewijał się w moim
domu rodzinnym. Rodzice, co prawda nie grali na instrumentach, ale byli
wielkimi miłośnikami orkiestr dętych,
a w szczególności utworów wykonywanych przez czeskie orkiestry dęte. Kultowym wykonawcą był Jozef Zima a wiązankę utworów pod wspólnym tytułem „Tak
nam hraje Vejvoda” pamiętam do dnia
dzisiejszego. Na tym się wychowywałem
i nie ukrywam, że ta muzyka jest mi bardzo
bliska i do dziś chętnie jej słucham.
Lekcje gry na akordeonie pobierałem
u pana Alojzego Matlocha i to on w głównej
mierze ukształtował mnie muzycznie.
Mogę się pochwalić, że dane mi było
występować w zespole szkolnym z Januszem Śliwką. On wtedy grał na skrzypcach,
ja na akordeonie, naszym dyrygentem był
mój wychowawca pan Marcel Cholewa.
Stanowiliśmy nieodłączną oprawę imprez
szkolnych, ale też występowaliśmy na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Orkiestra szkolna to początki, a z muzyką
wiąże się także moja służba wojskowa
w orkiestrze dywizyjnej. Tam miałem okazję rozpocząć naukę gry na instrumencie
dętym, czyli na waltorni. Nauka odbywała
się na podobnych zasadach jak w szkole
muzycznej, więc solfeż, historia muzyki,
28 lutego 2013 r.			

zajęcia indywidualne, ćwiczenia w grupach instrumentów i zajęcia całą orkiestrą
repertuaru marszowego i koncertowego no
i oczywiście musztra paradna. Dwa lata
gry w wojsku pozwoliły mi na w miarę
poprawne opanowanie gry na rogu.
Po wyjściu do cywila miałem zaszczyt
grać przez 10 lat w orkiestrze dętej Kuźni
Ustroń. Grałem na waltorni, miałam okazję realizować się jako instrumentalista
i mieć kontakt z instrumentem.
Moje zainteresowania muzyczne to nie
tylko orkiestry dęte, ale również popularna
operetka, muzyka poważna Chopina i Lista,
a także Guns N’ Roses czy wcześniej Smoky i Electric Like Orchestra no i oczywiście
Queen, to dla mnie grupa kultowa i darzę ją
ogromnym sentymentem, a takie utwory jak
„Bohemian Rhapsody” czy „Show Must Go
One” to do dzisiaj najlepsze lekarstwo na
stres. Te zespoły odcisnęły piętno na mojej
wrażliwości muzycznej i kształtowały moje
zainteresowania w tej dziedzinie. Z krajowych wykonawców to Marek Grechuta,
a wcześniej Czesław Niemen, Stan Borys
i niewątpliwie grupa ,,ABC’’ skupiająca
bardzo dobrych muzyków z perkusistą Andrzejem Nebeskim, mającym staż u Ringo
Stara, i wokalistką Haliną Frąckowiak. Do
dzisiaj lubię dobrego rocka.
Drugą namiętnością, też od dziecinnych
lat, jest sport. Tak jak każdy chłopak

próbowałem kopać piłkę, grać w piłkę
ręczną, która sprawiała wiele radości,
choć od lokalnego rywala - „jedynki” dostawaliśmy baty. Przeciwnikami z jedynki
byli m.in Leszek Danel, Włodek Myrmus,
Marian Nowak, z którymi już w technikum
grałem w jednej drużynie i sięgaliśmy po
wicemistrzostwo województwa.
W KS „Kuźni Ustroń” grałem w piłkę
nożną, a moja kariera zakończyła się
w wieku juniora.
Po piłce nożnej wielką moją pasją została piłka siatkowa. Ta dyscyplina była
zawsze w kręgu moich zainteresowań
i starałem się ją uprawiać. W tamtych
czasach bardzo mocną drużynę siatkówki
prowadził w Olimpii Goleszów trener
Edward Gruszczyk i moim marzeniem
była gra w tej drużynie, jednak marzenie
to nigdy się nie spełniło tak, więc zostałem
kibicem „Olimpii” a sam realizowałem się
amatorsko. Ze znajomymi spotykaliśmy
się regularnie raz, dwa razy w tygodniu,
by grać w siatkówkę, początkowo w sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr
1 potem w Szkole Podstawowej nr 2 i 3.
Grałem jeszcze dwa lata temu niestety
kontuzja chyba na stałe wyeliminowała
mnie z czynnego uprawiania siatkówki.
Rozstając się z siatkówką dalej próbuję
się ruszać, gdy tylko jest ku temu okazja.
Bywa, że asekuruję trenującego w basenie
syna, a gdy tylko jest okazja pozostaje
jazda na rowerze.
Sport w moim życiu odegrał ważną rolę
i odgrywa do dnia dzisiejszego. Pozostaję
wielkim sympatykiem siatkówki jako kibic
„ZAKSA” i „ALUPROFU”, ale jestem
otwarty na wszystkie inne dyscypliny, jak
freediving uprawiany przez mego syna.
Poznaję nowe określenia, techniki.
W kręgu moich zainteresowań było i jest
łyżwiarstwo. W czasach młodości nikt nam
nie przygotowywał lodowiska. Na osiedlu
„Mariensztat” (obecnie Cieszyńskie 5, 6,
i 7) robiliśmy lodowisko własnoręcznie,
pomagali nam rodzice i strażacy. Lodowiska były także przy Szkole Podstawowej
nr 1, w Hermanicach, na osiedlu Zacisze
i nikt z młodych ludzi nie czekał, że ktoś
mu coś przygotuje. Tam toczyliśmy niezliczone mecze hokejowe.
Gdy dzieci zabrałem na lodowisko do
Cieszyna, by zainteresować je jazdą na
łyżwach, stałem za bandą i udzielałem
„cennych uwag” do momentu, kiedy syn
mi wszedł na ambicję mówiąc: „ Łatwo
stać za bandą i gadać, gdy lód jest taki
śliski”. Wtedy po piętnastu latach stanąłem
na łyżwach i poszło mi zupełnie dobrze.
Potem już regularnie z córką Magdą i synem Mateuszem jeździłem do Cieszyna na
lodowisko i na basen. Teraz już mobilizują
mnie wnuki i podejrzewam, że jeszcze
na lodzie nie powiedziałem ostatniego
słowa.
Przed tymi zainteresowaniami oczywiście najważniejsza jest rodzina. Cieszę
się już wnukami i mam nadzieję, że i one
podzielą pasje dziadka. Zresztą wnuk już
pływa w szkółce pływackiej i osiąga małe
sukcesy, a wnusia wcale mu nie ustępuje,
tak więc to najmłodsze pokolenie pozwoli
się nadal realizować dziadkowi.
Notował: (ws)
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listy  do  redakcji
O ludziach wielkich i małych

Najpierw o ludziach wielkich, naprawdę wielkich. Przede
wszystkim o Edwardzie Gierku, o którym w „Gazecie Ustrońskiej”
nr 27/2011 napisałem, że jest największym Ustroniakiem w historii a wszystkim tym, co uczynił dla miasta, zasługuje na trwałe
upamiętnienie: pomnik, tablicę pamiątkową czy nazwę ulicy. 22
lutego br. grono światłych ludzi zorganizowało w „Prażakówce”
wspaniałą imprezę dla uczczenia jubileuszu setnej rocznicy urodzin I sekretarza KC PZPR. Sala pękała w szwach, w niejednym
oku zakręciła się łza a ja w Rzeszowie łączyłem się w myślach
z organizatorami i gośćmi tego spotkania. Jestem z nich dumny
także dlatego, że od lipca do października ub.r. byłem członkiem
ustrońskiego zespołu organizacyjnego. Radnej Elżbiecie Sikorze,
Dyrektor Barbarze Nawrotek-Żmijewskiej, Posłowi Janowi Szwarcowi i Ich Współpracownikom najszczerzej dziękuję i gratuluję.
Wiem, że spotkanie udało się znakomicie i że godne było imienia
najwybitniejszego Ustroniaka.
Teraz o ludziach już nie tak wielkich. O ludziach małych.
Burmistrz Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina nie pojawili się w piątek w „Prażakówce” i nie
wysłali tam nikogo w swoim imieniu. Najpewniej pozamykali się
w domach i ściskali kurczowo kciuki za jak najsłabszą frekwencję.
Wstyd mi za was, panowie. Gdyby nie Edward Gierek, Ustroń
byłby zapyziałbym miasteczkiem a nie wspaniałym uzdrowiskiem.
To dzięki niemu macie pracę i opływacie w niezasłużone zaszczyty.
A gdyby w „Prażakówce” fetowano chociażby faszystę Dmowskiego czy dyktatora Piłsudskiego, notable z ratusza zapewne zajęliby
cały pierwszy rząd, mimo że Ustroń niczego nie zawdzięcza obu
tym wysławianym dziś miernotom i autokratom.
Jeszcze przed jubileuszowym spotkaniem ostrzegające przed
nim przerażające wizje zamieścili na łamach „Gazety Ustrońskiej” nr 8/2013 Lesław Werpachowski i Marek Rembierz. Pierwszy przebywał podobno – choć nie wiem w jakim charakterze
– w Egipcie, przeto nadmiar światła słonecznego i sąsiedztwo
piramid mogły wpłynąć na wzrost poziomu bzdurności jego
tekstu, stąd nie zamierzam z nim polemizować. A może chodzi
o gorliwość neofity, który zamierza wymazać z pamięci rodzinne
tradycje? PZPR jest jedyną partią, do której należałem i jestem
z tego dumny, a L. Werpachowskiemu skrót ten kojarzy się chyba
zupełnie inaczej, nieprawdaż? Tego czy M. Rembierz również
pokłonił się grobom faraonów, nie wiem i nie chcę wiedzieć, wiem
natomiast, że z niewiadomych przyczyn uchodzi on za dyżurnego
ustrońskiego intelektualistę, który gotów jest wygłaszać w każdym
miejscu i o każdej porze przemówienia na każdy temat a nawet
– jak onegdaj i ja – promować „Kalendarz Ustroński”, podczas
gdy ten, który udaje, że zna się na wszystkim, tak naprawdę nie
zna się na niczym.
Dowodzą tego również „filozoficzne” refleksje zamieszczane
przez M. Rembierza – z uporem godnym lepszej sprawy – w
„Gazecie Ustrońskiej”; zapewne autor świadom jest faktu, że tych
pseudonaukowych miazmatów nie czyta nikt poza nim samym.
Sam kiedyś próbowałem, ale skapitulowałem po drugim zdaniu.
Jeśli M. Rembierz ma się za uczonego, nie upoważnia to go do
pisywania swoich felietonów językiem niedostępnym dla zwykłych
ludzi, w tym dla mnie, który filozofii nie uważa za żadną naukę.
Przykre jest to, że w jednym z ostatnich tekstów dyżurny filozof zaatakował organizatorów gierkowskiego jubileuszu w sposób podły
i haniebny, nie dość że zrównując ich z faszystami (?!) – zapewne
z Hitlerem i Mussolinim na czele – to cytując dosłownie Konstytucję i Kodeks karny, a w ślad za Kk strasząc ich więzieniem. Nic
nie wiem o tym jakoby intelektualista Rembierz ukończył studia
prawnicze, skoro ich zaś ani nie ukończył ani nawet nie rozpoczął,
nie opanował sztuki wnioskowania prawniczego i analizuje akty
prawne jak uczeń szkoły podstawowej czy gimnazjum, ograniczając się do literalnego przytaczania ich wyrwanych z kontekstu
fragmentów. Tak się składa, że w odróżnieniu od M. Rembierza
jestem nie tylko prawnikiem ale i konstytucjonalistą, który o ustawie zasadniczej wie jednak znacznie więcej niż ustroński następca
Platona i Arystotelesa razem wziętych. Przekonanie M. Rembierza
co do tego, że organizowanie w Ustroniu obchodów stulecia urodzin największego Ustroniaka jest propagowaniem faszyzmu lub
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innego totalitaryzmu, uważam tyleż za przejaw właściwej wielkim
filozofom wybujałej fantazji, co i nienawiści żywionej przez tego
pana wobec wszystkiego co lewicowe, postępowe i świeckie a nie
konserwatywne, zaściankowe i klerykalne.
Sam jestem komunistą i pisuję w miarę regularnie – w tym
również o Ustroniu a jeśli tak, to zawsze krytycznie – do antyklerykalnych „Faktów i Mitów” czy wydawanego przez Komunistyczną
Partię Polski miesięcznika „Brzask”. Jeśli dobrze rozumiem
Marka Rembierza, powinienem powędrować do więzienia. Gdybym trafił tam z członkami ustrońskiego zespołu organizacyjnego
gierkowskiego jubileuszu, spędzę najbliższe lata w znakomitym
towarzystwie.		
dr Maciej Kijowski
Członek Rady Naukowej Instytutu im. Edwarda Gierka

*

*

*

Czy tak ma wyglądać wolność i demokracja

Właściwie nie powinnam reagować na zjadliwy, napastliwy
tekst Lesława Werpachowskiego, który ukazał się w ostatniej
Gazecie Ustrońskiej. Po namyśle uznałam, że muszę się oficjalnie
obronić, wyjaśniając Szanownym Czytelnikom obraźliwe zarzuty
skierowane pod moim adresem.
Nie dyskwalifikuje mnie jako człowieka i obywatela tego kraju
fakt podjęcia się organizacji uroczystości stulecia urodzin byłego
I sekretarza KC PZPR, ustroniaka z wyboru, Edwarda Gierka. Do
jakiej kategorii ludzi się zaliczam, wiem doskonale. Na pewno nie
do kręgu fanatyków, kłamców, pieniaczy, ani osób krytykujących,
wręcz potępiających wszystkich i wszystko, co działo się za czasów PRL-u. Staram się być uczciwa, obiektywna, sprawiedliwa
i tolerancyjna w ocenie. Życzliwości również mi nie brakuje.
Po urlopie wychowawczym miałam kontynuować pracę w tutejszym Urzędzie Miasta, ale niestety jako uhonorowana Herbem
„Za zasługi dla miasta Ustronia”, po transformacji ustrojowej
zostałam jej bezwzględnie pozbawiona. Dlatego od kilkudziesięciu
lat działam zupełnie społecznie dla dobra swojej małej Ojczyzny,
organizując różne imprezy i uroczystości, m.in. stulecie urodzin
E. Gierka.
Mając przed oczyma dzisiejszy obraz społeczeństwa polskiego
w zderzeniu z epoką, która bezpowrotnie minęła, nie wypada nic
innego jak tylko z politowaniem patrzeć na ludzki fałsz i obłudę,
złośliwość, nieżyczliwość, zawiść, brak przyzwoitości, odbieranie osobom tego, co im się słusznie należy w imię zakłamanej
historii.
Nie zniżę się do poziomu autora listu do redakcji, który swoim
pozbawionym klasy artykułem dał świadectwo o sobie, a jego
zarozumialstwo i pewność siebie nie zna granic. Od czasu kiedy
zamieszkał w Ustroniu i rozpoczął pracę na ziemi cieszyńskiej,
słyszałam o nim bardzo różne opinie. Ponieważ osobiście go
poznałam, z moich spostrzeżeń wydawał mi się całkiem inteligentnym, sympatycznym, kulturalnym człowiekiem, chociaż
wiadomo, że nikt nie jest świętym. Staram się każdego zrozumieć
oraz usprawiedliwić, więc stawiałam Lesława zawsze w dobrym
świetle, o ile zaistniała potrzeba. W tej chwili śmiem z przykrością stwierdzić, że się myliłam, a negatywne sądy o nim mogły
pokrywać się z prawdą. Nie będę dalej tego komentować.
Gdybym była takim wrogiem PRL-u i jego przywódców jak
autor listu, honorowo oddałabym wszystkie dary losu jakie
otrzymałam w dobie rządów złego Gierka. Jeśli uważałabym się
za prawego obywatela RP oraz praktykującego chrześcijanina,
wykazałabym się większą kulturą osobistą w wyrażaniu swoich
negatywnych emocji. Jestem ciekawa, czy mojemu adwersarzowi
dziś odpowiadają realia smutnej dla większości Polaków rzeczywistości rozhulanej korupcji, wielkiego bezrobocia i zadłużenia,
„wysokiego poziomu” służby zdrowia, „kolesiowskich” układów,
sprzedanego majątku narodowego, przyznawanych sobie astronomicznych nagród przez rządzących itd. Czy tak ma wyglądać
wolność i demokracja w Polsce, gdzie wcale nie liczy się człowiek,
tylko korzyści materialne zdobywane takim kosztem? Bardzo
w to wątpię.
Wierzę głęboko, iż kiedyś historia zostanie odkłamana,
a ludzie, którzy w sposób prowokacyjny i tendencyjny siać
będą ferment i zamieszanie, posługiwać się w swoich wypowiedziach obraźliwymi epitetami, co jest nieetyczne, nigdy nie
zasłużą na słowa szacunku i uznania, na które dziś dla coraz
większej części narodu zasługuje stuletni jubilat, Edward Gierek.
Elżbieta Sikora
28 lutego 2013 r.

Roztomili Ludeczkowie!
Ani my sie nie łobezdrzili, a już je kóniec lutego. Po prowdzie
luty to je krótki miesiónc. Jutro już je marzec. Marzec to je taki
miesiónc, kiedy jedna baba zaś bydzie o rok starszo. Nó, bo jo
móm w marcu urodziny. Ciekawe, czy pón redachtór przidzie mi
powinszować. Ni ma żech tego tako pewno, bo ón miywo strasznie
krótkóm pamiynć. Nima sie co dziwić, przeca ón mo straszecznie
moc na głowie. Możne, jakby tak usłyszoł, że bydzie czymsikej
fajnackim poczynstowany, toby pamiyntoł. Nó, tóż łuwidzymy.
Marzec to je taki kocurzi miesiónc. Możne, że jo tymu móm
kocurska tak straszecznie rada, bo żech sie w marcu urodziła.
W marcu kocury sie najwiyncyj starajóm, że je za mało kocurów
na świecie i robióm, co mogóm, coby ich było wiyncyj. Kocurska
łokropnie szkarełczóm, gryzóm sie o koczke, niejedyn kocur nie
przidzie na noc do chałupy, abo przidzie rano z pogryziónym
uchym. Koczki też rade chłosteczki dowajóm na bok i czekajóm
coby jaki kocur ku nim prziszeł. A za jakisi czos cosi w gniozdku
ciyniutko pomiałkuje i już kocurów przibyło.
Jo sie urodziła dóma, w Hermanicach-koloniji. To sóm taki
chałupy, kiere kiesikej wybudowoł właściciel Kuźni dlo swojich
robotników. W każdej chałupie sóm sztyry miyszkanio. Nó, jak
Kuźnia za czyrwiónych stała sie państwowo, to ty miyszkanio
zaczyli przerobiać. Dostowiali gible i przerobiali góry, tak że
zamiast miejsca na siano była izba. Kuchynie też przebudowali.
Wyburzili ściane kej była siyń i kuchnia sie robiła wiynkszo. Bo
kiesi ty kuchynki były strasznie malutki. Ty przebudowy robiła
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NOWE KSIĄŻKI W MBP :
Raja Shehadeh – „Obcy w domu”
Opowieść Palestyńczyka o życiu w okupowanym kraju. Shehadeh urodził się w 1951 roku, trzy lata po tym, jak jego rodzina
została zmuszona do opuszczenia domu w zajętej przez Izraelczyków Jafie i przeprowadziła się do Ramallah.
Szczepan Twardoch – „Morfina” - Powieść nagrodzona
„Paszportem Polityki” 2012.
Warszawa, początek II Wojny Światowej.. Konstanty Willemann, syn Niemca i spolszczonej Ślązaczki, mimo, że jest oficerem,
to jednak nie rwie się do walki o ojczyznę i na dodatek próbuje
uwolnić się od wojskowych obowiązków. Lekkoduch, cynik, pijak,
podrywacz... Willeman do końca nie wie kim jest i dlatego woli nie
przywiązywać się do otaczających go osób, woli żyć chwilą i nie
przejmować się konsekwencjami. Dokąd to go zaprowadzi?
POZIOMO: 1) szczyt w Tatrach, 4) nocny ptak,
6) ptasi parodysta, 8) mieszka w dorzeczu Narwi,
9) dachowce, 10) tłuszcz, okrasa, 11) znany browar,
12) krzesełkowy na Czantorię, 13) octowa zaprawa,
14) zarys działania, 15) imię żeńskie, 16) do lutowania, 17) cieszą dziadka, 18) on i..., 19) harcerskie
spotkanie, 20) formularze podatkowe.
PIONOWO: 1) miejsce zalotów jeleni, 2) deska
w płocie, 3) syberyjski obóz pracy, 4) gracz giełdowy,
5) wojsko, 6) poprawiają urodę, 7) dawne szerokie
spodnie, 11) kolega brodacza, 13) ostrzegają przy
drodze, 14) napój z pianką.

Kuźnia. Po tym ty mieszkani i cało ta kolónija przeszła pod gmine.
Jeszcze muszym powiedzieć, że ku każdymu miyszkaniu patrziła
zogródka. Tam se paniczki mógły sadzić rozmajite jarzyny, coby
nie musiały po każdóm gupotke gónić do sklepu abo na targ. Była
też szopka i ludzie mogli se chować kury, prosioka, koze i co tam
kiery chcioł. Ty szopki były drzewiane, ale jak Kuźnia zaczyła ty
chałupy przerobiać, postawili też murowane szopki, a drzewiónki
wybulali. W szopce było też miejsce na wóngli, bo przeca sie
wónglym poliło w kuchyni w piecu i warziło sie łobiod na blasze.
Na blasze sie też grzoło wode na kómpani abo na prani. Szło też
przipiyc chlyb na blasze, natrzić go czoskym i pomazać masłym.
To było fajne jedzyni na wieczerze. W izbie też był piec kachlowy,
w kierym sie poliło wónglym.
Do kómpanio sie wycióngało z piwnice waniynke i w nij sie
wszyccy kómpali, bo kiesi łaziynek nie było. Nie było też pralek
i prało sie też w tej waniynce, na takij tarce. Coby z pranio lepij
puszczało, warziło sie go w takim wielkim garcu na blasze.
Ludzie w kolóniji też chowali króliki. Stawiali króliczoki
w zogródce abo robili jakisi klotki na króliki w szopce. Potym
mieli kónsek króliczego miynsa i skórke z królika, dejmy na to
na czopke abo na kragiel ku płaszczu.
Nikierzi też, gor młodzi chłapcy, chowali gołymbie. Chowali
rozmajite rasy, szumne i kolorowe. Nikiedy takigo łobyczajnego
gołymbia zabijało sie dziecku na zupe i kónsek miynsa też było.
Nie było tego kupe, ale dlo dziecka starczyło.
W zogrodkach też ludzie mieli strómy, dejmy na to jabłónie,
śliwki, gruszki czy trześnie. Było w lecie abo na jesiyń na kómpot,
dlo dziecek do pojedzynio, a na zime sie ty owoce zawarzowało
do słoji. Kisiło sie też łogórki, kapuste, łuskało fazole – coby nie
trzeja było wszyckigo kupować na zime.
Nó, doś tego bydzie na dzisio. Jak zaś bydym pisać, to wóm
jeszcze cosi łopowiym o tej koloniji.
Hanka

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Krzyżówka
50 zł 50 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu
liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na
rozwiązania oczekujemy do 4 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 7

Slalom ustroniaczka

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Zofia Kaczmarczyk z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do
redakcji.
28 lutego 2013 r.			
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Z czym się kojarzy „obcy” w popkulturze? Dla mnie to przede
w połowie lat 20. XX wieku. Tak, jak szybko tego typu hodowle
wszystkim bohater różnych filmów made in Hollywood, cho„pączkowały”, równie szybko norki zaczęły uciekać z hodowli,
ciażby takich jak „Alien” („Obcy – ósmy pasażer Nostromo”)
znajdując świetne warunki do życia w środowisku, które
czy „Predator”. Tyleż tajemniczy, nieznany i niezrozumiały, co
właśnie „opuściła” norka europejska. W Polsce fermy norki
bezwzględny, krwiożerczy i przerażający zabójca. W starciach
amerykańskiej na większą skalę zakładano od połowy ubiegłego
z tą żywą maszyną stworzoną do zabijania, ludzcy bohaterowie
wieku i w zasadzie od tego czasu zaczęto obserwować wolno
filmów są bezradni, giną jeden po drugim, aż w końcu pozostaje
żyjących przedstawicieli tego gatunku, chociaż nigdy nie była
ten jeden, jedyny, który „nadludzkim wysiłkiem” i „pokonawszy
to populacja liczna i w miarę stała. Ogromne wsparcie „nasze”
wszelkie przeciwności losu i piętrzące się przeszkody”, pokonuje
amerykańskie norki otrzymały ze wschodu, kiedy to w latach
obcego. Dlaczego obcy są tak zadziwiająco skuteczni w swej
70. do granic naszego kraju dotarła istna wataha norek, które
zabójczej i krwawej profesji? Przede wszystkim są obcymi,
uciekły z ferm w krajach byłego ZSRR lub zostały tam świadomie
mają inne zwyczaje, inną mentalność i trafiają do obcego dla
wypuszczone na wolność, jako zwierzęta łowne.
siebie środowiska, w którym nie
Norki to zwierzęta żyjące
znajdują naturalnych wrogów, a
w pobliżu różnych zbiorników
tylko słabych i nie potrafiących
i cieków wodnych. Zamieszkują
im stawić czoła przeciwników.
ziemne nory, ale są pod względem
Dokładnie tak samo dzieje się
„mieszkaniowym” bardzo plastyw środowisku przyrodniczym,
czne, nie pogardzą dziuplą, wykNorka amerykańska
kiedy nagle na jakimś obszarze
rotem, szczeliną skalną, jakimś
pojawia się nowy, dotąd tu nie
zakamarkiem w budynku, czy też
występujący – a więc obcy – gastertą desek lub gałęzi. Generaltunek. Jeśli nie znajduje swych
nie to zwierzęta żyjące samotnie
naturalnych wrogów, ale tylko
(za wyjątkiem okresu godowego,
słabe i zdezorientowane ofiary, to
oczywiście), zajmujące i aktysukces takiego gatunku jest murownie broniące swoich terytowany. Niestety, polska przyroda
riów, mogących mieć od kilku
również zna szereg przykładów
do kilkudziesięciu nawet hektakich nierodzimych gatunków,
tarów powierzchni. To również
które pojawiają się znienacka
zwierzęta świetnie pływające
w naszych lasach, łąkach bądź
i nurkujące na głębokość nawet
rzekach, znajdują wręcz dosko6 m.
nałe dla siebie siedlisko i rozpoZnany i popularny przyrodnik
czynają istną rzeź naszej rodzimej
i publicysta Adam Wajrak, w swofauny. Przykładem takiego gatunim artykule poświęconym norce
ku, który obecnie jest przedmioamerykańskiej (ukazał się przed
tem zmartwień przyrodników jest
tygodniem w Gazecie Wyborczej,
norka amerykańska.
pod jakże sugestywnym tytułem
Polska leży w zasięgu natural„Te norki to katastrofa”), zadał
nego występowania norki europejskiej, krewniaczki bohaterki
ważne pytanie: Co jest takiego w tym ślicznym pysiu [norki
dzisiejszego artykułu. Oba gatunki to przedstawiciele rodziny
amerykańskiej] z oczkami jak paciorki, który powinien budzić
łasicowatych, do których należą również m.in. łasica (łaska),
zachwyt, a jednak we mnie i większości przyrodników budzi
gronostaj, tchórz, wydra, kuna leśna i kuna domowa, czy fretka.
przerażenie? Opowiedź jest prosta – przyzwyczajenia poTo zwierzęta na pierwszy rzut oka niezwykle sympatyczne, gibkie
karmowe, a w zasadzie ich brak. W naukowym slangu norki
i zgrabne, zachwycające swoją sprawnością i wyglądem pluszaamerykańskie to tzw. pokarmowi oportuniści. Nie specjalizują się
ka-przytulanki. Cóż z tego, kiedy ostatnią norkę europejską na
w żadnym z rodzaju pokarmu, polują i zjadają to, co na danym
ziemiach polskich widziano w roku 1926, w okolicach Elbląga.
terenie i w danej porze roku jest dostępne. Pałaszują więc ryby,
Od tamtego czasu nikt tego gatunku w Polsce na wolności nie
płazy, drobne ssaki, owady, mięczki i skorupiaki (np. raki).
spotkał, a norka europejska zasłużyła sobie na wątpliwy zaszczyt
Jednak zdecydowanie najwięcej wrogów norki amerykańskie
bycia gatunkiem wymarłym na terenie naszego kraju. Zapewne
mają wśród ornitologów i miłośników ptaków. Po prostu
to polowania ze względu na cenne futro oraz przeobrażenie nanorki dosłownie sieją spustoszenie wśród ptaków gniazdujących
turalnych siedlisk – m.in. osuszanie bagien, regulacja rzek – dow pobliżu wody. Dla tych sprawnych pływaków w zasadzie nie
prowadziło do wymarcia norki europejskiej w Polsce. Przyroda,
ma żdanych przeszkód, aby dopłynąć do jakiejś ptasiej koloni na
jak powszechnie wiadomo, nie znosi próżni, a więc zwolnione
wyspie na jeziorze lub rzece, spenetrować przybrzeżne szuwary,
przez norkę europejską miejsce z wielkim powodzeniem zajęła
czy nawet wspiąć się do gniazda umieszczonego w dziupli lub
jej północnoamerykańska krewniaczka.
w koronie drzewa. Norki raczej nie polują na dorosłe ptaki,
Norka amerykańska ma ciało zbudowane typowo dla
chociaż znane są przypadki, kiedy ten mały, ale silny i sprytny
większości przedstawicieli łasicowatych – smukłe i wydłużone,
drapieżca zabijał zdecydowanie większe od siebie ofiary, np.
ze stosunkowo krótkimi łapami i ogonem oraz niewielką, lekko
dorosłą gęś gęgawę. Norki przede wszystkim plądrują gniazda,
„spłaszczoną” głową z małymi oczami i równie małymi uszami,
obżerając się jajami i pisklakami. Jedna norka w ciągu kilku
tylko nieznacznie wystającymi z futerka. Norka dorasta do 35-45
dni jest w stanie objeść się „zawartością” kilkadziesiąt gniazd
cm długości ciała, z ogonem długim na ok. 13-23 cm, natomiast
i zniszczyć całą kolonię mewy śmieszki czy rybitwy!
jej waga waha się od 0,7 do 1,6 kg. Generalnie samce są większe
W filmach z obcymi, krwiożerczymi bestiami, w finale
niż samice, a norki hodowlane są większe niż ich dziko żyjący
wygrywają samotni bohaterowie grani przez Arnolda Schwarpobratymcy (mogą ważyć nawet dwukrotnie więcej). Tak, tak,
zeneggera (wygrał z Predatorem) czy Sigourney Weaver
to nie pomyłka, mamy odmianę hodowlaną norki i to właśnie
(pokonała Obcego na statku kosmicznym Nostromo). Kto
w gospodarczym wykorzystaniu norek amerykańskich należy
wygra z „naszym” obcym, czyli norką amerykańską? Niektóre
upatrywać źródła inwazji tego gatunku na europejski kontynent
kraje europejskie już zakazały hodowli tych zwierząt (bądź
i jego kolonizatorskiego sukcesu. Z punktu widzenia człowieka
w ogóle hodowli zwierząt na futra), nie tylko ze wzgledów
norka ma jakże cenną, to jest dającą się przeliczyć na żywą
czysto humanitarnych, ale również w celu uniknięcia przenikania
gotówkę zaletę – całe jej ciało pokrywa gęste, miękkie i miłe
norek amerykańskich do rodzimego środowiska (Szwajcaria,
w dotyku futro. Zwykle ma kolor brązowy (jedynie podbródek
Austria, Wielka Brytania, Chorwacja, w Holandii zakaz będzie
jest zazwyczaj biały), ale wyhodowano ponad 200 odmian barobowiązywał od 2024 r.). U nas hodowcy norek mogą spać spownych norki amerykańskiej, od czarnej, przez ciemnobrązową,
kojnie. Koszmarne sny powinna mieć natomiast rodzima fauna,
podpalaną, srebrzystoniebieską, po czysto białą.
na którą poluje ten obcy drapieżnik.
Europejskie fermy norek amerykańskich zaczęły powstawać
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Szczypiorniści z Ustronia zagrali dwa świetne mecze.

Fot. W. Suchta

turniej piłki ręcznej
23 lutego w hali Szkoły Podstawowej
nr 1 odbył się III Turniej Piłki Ręcznej
Chłopców o Puchar Burmistrza Ustronia.
Przez cały dzień grano systemem każdy
z każdym. Dość wyczerpujący turniej,
zważywszy, że każdy mecz trwał 40 minut.
Gospodarze, MKS Ustroń wygrali dwa
spotkania z drużynami SPR OMOS Libiąż
(23:16) i Kusy Kraków (30:21). Przegrali
z zespołem UKS MOSM Bytom (18:25),
a przypomnieć trzeba, że z tym zespołem nie

tak dawno wygrali w spotkaniu ligowym.
Wyniki: 1. UKS MOSM Bytom – 6 pkt.
(85 : 59), 2. MKS Ustroń - 4 pkt. (65 : 53),
3. SPR PMOS Libiąż - 2 pkt. (52 : 58),
4. Kusy Kraków – 0 pkt. (38 : 70). Najlepszy zawodnik - Mateusz Turoń (Ustroń),
najlepszy bramkarz – Tomasz Piech (Bytom), najlepszy strzelec – Dominik Motylewski – 29 bramek (Bytom).
MKS w turnieju reprezentowali: bramkarze: Kamil Kopieczek i Damian Kurowski

KONIEC KARNAWAŁU
W JEDYNCE
2 lutego 2013 r. odbył się kolejny bal
JEDYNKI. Tym razem rodzice, przyjaciele szkoły i jej pracownicy spotkali się
w prawdziwie balowej sali w Miejskim
Domu Kultury „Prażakówka”. Bal rozpoczęły panie – Wioletta Troszok-Warzecha
jako przedstawicielka Rady Rodziców
oraz dyrektor szkoły Iwona Kulis. Tańce
i zabawy przy muzyce Jana Zachara trwały
do białego rana.
Atrakcją podczas tegorocznego Balu
była licytacja prac dzieci pochodzących z wystawy na Zamku Sułkowskich
w Bielsku-Białej przygotowanych pod
kierunkiem Dariusza Gierdala.
Jak co roku wszystkie smakołyki
przygotowała kuchnia SP, obsługą balu,
w szczególności transportem i dekoracją
zajęli się rodzice wraz z pracownikami
szkoły. Nie zawiedli sponsorzy i ci, którzy
28 lutego 2013 r.			

od lat oferują swoją pomoc. Szczególne
podziękowania w organizacji balu składamy: Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego
F. Czernin i U.Srokol Sp.j., Restauracji
Angel`s, Państwu M. Z. Szczotkom i PHU
„Beskid-Frut”, firmie „Artchem” Lang&Sikora, państwu Z. M. Bożkom i firmie
„Ustronianka”, pani M. Skwarze i cukierni
„Delicje”, panu M. Jurczokowi i „Meblom u Michała”, panu M. Legierskiemu
i hurtowni „Marko”, panu M. Poloczkowi
i piekarni-cukierni „Bethlehem”-Intergrs.,
panu B. Kamieniorzowi i firmie „Handel
hurtowy artykułami spożywczymi”, firmie
„Wegar”J. K.Węglarz Sp.j. EUROSPAR
z Hermanic, panu J. Pilchowi i firmie Marmury i Granity Ustroń, pani A. Krzempek,
panu L. Kubieniowi i Zakładowi Pogrzebowemu, Ośrodkowi Kształcenia Zawodowego ZDZ Katowice, panu O. Hermanowi

oraz w polu (w nawiasach zdobyte bramki):
Michał Jopek (16), Mateusz Turoń (12),
Marek Cholewa (10), Dawid Jenkner (7),
Krzysztof Bielesz (6), Marcin Oświecimski
(6), Szymon Gogółka (4), Kacper Matlak (2), Arkadiusz Czapek (2), Wojciech
Gogółka, Krzysztof Kotela, Przemysław
Kiraga, Adrian Miśkiewicz.
Po turnieju trener MKS Ustroń Piotr
Bejnar powiedział: - Turniej był zakończeniem dwutygodniowych przygotowań do
ostatniej fazy sezonu. Chłopcy dość mocno
trenowali, a przez pierwszy tydzień piątka
chłopców była na zgrupowaniu kadry
Śląska, pozostali ćwiczyli indywidualnie
w Ustroniu. Drugi tydzień bardzo intensywne treningi, szczególnie pracowaliśmy nad
motoryką. Zagraliśmy dwa bardzo dobre
mecze, szczególnie pierwszy z Libiążem,
z którym do tej pory przegrywaliśmy,
a był to zespół juniorów młodszych, czyli
chłopcy starsi od naszych. W trzecim meczu
uszło z nas powietrze i doznaliśmy bolesnej
porażki z Bytomiem. Rywal nas punktował i
zasłużenie przegraliśmy. Podkreślić trzeba,
że w turnieju zagrali wszyscy zawodnicy,
nie tylko pierwsza siódemka. W dużym wymiarze mieli okazjeę grać chłopcy z ławki
i kilku z nich udanie się zaprezentowało.
To na pewno duży plus. Mam nadzieję, że
ten turniej i dwutygodniowe przygotowania
zaprocentują w rozgrywkach ligowych.
najbliższy poniedziałek gramy w Zawierciu, na bardzo trudnym dla nas terenie,
gdzie jeszcze nie wygraliśmy. Teraz już
każdy mecz jest o wszystko, bo przegrana
eliminuje nas z walki o awans. Drużyna
nie wygląda na zmęczoną, może intensywne treningi odbiły się na trzecim meczu
z Bytomiem. Teraz mamy tydzień luźniejszy na nabranie świeżości przed meczami
ligowymi. Chcielibyśmy podziękować za
pomoc w organizacji turnieju Urzędowi
Miasta, restauracji Bahus, Edwardowi
Czerninowi, firmie SportArt, Ustroniance
i Leszkowi Szczypce. Wojsław Suchta
i firmie „Mondial-Pol”, Stacji Paliw
„Kowlaczyk-Petrol”, pani M.Szmek
i firmie „Domino”, państwu W. A.Warzecha, salonom kosmetycznym: pani G.
Szewczyk, J. Bogaczewskiej, B. Molek, Ż.
Kowalczyk, salonom fryzjerskim: A.Szafarczyk „As”, U. Legierskiej, U. Janoty, zakładowi mechaniki samochodowej
i panu K.Wąsek, kwiaciarni pani B. Haluch,
pani dr U. Brych, Mydlarni i pasmanterii
R. Dergun, pizzerii „Las Vegas”, firmie
Papierniczy Świat L. Kozioł, państwu D.
i M. Kostkom i Przychodni Weterynaryjnej w Ustroniu Nierodzimiu, sklepom
zoologicznym: „Luna” i „Ara” państwu
N. D. Donczewom, panu A.Szołdra, Hotelowi „Wilga” i pani B. Jenkner, restauracji
„Bahus”, państwu M. P. Machnowskim
i „Leśnemu Parkowi Niespodzianek”, pani
A. Czyż, państwu: M. i R. Pawłowskim,
J. i P. Torbusom, J.i W. Teterom, panu
J. Sabiniokowi.
Za organizację balu dziękujemy również
Radzie Rodziców SP1 z jej przewodniczącym panem P. Korczem oraz Dyrekcji
szkoły. Dochód z balu przeznaczony zostanie doposażenie bazy szkoły.
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Może wreszcie skończy się ten koszmar.

Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 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, 33-854-2257. 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.
Pokój do wynajęcia. 505-201-564.
Kulig doliną Dobki. 503-523656.

28.2		Pod Najadą
1.3			Pod Najadą
2-3.3		 Na Szlaku
4-7.3		Centrum

Fot. W. Suchta

2.03 godz. 16.00		 Spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin Józefa
															 Pilcha, Muzeum Ustrońskie.
6.03 godz. 13.00		 VIII Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
															 Teatralnych, MDK „Prażakówka”.
11-16.03										 Ustrońskie Spotkania Teatralne 2013, MDK
															 „Prażakówka”.
		 sport
2.03 godz. 10.00			Turnej siatkówki młodziczek, sala SP-2.
9.03 godz. 11.00			6. Marcowe Zawody Śpiących Rycerzy,
														 Czantoria				

Spawanie plastików - samochody,
motocykle, skutery, quady i inne.
Ustroń. 501-444-534.
Do wynajęcia lokal użytkowy
31m2, ul. Konopnickiej. 691391-128.

dziesięć lat temu

Małe mieszkanie do wynajęcia
przy ul. Lipowskiej, osobne
wejście, cena 550zł. (33) 85474-67.

Uroczyście otwieramy 600. numer GU. A w nim: aktualności,
wspomnienia i trochę humoru (archiwum GU).

Kupię działkę budowlaną
w Ustroniu lub okolicy. 691845-124.
Pokój do wynajęcia. 600-550554.
Kupię kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki LEGO, 790-467-020.
UWAGA Wznowiliśmy pranie
dywanów. Punkt przyjęć - sklep
„Wszystko dla dzieci”, ul. Cieszyńska (koło PKO). 660-546764.

ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46 		
ul. Daszyńskiego 8

tel. 854-24-59
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-57-76

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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„Gazeta Ustrońska” znajdzie nową siedzibę w byłej Filii
LO przy rynku. Po latach tułaczki w jednym budynku zasiądą
pracownicy piszący, składający i liczący. Jeszcze przez miesiąc
zapraszamy klientów i czytelników do ratusza, pokój nr 9.
W grudniu poprosiliśmy o wypełnienie ankiety dotyczącej GU.
Dziękujemy tym, którzy podjęli się oceny naszej pracy. Czekamy
na uwagi i krytykę nie tylko z okazji jubileuszy. (…) Ze względu
na fakt, że otrzymano bardzo mało ankiet, ich analiza nie może
być statystyczna, lecz traktowana jako sondaż. (…) Generalnie
– czytelnicy są zadowoleni z kształtu GU, ale: 1. Uważają, że
nie powinna być organem Rady Miasta (…), ale klasyczną gazetą lokalną, opisującą zdarzenia rozmaitego typu, działalność
różnych stowarzyszeń i organizacji (…); za mało jest informacji
z zakresu gospodarki, bezrobocia oraz przeciwdziałania im przez
gospodarzy miasta. (…) 2. Większość jest za utrzymaniem stałych
rubryk, z wyjątkiem tekstów gwarowych (…). Jeden z czytelników twierdzi np.: „Nie ma gwary pisanej”. Zapis wypacza sens
gwary mówionej i wielu czytelników go nie rozumie. 3. (…) za
forum dyskusyjnym wypowiedziała się zdecydowana większość
czytelników (…). Jeden podał przykładowy temat dyskusji – nazwanie osiedla Manhatan, co wzbudza u mieszkańców innych
miast ogólną wesołość, a naszych czytelników zawstydza. (…) 4.
Należałoby zwiększyć liczbę wywiadów z ludźmi mającymi coś
sensownego do powiedzenia, przedstawiać sylwetki ustroniaków
znanych i mniej znanych. Zdaniem czytelników ułatwiłoby to
znacznie dokonywanie słusznych wyborów na radnych.
– Rozumiem, że trzeba zaciskać pasa. O 5, 10%, ale nie o
20! – stwierdza dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologiczno
Rehabilitacyjnego im. gen. J. Ziętka dr n. med. Ryszard Wąsik.
– Bezpośrednio pacjent nie odczuje tych cięć, ale pośrednio tak.
Pieniądze będziemy wykorzystywać na bieżącą działalność, może
ich braknąć na inwestycje i rozwój. Mimo to jestem optymistą.
Nie dlatego, że pieniędzy na opiekę zdrowotną będzie więcej,
nie dlatego, że zostaną lepiej zagospodarowane, i nie dlatego,
że pokładam nadzieję w NFZ. To byłoby patrzenie na świat przez
różowe okulary. Nasz szpital to ludzie – wybitni specjaliści, kadra
lekarska, pielęgniarki, ofiarnie pracujący zespół.
15 lutego odbył się bal Koła Gospodyń Wiejskich w Centrum.
– Nasze koło urządziło bal po raz pierwszy. Jest to możliwe,
ponieważ mamy nowe locum, świetlicę w strażnicy OSP Centrum – poinformowała Maria Jaworska. 30 stycznia odbyło się
zebranie sprawozdawczowyborcze koła. Wybrano nowe władze.
Przewodniczącą została M. Jaworska, zastępując prowadzącą
koło przez 10 lat Annę Cieślar.
Wybrała: (ksz)
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felieton

Tak sobie myślę

Zmiana dyrygenta

W ostatnich dniach w toczonych przeze
mnie rozmowach często poruszany jest temat Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego.
Przy tym w tych rozmowach słyszę wiele
pochwał, a nawet zachwytów pod adresem
tego chóru. I tak w Jaworzu bardzo mile
wspominają występ ustrońskiego chóru
w czerwcu ubiegłego roku w amfiteatrze
w Jaworzu. Tamtejsi chórzyści podkreślają,
że nie tylko oni, ale także członkowie innych
chórów, wysoko ocenili ten występ. Podkreślali wysoki poziom chóru, ciekawy repertuar
i wręcz twierdzili, że poziom prezentowany
przez ten chór jest coraz wyższy…
Z kolei przewodniczący diecezjalnej komisji chórów podkreślał, że ustroński chór należy do czołowych chórów w Diecezji, bierze
regularnie udział, i to z powodzeniem, w dorocznych zjazdach, a jego dyrygentka aktywnie uczestniczy w spotkaniach dyrygentów
i we wspólnych działaniach chórów…
Przy tej okazji, a także w innych rozmowach, przypomniano mi wiele innych
występów i działań tego chóru, liczne pozytywne opinie o tym chórze, wygłaszane czy
też wypisywane, zarówno w kraju, jak i za
granicą. Przyznam, że z przyjemnością, ale
równocześnie z ogromnym żalem, wysłuchiwałem tych opinii. Wszak jestem z tym

felieton
Przypadek

Ten felieton piszę wyjątkowo na tydzień
przed jego ukazaniem się z powodów,
o których będzie dalej.
Od dawna podejmuję próby odszukania
choćby najmniejszego odłamka meteorytu.
Uważna lektura literatury fachowej zniechęciła mnie jednak do wyjazdów w okolice
Poznania czy Pułtuska. Wiadomo, że wszystko zostało już wyzbierane. Mnie pozostało
przeczesywanie lasu w okolicach Puńcowa,
gdyż tam też spadł deszcz meteorytów. Mimo
wielu podejmowanych prób, nic nie znalazłem. Natomiast kilka lat temu nad Wisłą na
Brzegach, za wiaduktem na Skalicę przypadkowo znalazłem duży okaz stopionego
żelaza. Jakaż była moja radość, że wreszcie
mi się poszczęściło i znalazłem meteoryt.
Zupełnie w tamtej chwili zapomniałem
o hutniczych tradycjach Ustronia. Dopiero
jak zobaczyłem obok wielką zastygniętą,
chyba całą kadź, surówki, to zrozumiałem,
że moja radość była przedwczesna. Swoją
drogą ciekawe, komu się chciało jechać
z roztopionym żelazem nad rzekę Wisłę? Niedawno emocje związane z poszukiwaniem
meteorytów powróciły, gdy dowiedziałem się
z mediów, że naukowcom z UAM w Poznaniu udało się znaleźć dużej wagi meteoryt, na tym, zdawałoby się, już dobrze
przeszukanym terenie. Postanowiłem więc
najpierw poszukać sponsora na zakup specjalistycznego sprzętu do wykrywania metali.
Jeden z potencjalnych sponsorów, nawet
mi nie odmówił, a wręcz zainteresował się
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chórem, a należałoby powiedzieć; byłem,
z tym chórem związany od r. 1983, czyli
prawie trzydzieści lat. I najwyraźniej ktoś
uznał, że to w zupełności wystarczy…
Tak bowiem jest, że o tym chórze przychodzi mi mówić i pisać w czasie przeszłym.
A owe pochwały i komplementy wypowiadane pod jego adresem należą do przeszłości.
Pewnie część z nich zapisana jest w kronice
chórowej z minionych lat. A one same są już
tylko podobne do zasuszonych liści w zielniku lub starych zdjęć w albumie…
Tak się bowiem zdarzyło, że decydujący
głos w sprawie przyszłości chóru mają jego
krytycy. Zapewne tak jest zawsze. Każda
działalność bywa oceniania różnie. Nic więc
dziwnego, że zarówno chór, jak i jego dyrygentka, mają nie tylko swoich zwolenników,
ale i zdecydowanych krytyków i przeciwników. A niektórzy z tych krytyków posuwają się wręcz do skrajnych opinii; mówią
o niskim poziomie chóru, źle dobranym repertuarze, niewłaściwej pracy dyrygentki…
I jak to zwykle bywa; chwalą nas poza
Ustroniem, a najbardziej bezlitosna krytyka
spotyka nas u siebie… Choć owych bezlitosnych krytyków jest pewnie niewielu,
okazuje się, że ich głos jest decydujący.
Dowiedzieliśmy się więc, że dyrygentka nie
potrafi właściwie prowadzić chóru, a jego
członkowie są już tak starzy, że powinni
sobie dać spokój ze śpiewaniem. „Ludzie
trzymający władzę” nad chórem zwolnili
w trybie natychmiastowym (to pewnie znaczy
dyscyplinarnym) dyrygentkę, a chórzystom

dali jednoznacznie do zrozumienia, że ich
czas śpiewania w chórze już się skończył.
Przyszedł czas na „novum”; nowe otwarcie,
nowego dyrygenta i nowych chórzystów!
Przyznam, że jestem tym zszokowany.
Współczuję dyrygentce, której po wielu
latach intensywnej pracy, oddania i poświęcenia, tak podziękowano; poddając
w wątpliwość jej kompetencje, umiejętności,
wykształcenie i dotychczasowy dorobek.
Mimo, że przez kilkadziesiąt lat prowadziła wiele zespołów i chórów, i zawsze
przy wszelkich konkursach i porównaniach
z innymi zespołami czy chórami otrzymywała pochwały, wyróżnienia i nagrody…
Z tego by wynikało, że to nie dyrygentka
jest winna niskiemu poziomowi chóru, ale
chórzyści … Tylko mam wątpliwości czy
rzeczywiście poziom tego chóru, przecież
w pełni amatorskiego, jest taki niski… Tym
bardziej, że słyszę opinie, że jest zupełnie
inaczej…
Wygląda na to, że dobiegł końca kolejny
etap w dziejach tego chóru… Pewnie zacznie
się następny. Już bez dotychczasowej dyrygentki i przynajmniej niektórych dotychczasowych członków tego chóru. Także beze
mnie… Rozstając się z chórem, dziękuję jak
najserdeczniej dyrygentkom: Marii Cieślar
i Krystynie Gibiec, a także wszystkim chórzystom za wieloletnie wspólne śpiewanie
i za to, że chór przez te minione lata był dla
mojej Żony i dla mnie jak rodzina, w której
znajdowaliśmy oparcie i z którą przeżyliśmy
wiele szczęśliwych lat.
Jerzy Bór

sprawą. Czekam więc ja sobie z pokorą na
telefon od tego sponsora, a tu w piątek 15
lutego najpierw w okolicy Czelabińska
w Rosji spadł grad meteorytów, a wieczorem
naszą planetę Ziemię minęła asteroida i to
w odległości zaledwie 27 tysięcy kilometrów.
Meteoryt spadł przypadkiem, ale o przelocie
asteroidy wiedzieliśmy od jakiegoś czasu,
dzięki przypadkowemu jej okryciu przez
astronoma amatora z Hiszpanii. Okazało się
też, że codziennie gdzieś spadają meteoryty,
ale te spadły w pobliżu miasta, przez co ich
upadek był widziany przez ludzi, a nawet
zarejestrowany przez kamery. Jeden dzień
i tyle się wydarzyło. Dla mnie człowieka zafascynowanego kosmosem, a zwłaszcza tymi
„przybyszami z kosmosu”, czyli meteorytami, był to dzień pełen tak wielkich emocji,
że nazajutrz miałem tak silne bóle serca, iż
musiało u mnie w domu gościć pogotowie
ratunkowe. Moje ekg wykonane jeszcze
w domu, e-mailem przesłano do PAKS-u na
Zawodzie. Po konsultacji lekarza pogotowia z lekarzem kliniki odwieziono mnie do
Śląskiego Szpitala w Cieszynie na dalsze
badania przede wszystkim krwi. W szpitalu,
co za przypadek, dyżur pełnił syn mojej koleżanki z GOPR-u. O Boże! Jak ten czas leci!
Pamiętam jak jeszcze niedawno jako uczeń
jeździł z matką na dyżury ratunkowe. Tenże
młody lekarz witając mnie z uśmiechem zapytał ratowników medycznych, którzy mnie
przywieźli: „Coście zrobili panu Georgowi?”, czym rozładował cały stres związany
z przyjęciem do szpitala. Zaraz też zajął się
mną pielęgniarz, który, jak się okazało, jest
moim sąsiadem. Czyż to nie przypadek! Pół
dnia przeleżałem na sali w nowym pawilonie
przyszpitalnym. Pamiętam, jakie problemy
były z dokończeniem budowy tego pawilo-

nu. Byłem wówczas starostą cieszyńskim,
a szpital z niedokończoną budową przekazano powiatowi. Ileż wtedy zdrowia zabrała mi
sprawa ponownego uruchomienia tej inwestycji. Gdy końcem 2000 roku przekazałem
pierwsze pieniądze na ten cel, to później
musiałem karę zapłacić za przekroczenie
dyscypliny finansowej. Dziś jak zobaczyłem
sprawnie funkcjonujący pawilon tego mojego kroku nie żałuję! Po przebadaniu w Cieszynie i ponownej konsultacji z PAKS-em na
Zawodziu, zdecydowano, że jako pacjenta
podwyższonego ryzyka, trzeba mnie przewieźć do kliniki, której byłem już pacjentem
trzy lata temu. W klinice dyżur pełnił, czy to
nie przypadek, syn mojego kolegi lekarza
z Ustronia. O Boże! Kiedy on skończył
studia?! Dwa dni badań wspaniałym sprzętem. Chciałoby się powiedzieć, to trzeba
zobaczyć, ale nie życzę tego nikomu! Tym
razem się udało, dzięki Bogu, nie było zawału. Dalsze leczenie bez pośpiechu zgodnie
z planem. Czyż to nie przypadek, że akurat
w naszym mieście jest taka klinika!?
Wróciłem do domu szczęśliwy, żona Lusia
uradowana, suczka Lola też. Tylko, gdzie to
słońce? Od początku zimy kalendarzowej
do 20 lutego nie było całego słonecznego
dnia! Czy pan burmistrz (i jego służby?) to
potwierdzają? A, jakie spostrzeżenia mają
P.T. Czytelnicy? Czy to nie przypadek, że
właśnie taką mamy bezsłoneczną pogodę!
Moja żona Lusia wzięła sprawy w swoje
ręce, jak tak, to my last minute i do Egiptu,
bo zwariujemy! Na taki „emerycki wyjazd”,
okazja ma się rozumieć. Czy to nie przypadek, my już za rządów premiera Donalda
Tuska jedziemy, do tego Egiptu, co nam obiecał Jarosław Kaczyński! Ale jak last minute,
to last minute.
Andrzej Georg
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Płynny slalom.

Fot. W. Suchta

Miękki gigant
24 lutego rozegrano X Puchar Czantorii
w slalomie gigancie. Na starcie stanęło
49 kobiet i 75 mężczyzn. Najliczniejszą
grupę stanowili narciarze z SRS Czantoria,
zresztą obok Urzędu Miasta i Kolei Linowej „Czantoria” organizatorzy imprezy. 25
bramek ustawił Janusz Nieboras.
Organizatorzy podają, że to dziesiąta
edycja Pucharu Czantorii, choć historia
tych zawodów jest dłuższa. Zawody jeszcze z lat 60. pamięta znakomita wówczas
alpejka Anna Kaczmarek, jako zawodniczka znana pod nazwiskiem Pustówka.
- Pamiętam jak jeszcze chodziliśmy piechotą na start, jak się udeptywało stok.
latach sześćdziesiątych meta była na dolnej polanie, a start nad esem. To był slalom
gigant, a slalom specjalny był na stoku pod
Równicą. Były to zawody dla zawodników
wyczynowych, a myśmy startowali jako
Kuźnia Ustroń - wspominają Anna Kaczmarek i Antoni Stec.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli
Wiktoria Pokorny i Zbigniew Gomola. Po
zawodach powiedzieli:
W. Pokorny: - Na początku nie było
dziur, więc się dobrze jechało. Zwycięstwa
w klasyfikacji generalnej się nie spodziewałam. Moją najgoźniejszą konkurentką
jest Natalia Heczko. Bardzo lubię starty
na Czantorii, zawsze są dobrze zawody
przygotowane. Tu nie ma stresu i można
się sprawdzić. Teraz jadę na Puchar Polski,
czyli mam o trzy dni przedłużone ferie.
Z. Gomola: - Było miękko, ale warunki
każdy miał takie same. Ja wolę beton, gdy
jest bardzo twardo i myślałem, że dzisiaj
przegram, bo było trzech mocnych rywali.
Dostali jednak po trzy dziesiątki. Trasa
trochę dłuższa i można się było rozpędzić,
choć trzeba było jechać miękko w kolanach. Mogę stwierdzić, że ten przejazd mi
wyszedł. Poza tym slalom bardzo ładnie

ustawiony, płynny, lekko podkręcony.
Stratowali też niezrzeszeni mieszkańcy
naszego miasta.
Od kilku lat do czołówki alpejek w naszym mieście zalicza się Edyta Kral, na co
dzień uczennica LO im. Osuchowskiego.
W klasyfikacji generalnej zajęła drugie
miejce, a na mecie powiedziała:
- Dziś dłuższa trasa, ale jechało się bardzo
dobrze pomimo miękkiego śniegu. Slalom
ustawiony bez większych pułapek. Wolę
twardy śnieg, aczkolwiek dziś nie było
źle. Nie należę do klubu i czasami udaje
mi się pojeździć na tyczkach w Istebnej,
a normalnie to w zawodach.
Njalepszych w kategoriach wiekowych
i w klasyfikacji generalnej honorowano
medalami i pucharami, były też nagrody
rzeczowe.
Wyniki kobiet - 7-10 lat: Pola Gibiec
Cieszyn (00:38,79); 2. Anna Procner SRS
Czantoria Ustroń (00:42,50); 3. Zuzanna

Podium klasyfikacji generalnej kobiet.

Kostka SRS Czantoria (00:42,63); 11-13
lat: 1. Wiktoria Pokorny SRS Czantoria (00:32,64); 2. Natalia Heczko SRS
Czantoria (00:33,15); 3. Julia Heczko
SRS Czantoria (00:34,46); 14-16 lat: 1.
Katarzyna Szczotka Brenna (00:33,19);
2. Agnieszka Hyrnik SRS Czantoria
(00:34,82); 3. Karolina Urbańczyk Brenna
(00:35,23); 17-25 lat: 1. Edyta Kral Ustroń
(00:33,14); 2. Agata Stec SRS Czantoria
(00:34,60); 3. Marta Niemiec SRS Czantoria (00:36,48); 26-35 lat: 1. Edyta Kłósko
Ustroń (00:33,82); 2. Daria Śliwka Ustroń
(00:33,87); 3. Karolina Kostka SRS Czantoria (00:36,19); 36-50 lat: 1. Ewa Magdalena Fober SRS Czantoria (00:38,45); 2.
Matuszyńska SRS Czantoria (00:38,64);
3. Wiesława Kępińska SRS Czantoria
(00:38,81); 51 lat i starsze: 1. Jadwiga Gołda Żywiec (00:37,52); 2. Anna Kaczmarek
SRS Czantoria (00:37,72); 3. Krystyna
Zwias SRS Czantoria (00:45,80).
Wyniki mężczyzn - 7-10 lat: 1. Dominik Gania Zabrze (00:34,94); 2. Jakub Darowski SRS Czantoria (00:39,14);
3. Aleksander Wojciech SRS Czantoria
(00:40,81); 11-13 lat: 1. Jakub Baszczyński
SRS Czantoria (00:34,13); 2. Nikodem
Adamiec SRS Czantoria (00:35,56); 3.
Szymon Latusek Wola (00:35,92); 14-16
lat: 1. Miłosz Adamiec SRS Czantoria
(00:31,62); 2. Aleksander Listowski Bielsko-Biała (00:33,57); 3. Bartłomiej Giba
Jastrzębie Zdrój (00:33,72); 17-25 lat: 1.
Michał Latusek Wola (00:30,71); 2. Robert
Swoboda Brenna (00:31,72); 3. Mateusz
Matuszyński SRS Czantoria (00:32,57);
26-35 lat: 1. Michał Pawlas Bielsko-Biała
(00:30,41); 2. Łukasz Kośniewski KS Zwardoń (00:30,49); 3. Tomasz Cieślar Cieszyn
(00:31,17); 36-50 lat: 1. Zbigniew Gomola
Zimowy Raj Ustroń (00:30,11); 2. Marek
Kustra Zimowy Raj Ustroń (00:30,89); 3.
Sebastian Gibiec Cieszyn (00:31,05); 51
i starsi: 1. Andrzej Listowski Bielsko-Biała
(00:32,61); 2. Roman Pawlas Bielsko-Biała
(00:34,16); 3. Janusz Lewandowski Koniaków (00:34,34).
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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