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W „Prażakówce” tańczono dla mamy i taty (str. 5).                                                                                                                      Fot. W. Suchta

OŁTARZ  POD
MAŁĄ  CZANTORIĄ

KOBIECA
SPECJALISTKA 

ZMIANY 
W ZARZĄDACH

LIGOWCY

JUBILEUSZ  OSP  W  NIERODZIMIU

Zakończyły się zapisy uczestników jubileuszowego XX Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego. Nie zmienił się termin – 5 czerwca, 
miejsce – Rynek i godzina startu – 9.00, ale do Goleszowa na górę 
Chełm peleton pojedzie inną trasą, przez Kozakowice. 

ZMIANA  TRASY  RAJDU
ROWEROWEGO

(cd. na str. 4)

Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu zaprasza 
na uroczystość jubileuszu 90-lecia, która odbędzie się 28 maja. 
Program uroczystości: godz. 14 – nabożeństwo ekumeniczne  
w kościele św. Anny w Nierodzimiu, godz. 16 – strażnica – raport, 
otwarcie uroczystości i przemówienia, poświęcenie i przekazanie 
samochodu, wręczenie odznaczeń, godz. 18 – strażnica – zabawa 
taneczna. Wpisywanie się do księgi pamiątkowej od godz. 15. 

W poniedziałek 16 maja u stóp Małej Czantorii, powyżej 
biwaku „U Jonka”, przy szlaku turystycznym odsłonięto Ołtarz 
Małej Ojczyzny. Jest to krzyż, a pod nim cztery wielkie głazy  
z wyrytymi datami: 866, 966, 1241, 1517. Każda z dat jest opisana 
na czterech tablicach na dojściu do ołtarza. Zaprojektował je Zbi-
gniew Niemiec. Przy ołtrzu w dniu odsłonięcia stanęła z flagami 
narodowymi banderia konna Magdy Białas z „Łaciatego Rancza”. 

Wszystkich zebranych witał Andrzej Georg, główny inicjator 
powstania ołtarza. 
– Idea postawienia Ołtarza Naszej Małej Ojczyzny zrodziła 
się początkiem marca - mówi  A. Georg. - Do jej powstania 
przyczyniły się moje z żoną Elżbietą badania nad misją chry-
stianizacyjną świętych Cyryla i Metodego i powstanie tablic 
pamiątkowych upamiętniających tę misję na Szlaku Świętych 
Cyryla i Metodego. Pierwsza, na tzw. „soloku”, została posta-
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furta, łącząca miasto z  młynem.  
I do dzisiaj przetrwała nazwa 
Młyńska Brama.

Ponad setka zawodników i za-
wodniczek startowała na torze 
motocrossowym w Cieszynie 
Boguszowicach. W ostatni 
weekend odbyły się tam zawo-
dy eliminacyjne Mistrzostw 
Europy Środkowowschodniej 
mężczyzn i Pucharu Europy 
Kobiet.

Plac Hoffa w Wiśle w miniony 
weekend zamienił się… w pla-
żę. Na tonach piasku rozegra-
no turniej siatkówki plażowej  
z cyklu Beskidzka Plaża 2016.  
                           (nik)

Ponad 8,6 mln zł przekazała 
na zakupy aparatury medycz-
nej Fundacja Zdrowia Śląska 
Cieszyńskiego. Stowarzysze-
nie powstało przed 25 laty.  
Z okazji srebrnego jubileuszu 
odsłonięto pamiątkową tablicę 
przed wejściem do Pawilonu 
Diagnostycznego-Zabiegowe-
go. Jest poświęcona wszystkim 
darczyńcom. 

Drużyna reprezentująca Uni-
wersytet Trzeciego Wieku  
w Cieszynie startowała w VIII 
Olimpiadzie Sportowej Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
i Organizacji Senioralnych.  
W Łazach rywalizowało 11 
osób, próbując swoich sił m.in. 

25-lecie obchodzi Straż Miej-
ska w Cieszynie. Z tej okazji 
zorganizowano uroczystą aka-
demię w Domu Narodowym. 
Były wyróżnienia i medale. 

„Koper” od blisko 20 lat 
utrzymuje kontakty z Triefels 
Gimnazjum w Anweiler. Ró-
wieśnicy z Niemiec rokrocznie 
goszczą u licealistów w nadol-
ziańskim grodzie. W rewanżu 
cieszyńska młodzież jest zapra-
szana za Łabę.

w pływaniu, szachach i strze-
laniu. Cieszyniacy debiutowali  
w tej imprezie. 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
zabiega o fundusze europej-
skie wspólnie z Kołem PZKO 
w Mostach koło Jabłonkowa. 
Realizacja projektu pozwoli 
urządzić na strychu pałacu La-
rischów profesjonalny magazyn 
eksponatów oraz powiększyć 
powierzchnię stałej ekspozycji 
o Salę Rycin, w której teraz jest 
magazyn. 

Cieszyn był otoczony przez 
kilka wieków warownymi 
murami. Oprócz trzech bram 
głównych istniała też miejska 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

„Gry i Zabawy” to jedyne zawody or-
ganizowane przez Śląski Szkolny Zwią-
zek Sportowy dla dzieci w wieku od 7 
do 9 lat. W ramach turnieju najmłodsi 
sportowcy rywalizują w kilku konkuren-
cjach, takich jak: sztafeta zwinnościowa, 
sztafeta wahadłowa z pałeczką, podskoki 
ze skakanką, toczenie piłki koszykowej  
w tunelu, rzut do ruchomego celu, sztafeta 
z piłką lekarską, sadzenie ziemniaków  
i wyścig kangurów.  Dzieci z klas drugich 
i trzecich Klimatycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 startowały z ogromnym sukcesem 
najpierw na terenie miasta, gdzie zajęły  
I miejsce, później w regionie, gdzie rów-
nież zdobyły I miejsce. Kolejnym etapem 
był finał wojewódzki, który rozegrano 
29 kwietnia w Chorzowie. Klasy drugie 
ukończyły zawody na II miejscu, ulegając 
jedynie Szkole Mistrzostwa Sportowego  
z Chorzowa. Natomiast klasy trzecie zaję-
ły III miejsce. Jako cały zespół zawodnicy 
w koszulkach z napisem „Jestem z Dwój-
ki” zremisowali na II miejscu z najlepszą 
Szkołą Sportową z Katowic. Niestety  
w regulaminie nie przewiduje się remisów, 
a ponieważ nasza szkoła miała mniej  
o jedno zwycięstwo w serii „wyścigów”, 
ostatecznie zajęliśmy drużynowo w Okrę-
gowym Finale Wojewódzkim wysokie 
III miejsce. Klasy drugie (rocznik 2007 

i 2008) reprezentowali: Lidia Dorosz, 
Kacper Greene, Jakub Juraszek, Lena 
Lach, Natalia Lewicka, Przemysław Mró-
zek, Maja Procner, Anna Śliwka, Dawid 
Śliwka, Mateusz Wiencek, Wiktoria An-
toszewska, a klasy trzecie (rocznik 2006):  
Oliwia Cieślar, Jakub Goryczka, Michał 

Konderla, Milena Kurzok, Hubert Mały-
jurek, Weronika Pokorny, Anna Porębska, 
Kacper Praski, Magdalena Raszka, Samuel  
Zięba i Paulina Troszok. Młodym spor-
towcom serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.         

                                   Joanna Mańczyk

SPORT  DLA  NAJMŁODSZYCH

Na scenie Teatru Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie gościnnie wystąpi Teatr 
Polski z Bielska-Białej wraz z orkiestrą 
Teatru Muzycznego z Lublina. Jest to 
pierwszy musical na bielskiej scenie! 
Rzecz o radości życia mimo wszystko. 
O witalności. O człowieku obdarzonym 
szczególną mądrością (podszytą dozą cy-
nizmu), który łapczywie z życia korzysta,  
a żeby poradzić sobie z problemami – tań-
czy. Powieść Nikosa Kazantzakisa (1946, 
pol. wyd. 1971) zyskała światową sławę 
dzięki legendarnemu filmowi z 1964 w re-
żyserii Michaela Cacoyannisa ze wspaniałą 
rolą Anthony'ego Quinna. Film wyróżnio-
no trzema Oskarami, a tytułowa melodia, 
skomponowana przez Mikisa Theodorakisa 
na motywach greckich utworów ludowych, 
do dziś należy do najpopularniejszych 

 GREK  ZORBA
utworów muzyki filmowej. Musical au-
torstwa Josepha Steina (libretto), Freda 
Ebba (teksty piosenek) i Johna Kandera 
(muzyka) trafił na Broadway w gorącym 
1968 roku. I mimo uszczypliwych uwag 
krytyków, twierdzących, że to temat zbyt 
ciężki na scenę, odniósł spektakularny 
sukces (ponad 300 przedstawień, nagroda 
Tony za scenografię i nominacje w sied-
miu innych kategoriach; autorzy tekstów 
piosenek, kostiumów i scenografii zdobyli 
prestiżową Drama Desk Award). Jesz-
cze większy sukces odniosła inscenizacja  
z 1983 roku, gdzie wystąpili m.in. Anthony 
Quinn i Lilla Kedrova (przed laty laureatka 
Oskara za rolę Hortensji w filmowej wersji 
„Greka Zorby”). Muzeum Marii Skalickiej 
- organizator wyjazdów na spektakle Sceny 
Polskiej przypomina, że wyjazd „wtorko-
wej” grupy abonamentowej we wtorek 31 
maja punktualnie o godz. 17.30 spod Lidla 
w Ustroniu.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

21/2016/1/R

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854 37-59
  602 777 897

16 V 2016 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
na posesjach przy ul. Drozdów. 
Jednego z właścicieli ukarano 
mandatem w wys. 200 zł za prze-
lewające się szambo.
17 V 2016 r.
Interweniowano w sprawie biega-
jącego bez opieki psa. Właściciela 

*  *  *

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Dytko  lat 89 ul. Wiśniowa
Jan Stasiuk  lat 53 ul. Pod Kopieńcem
Zuzanna Nosal  lat 81 os. Cieszyńskie
Helena Chwastek lat 83 ul. Polańska 

– mieszkańca Lipowca, ukarano 
mandatem w wys. 100 zł.
18 V 2016 r.
Interweniowano przy ul. A. Brody 
odnośnie zanieczyszczenia drogi 
gliną pochodzącą z pobliskiej 
budowy. Jezdnia została szybko 
oczyszczona.
18 V 2016 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe 
na posesjach przy ul. Grzybowej 
i Furmańskiej w Dobce.
19 V 2016 r.
Kontrola stanu technicznego 
znaków drogowych. Uwagi 
przekazano odpowiednim służ-
bom.
21 V 2016 r.
Interweniowano w sprawie nie-
trzeźwej kobiety, która spała na 
przystanku autobusowym. Od-
wieziono ją do domu.
21 V 2016 r. 
Po zgłoszeniu od mieszkańców 
strażnicy miejscy interweniowali 
na ul. Kamieniec i na wałach nad 
rzeką, gdzie wyścigi zrobili sobie 
motocykliści i kierujący quadami. 
Patrole działają odstraszająco, 
choć nie ma szans na złapanie 
„rajdowców” samochodem, któ-
rym dysponuje straż miejska.
22 V 2016 r.
Kontrola osób handlujących na 
terenie miasta. Sprawdzano nie-
zbędne pozwolenia.              (mn)

GOROLSKO SWOBODA  
Muzeum Marii Skalickiej zaprasza serdecznie na spotkanie 

z LESZKIEM RICHTEREM prezesem Sekcji Ludoznawczej 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, który przedstawi 
„Szlak Tradycji i Marki Regionalnych Produktów GOROLSKIEJ 
SWOBODY®”. Mówić będzie o kompleksowych działaniach na 
rzecz ochrony, zachowania i promocji tradycyjnego rzemiosła 
i rękodzieła, jakie podjęła Izba Regionalna im. Adama Sikory 
z Jabłonkowa. 

Na spotkaniu prezentacja regionalnych produktów certyfi ko-
wanych z możliwością zakupu. Oczekujemy na Państwa w piątek 
27 maja 2016 o godz. 17.00.

 Jednocześnie informujemy, iż fi nisaż wystawy Algrafi i Nata-
lii Klęczar odbędzie się  25 czerwca, a nie jak błędnie podano 
w GU 25 maja. 

21/2016/2/R

DAJ  WŁOS
Gimnazjum nr 1 w Ustroniu oraz salon fryzjerski Kemon-Le-

gierska zapraszają do przyłączenia się do akcji ścinania włosów, 
które zostaną przekazane na peruki dzięki fundacji Rak&Roll 
zajmującej się wspieraniem kobiet w trakcie chemioterapii.

Akcja odbędzie się 11 czerwca od godz. 12.00 w salonie fry-
zjerskim Kemon-Legierska w Ustroniu, ul. Andrzeja Brody 25 
(os. Manhatan). Pomóc może każdy, kto zdecyduje się obciąć 
min. 25 cm włosów (mogą być farbowane ale nie zniszczone), 
w zamian oferowane jest mycie i ścięcie włosów, stylizacja fry-
zury przez profesjonalnych fryzjerów oraz słodki poczęstunek. 
Dzieci i młodzież do lat 15 zapraszamy z rodzicami lub z pisemną 
zgodą opiekuna. Zgłoszenia pod numerem tel.  33 8541237.

 WAKACYJNE  DYŻURY  PRZEDSZKOLI
W okresie wakacji letnich czynne będą dwa przedszkola. 

W miesiącu lipcu dyżur pełni Przedszkole nr 1 przy ul. Partyzan-
tów a w sierpniu – Przedszkole nr 5 w Ustroniu Lipowcu.

W związku ze śmiercią naszej drogiej 
Matki i Babci

śp. Zuzanny Nosal
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania

dr. Tadeuszowi Dzielskiemu 
za długoletnią opiekę lekarską, 

pielęgniarce Janinie Godek, która służyła pomocą 
w ostatnim okresie,

a także uczestnikom pogrzebu i innym osobom
za życzliwość, wyrazy współczucia i złożone kwiaty.

Wdzięczna rodzina

 

21/2016/1/N

 Serdeczne podziękowania 
władzom Miasta Ustroń, 

pracownikom Muzeum Ustrońskiego, 
rodzinie, sąsiadom, znajomym za liczny udział 

w pogrzebie mojej Kochanej Siostry 

śp. Zuzanny Nosal zd. Kłósko
składa 

brat z rodziną

21/2016/2/N

*  *  *
USTRONIACZEK

Miasto Ustroń oraz Stowarzyszenie „Można Inaczej” serdecz-
nie zaprasza dzieci do udziału w imprezie pt. „Ustroniaczek”. 
W programie: godz. 13.00 – gry i zabawy dla dzieci; spotkanie 
z Ustroniaczkiem, godz. 15.45 – konkurs profi laktyczny dla dzie-
ci, godz. 16.00 – Przedstawienie . „Poskromienie nieznośnego 
smoka”. Wstęp wolny! 

*  *  *
DZIECI  DZIECIOM  DZIECI  RODZICOM 

4 czerwca w amfi teatrze odbędzie się tradycyjna impreza Dzieci 
Dzieciom Dzieci Rodzicom, organizowana przez Towarzystwo 
Opieki nad Niepełnosprawnymi, z której dochód przeznaczany 
jest na działalność Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wycho-
wawczego dla dzieci niepełnosprawnych. Wystąpią m.in.: dzieci 
z ośrodka w Nierodzimiu, dzieci z ustrońskich przedszkoli nr 2, 
4, 6 i 7, zespoły: Arabeska, Fantazja, Gracja Echo, Bemolki oraz 
Alicja Marekwica, Natasza Czyż, Julka Bałdys, Kinga Mizera, 
Łukasz Gruszka, Milena Szypuła, Radosław Stojda. Bilety dla 
dzieci – 5 zł, dla dorosłych – 7 zł.  
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OŁTARZ  POD  MAŁĄ  CZANTORIĄ
wiona w odległości 300 metrów Biwaku 
u Jonka, druga, obok „Czytelni Katoli-
ckiej”, przy kościele pw. św. Klemensa. 
Tablice powstały w 1150 -lecie przybycia 
cyrylo  -metodiańskiej misji chrystianiza-
cyjnej na północnozachodnie stoki Beski-
du Śląsko-Morawskiego. Równocześnie  
w tym roku obchodzimy 1050 -lecie Chrztu 
Polski. Prace nad wykonaniem elementów 
Ołtarza Naszej Małej Ojczyzny tak na-
prawdę ruszyły początkiem kwietnia, czyli  
w momencie, jak do naszego pomysłu 
przyłączyły się parafie: rzymskokatolicka 
pw. św. Klemensa i ewangelicko-augs-
burska   Jakuba   Starszego   oraz Chrześ-
cijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne  
w Ustroniu. Wtedy też powstała idea rozsze-
rzenia projektu o dalsze rocznice: 775  lecia 
najazdu tatarskiego i 500-lecia Reformacji.

Kamienie przed odsłonięciem przykryte 
były flagami: Ustronia, Unii Europejskiej, 
Polski, Kościoła katolickiego, Śląska 

Cieszyńskiego, Kościoła ewangelickiego,  
a odsłaniali je: burmistrz Ireneusz Szarzec, 
Michał Bożek, Leon Mijal, Lesław Wer-
pachowski, Edward Markuzel, przewodni-
czący Rady Miasta Artur Kluz.

Następnie modlitwę prowadzili: pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej św. 
Klemensa ks. kanonik Antoni Sapota i pro-
boszcz parafii ewangelicko-augsburskiej 
ap. Jakuba ks. radca Piotr Wowry.
– Krzyże stawiamy z różnych powodów 
i w różnych miejscach, ale każdy krzyż 
przede wszystkim świadczy o wierze tych, 
którzy go postawili – mówił do zebranych 
ks. A. Sapota. - Niezależnie czy jest to 
krzyż pokutny, krzyż przypominający 
jakąś tragedię, krzyż mający być chwałą, 
bo stało się coś wielkiego,  dobrego, czy po 
prostu wspomnieniem i przypomnieniem, 
że idziemy przez życie z nasza wiarą. 1050 
lat temu nasi przodkowie przyjęli Chrystu-
sa, przyjęli chrzest. (…) Gromadzimy się 

dzisiaj jako ludzie wierzący, po to, ażeby 
zainaugurować to miejsce, odsłonić i po-
święcić Ołtarz Małej Ojczyzny. Ołtarz to 
ofiara, ojczyzna to nasza ziemia. Myślę, 
że to miejsce będzie gromadziło różne 
grupy wyznawców Chrystusa. Życzymy 
wszystkim, którzy tu przyjdą, by mogli  
w skupieniu oddać swe serca Bogu i zosta-
wić Mu, tak jak my zostawiamy te kamie-
nie na pamiątkę dat na nich widniejących.
– Spotykamy się dzisiaj pięćdziesiąt dni 
po święcie Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa obchodząc zarazem drugie 
święto Zesłania Ducha Świętego – mó-
wił ks. P. Wowry. - Wspominamy więc 
wydarzenia wylania Ducha Świętego na 
dwunastu apostołów i na Matkę Zbawi-
ciela Marię. Schronieni w wieczerniku 
przed prześladowcami otrzymali moc 
Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku 
zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa. Moc 
Ducha Świętego jest nieoceniona, On 
działa dziś wśród nas. Duch Święty to ten, 
który nas pociesza, który nas gromadzi 
i poświęca, pozwala nam wierzyć i tej 
wiary nie tracić. To dzięki Bogu możemy 
bez przeszkód słuchać Słowa Bożego  
w swoim ojczystym języku, sami możemy 
je czytać. Korzystajmy z tego daru i przy-
wileju, nie polegajmy w życiu na własnej 
mocy, ani sile, ale pozwólmy prowadzić 
się Duchowi Świętemu, on bowiem ma 
moc zmieniać ludzkie serca i ludzkie ży-
cie. Cieszmy się otaczająca nas przyrodą, 
która na nowo przybiera tak piękna szatę. 
Ona przypomina nam o Bogu Stwórcy 
i Dawcy Życia, który niechaj prowadzi 
nas oświeca i poświęca na drogach życia 
i od wszelkiego złego nasi nasza ojczyznę 
strzeże i zachowuje.

W wykonaniu chóru Ave wysłuchano 
pieśni Gaude Mater Polonia i Bogurodzica. 

Po Modlitwie Pańskiej na zakończenie 
wraz z chórem odśpiewano „Ojcowski  
dom”.                                 Wojsław SuchtaPo odsłonięciu prezentowano flagi.                                                                      Fot. W. Suchta  

Uczestnicy uroczystości.                                                                                                                                                                         Fot. W. Suchta                                   

(cd. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

O budżecie obywatelskim mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

* * *
Końcem maja mija termin składania 

wniosków mieszkańców do Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2017. Wyczerpująco 
informowaliśmy o trybie załatwiania for-
malności na łamach gazety, na plakatach 
i stronach internetowych, a także podczas 
zebrań mieszkańców, które w związku z tą 
nową inicjatywą Rady Miasta, odbyły się 
we wszystkich dzielnicach. 

Środki na projekty obywatelskie zostały 
zarezerwowane stosowną uchwałą i wyno-
szą 360 tys. zł podzielone równo między 
9 osiedli, bez względu na to, czy działa 
w nich zarząd osiedla czy nie. Na jedno 
osiedle przypada więc 40 tys. zł. 

Jeśli chodzi o obostrzenia, to inwestycje 
budowlane muszą być zaplanowane na 
gruncie miejskim, a jeśli na prywatnym, 
to właściciel musi wyrazić zgodę. Jako 
Urząd możemy pomóc, gdy mamy do 
czynienia z gruntem powiatowym czy 
skarbu państwa. Druga sprawa to termin 
realizacji, który musi się zamknąć w roku 
budżetowym. Zrealizowany projekt nie 
może też w przyszłości generować dużych 
kosztów utrzymania. 

Procedury są bardzo dokładnie opisane 
i można je znaleźć na specjalnej stronie 
internetowej budzetobywatelski.ustron.pl. 
Wniosek można wypełnić elektronicznie 
lub tradycyjnie, do niego należy dołączyć 
podpisy 15 mieszkańców osiedla bez 
względu na wiek i czekać na wyniki gło-
sowania we wrześniu. 

Liczymy na to, że mieszkańcy zapro-
ponują ciekawe rozwiązania, ułatwienia 
w swojej okolicy, a my jesteśmy gotowi 
realizować je już od początku roku 2017, 
zaraz po uchwaleniu budżetu miasta na 
przyszły rok, co od kilku lat praktykujemy 
już w grudniu.

Przysłuchując się pytaniom mieszkań-
ców, jakie padały podczas zebrań, można 
stwierdzić, że zainteresowanie jest duże  
i wierzę, że mieszkańcy wyjdą z inicjatywą 
i skorzystają z możliwości sfinansowania 
jakiejś inwestycji lub innego spożytkowa-
nia pieniędzy. Mam nadzieję, że pierwszy 
budżet obywatelski Ustronia spotka się  
z odzewem, bo na pewno tematów do zrea-
lizowania w poszczególnych osiedlach jest 
wiele. Jednak kwestią najcenniejszą w idei 
budżetu obywatelskiego jest inicjatywa 
oddolna, to, że samorząd realizuje wnioski 
ważne dla mieszkańców danej społecz-
ności, a które nie zawsze mieszczą się  
w budżecie ogólnomiejskim. 

Zachęcam do składania propozycji, za-
leży nam na uaktywnieniu mieszkańców 
również dlatego, żeby sami spróbowali, 
jak się budżet konstruuje i jak trzeba dokła-
dać starań, żeby dostępne środki wystar-
czyły na realizacje wybranych inwestycji 
i projektów.                          Spisała: (mn)

KONCERTOWANO  DLA 
MAMY I TATY

20 maja w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka” odbył się „Koncert dla 
Mamy i Taty”. Rozpoczęła Oliwia Drukała 
recytując okolicznościowy wiersz, a na-
stępnie wszystkich przywitała dyrektorka 
MDK „Prażakówka” Barbara Nawrotek-
-Żmijewska. Przez ponad półtorej godziny 
na scenie prezentowały się zespoły i soliści, 
na co dzień uczestniczący w zajęciach  
w „Prażakówce”. Wystąpili: zespół akro-
batyczny „Arabeska”, zespół taneczny 
„Rytm”, Kinga Łukasik i Julia Wilińska 
z chórkiem, mażoretki – grupa młodsza 
„Tęcza”, Break Dance – „Dynamity”, 
recytatorka Julia Wilińska, mażoretki 
„Uśmiech”, Filip Niemczyk z chórkiem, 

zespół„Fantazja”, zespół „Echo”, recyta-
torka Julia Czyż, zespół taneczny „Kolor”, 
Break Dance – „Bibojsi”, Łukasz Gruszka 
z chórkiem, zespół taneczny „Impuls”, duet 
mażoretek – Ola i Patrycja, recytatorka 
Maja Panek, zespół taneczny „Absurd”, 
piosenkarki Agnieszka Kubala, Marta Li-
powczan i Natalia Then, duet taneczny 
– Oliwia i Ania, Break Dance – „eMDeKa 
Kru”, mażoretki – „Gracja”, Michalina  
i Zuzia Kiecoń, Łukasz Gruszka z chórkiem, 
połączone zespoły „Absurd” i „Echo”. Na 
zakończenie wszyscy wykonawcy, a było 
ich ponad 150, zjawili się na scenie, by 
wspólnie z Izabelą Kuś odśpiewać piosenkę 
„Cudownych rodziców mam”.            (ws)

Filip Niemczyk z chórkiem.                                                                                       Fot. W. Suchta  

Wspólna piosenka na zakończenie.                                                                     Fot. W. Suchta  
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 - RECEPCJONISTKA  - POMOC KUCHENNA
 - KUCHARZ - KELNER / KELNERKA
  - POKOJOWA      
          Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV:
 mailem na adres:  rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl
 lub osobiście:  w Biurze Obsługi Spółki ul. Sanatoryjna 1, 
   43-450 Ustroń - Biuro Kadr i Płac (pokój nr 11)

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
33 856 56 61, 33 856 63 07

Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe Ustroń S.A.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

Jubileuszowy V Plener już za nami ale 
rok minął i w czerwcu znowu powstaną 
nowe, drewniane rzeźby podczas kolejnej 
jego edycji. Amfiteatr ustroński zamieni 
się w pracownię rzeźbiarską, stolarską, 
artystyczną – ale przede wszystkim bardzo 
głośną scenę twórczą.  Cóż, 2,5 metrowych 
rzeźb nie da się stworzyć w ciszy i spoko-
ju. Ale warto przetrwać te niedogodności  
aby potem przez całe lata móc podziwiać 
wytwór artystów – rzeźbiarzy. 

VI  MIĘDZYNARODOWY PLENER  
RZEŹBIARSKI 

W Parku Kuracyjnym stoi już około 
50 rzeźb, ale jeszcze jest dużo miejsca 
na nowe. Tegoroczny plener zacznie się 
6 czerwca (niektórzy przyjezdni twórcy 
chcą już rozpocząć piątego) i potrwa do 
11. Temat to kontynuacja ubiegłorocznych 
„Czterech pór roku”.

Plener jest bardzo lubiany zarówno  
przez wykonawców, jak i widzów odwie-
dzających artystów przy pracy. Proces 
twórczy jest na tyle ciekawy i widowisko-

wy, że niektórzy przychodzą codziennie 
śledzić postęp prac. Rzeźbiarzy odwie-
dzają też przedszkolaki i grupy szkolne. 
Artyści zawsze mają dla nich dobre słowo 
i odpowiadają na każde pytanie.

Grupa 10 rzeźbiarzy co roku nieznacz-
nie się zmienia – tym razem mamy pięciu 
Polaków, czterech Czechów i jednego  
Słowaka. Od pierwszego Pleneru rzeźbią 
Artur Szołdra, Grzegorz Michałek, Jìřì 
Cieslar, Milan Lysek, Filip Lysek. Nieco 
później rozpoczęli Ania Urbaniak i Józef 
Faryno. Od zeszłego roku do zespołu dołą-
czył  Ján Pišoja a w tym roku mamy dwóch 
nowych rzeźbiarzy – Roberta Wyskiela  
z Gdyni i Czestmira Sliwę z Czech.

Przez pięć lat swoje rzeźby dla Ustro-
nia tworzyła Patrycja Picha – niestety  
w tym roku jej nie będzie, może wróci  
w kolejnym.

Po zakończeniu pleneru rzeźby staną  
w Parku Kuracyjnym, po okresie spo-
czynku zostaną zakonserwowane i będą 
się godnie starzeć na świeżym powietrzu 
pozując do zdjęć ku uciesze mieszkańców 
i turystów odwiedzających Ustroń. Niektó-
re kilkuletnie prace trzeba będzie w tym 
roku podreperować a mocno uszkodzone, 
przegnite wymienić – niestety drewno nie 
jest  niezniszczalnym materiałem. 

Zapraszam zatem w drugim tygodniu 
czerwca do amfiteatru, gdzie w atmosferze 
sympatii, przyjaźni i życzliwości będzie 
można obcować ze sztuką, ba – uczestniczyć 
w jej powstawaniu. To bardzo sympatyczne, 
budujące i energetyzujące  przeżycie  więc 
naprawdę warto skorzystać z zaproszenia.    

          Barbara Nawrotek-Żmijewska
             

We wtorek 17 maja na ustrońskim rynku pojawił się mammo-
bus. W godzinach od godz. 9 do 16 panie, które ukończyły 40 lat 
mogły zbadać się bezpłatnie, w ramach projektu finansowanego 
z Funduszy Norweskich. Zaproszenie na badanie kobiety otrzy-
mywały drogą telefoniczną lub listownie.

Zgodnie z informacją uzyskaną od osoby rejestrującej, do go-
dziny 13 przebadało się około 40 pań. Zapytana o powód wizyty 
w mammobusie mieszkanka Ustronia odpowiedziała, że bada się 
regularnie w związku z obciążeniem genetycznym. Podkreśliła 
jednak, że nie korzysta z badań dobrowolnie, lecz pod przymusem. 
Gdyby sama mogła zdecydować wolałaby nie wiedzieć o ewen-
tualnym zagrożeniu. Nie jest ona odosobnionym przypadkiem.

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi u kobiet, 
polegająca na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu pro-
mieni rentgenowskich. Dobrze uwidocznia charakterystyczne 
zmiany nowotworowe i pozwala na wczesne rozpoznanie raka 
piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne 
klinicznie.                                                              Anna Niemiec 

18 maja w ustrońskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
odbyła się dość niecodzienna lekcja. Lekcja poezji. Uczniowie klas 
trzecich gimnazjum zaprosili grono pedagogiczne oraz kolegów 
z innych klas na II-gi Wiosenny Poranek Poetycki pod hasłem 
„Przyjaźń”. Wśród odczytywanych wierszy znalazły się dzieła 
Brzechwy oraz Mickiewicza. Świece i kwiaty w wiosennych ko-
lorach tworzyły odpowiednią oprawę, właściwą do prezentowania 
wierszy. Po części artystycznej przyszła pora na poczęstunek, który 
przygotowali uczniowie. Sala lekcyjna przemieniła się w nastro-
jową kawiarenkę. Całe przedsięwzięcie uczniowie przygotowali 
pod okiem nauczycielki języka polskiego, Anny Niemiec. (m) 

SCENA POLSKA proponuje spektakl „Gąska” w reżyserii 
Bogdana Słupczyńskiego. Jest to sztuka jednego z najbardziej 
znanych współczesnych dramatopisarzy rosyjskich Nikołaja 
Kolady, który obok Czechowa jest najczęściej wystawianym 
rosyjskim autorem na świecie. Komedia opowiada o życiu  
w prowincjonalnym teatrze, o artystach walczących o karierę, ale 
przede wszystkim o własne szczęście. Prywatne życie prowincjo-
nalnych aktorów oglądamy niejako od środka, widzimy nie tyle 
ich sukcesy na scenie, ale przede wszystkim codzienne utrapienia 
i rywalizację. Dwie dojrzałe aktorki, ich zawiedzione marzenia  
o wielkich karierach, i ona, tytułowa gąska, młodziutka aktorka, 
której pojawienie się wywołuje burzę. I dwóch panów: dyrektor 
teatru i administrator. Rzecz o sprawach poważnych z przymru-
żeniem oka i zaskakującym finałem. Muzeum Marii Skalickiej - 
organizator  wyjazdów na spektakle Sceny Polskiej przypomina, że 
wyjazd grupy abonamentowej „niedzielnej” 29 maja punktualnie 
o godz. 16.00 spod Lidla w Ustroniu. 

MAMMOBUS  NA  RYNKU

NIETYPOWY  PORANEK

GĄSKA  NIKOŁAJA  KOLADY 
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ZMIANY 
W ZARZĄDACH
26 lutego podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

ukonstytuował się nowy Zarząd Koła w Ustroniu Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, który obecnie działa w składzie: przewodni-
cząca – Izabela Tatar, wiceprzewodniczący – Bogdan Kozieł, 
sekretarz – Henryk Słaby, skarbnik – Danuta Tomiczek, członek 
Zarządu – Roman Siwiec. 

15 marca podczas sprawozdawczo-wyborczego zebrania wal-
nego członków Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej 
„Czantoria”, zespół wybrał nowy Zarząd, w którego skład weszli: 
prezes – Zbigniew Tyrna, wiceprezes – Mariusz Pasterny, skarb-
nik – Klaudia Śliwka, sekretarz – Edyta Kostka, członek Zarządu 
– Józef Gogółka. Pod nowym zarządem Estrada Ludowa „Czan-
toria” realizuje plan koncertów, m. in. dla kuracjuszy uzdrowiska 
„Ustroń”, przygotowuje się do lipcowego konkursu, a panowie 

z zespołu przymierzają nowe stroje, w których zaprezentują się 
prawdopodobnie już podczas Ustrońskich Dożynek. 

20 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta zebrali się członkowie 
Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym, które w profesjonalny sposób poprowadził mec. 
Andrzej Georg. Prezes Andrzej Piechocki przedstawił kalendarz 
imprez zrealizowanych w okresie kadencji, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej zreferowała stan finansów za okres sprawo-
zdawczy, a naczelnik Danuta Koenig omówiła program na 2016 
rok opracowany przez Zarząd TKZ wspólnie z Wydziałem Oświaty 
i Polityki Społecznej UM.

Zanim przystąpiono do wyborów, prezes A. Piechocki oznajmił, 
że po 20 latach sprawowania tej funkcji, ze względu na wiek ogra-
nicza swoją aktywność społeczną i rezygnuje z kandydowania do 
Zarządu. Podobną wolę przedstawiła długoletnia skarbnik Helena 
Tomiczek i członek Zarządu Kazimierz Heczko. W wyniku wybo-
rów ukonstytuował się nowy Zarząd w osobach: Jacek Piechocki 
– prezes, Piotr Zwias – wiceprezes, Renata Cisak – skarbnik, Ag-
nieszka Green – sekretarz, członkowie Zarządu: Elżbieta Wdówka, 
Maciej Hombek, Grzegorz Nieurzyła.                                    (mn)

WSPOMNIENIE O ZUZANNIE NOSAL

Kiedy w najpiękniejszym miesiącu w roku, maju, umiera najuko-
chańsza, kochająca mama, a w dodatku na kilka dni przed swoim 
świętem – Dniem Matki, ogarnia nas w dwójnasób nostalgia, 
smutek, żal. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie 
okoliczność ta jest już pewnym wybawieniem człowieka od cier-
pienia i bólu, to jednak nie zawsze możemy się z ową prawdą do 
końca pogodzić.

Takie przeznaczenie 16 maja 2016 r. przypadło w udziale śp. 
Zuzannie NOSAL z domu Kłósko. Urodziła się 2 listopada 1934 
r. w Cisownicy jako pierworodna córka Pa-
wła Kłóski i Emilii Śniegoń. Miała dwoje 
młodszego rodzeństwa,  już nieżyjącą 
siostrę Martę oraz brata Ludwika. W 1954 
r. zawarła związek małżeński z Leopoldem 
Nosalem, z którego przyszły na świat trzy 
córki – Krystyna (zmarła jako niemowlę), 
Lidia i Halina. Doczekała się dwóch wnu-
czek – Marianny i Katarzyny. Po 34 latach 
bytowania w Cisownicy pod Kopieńcem, 
przeprowadziła się wraz z rodziną do 
Ustronia, aby znów po 34 latach, po 
ciężkiej operacji, powrócić do rodzinnej 
Cisownicy i zamieszkać u młodszej córki 
Haliny przy ul. Jury Gajdzicy. Przez wiele 
lat przebywała razem z rodziną córki Lidii 
w Ustroniu na Os. Cieszyńskim.

Ukończyła Liceum Administracyjno-
-Handlowe w Cieszynie. Karierę zawo-
dową rozpoczęła jako pracownik biu-
rowy w „Młodej Gwardii” w Bielsku-
-Białej, gdzie zatrudniona była przez 10 
lat. Przez następnych 14 lat pracowała 
w Wapiennikach pod Kopieńcem jako 
asystent kierownika. Równocześnie dodat-
kowo prowadziła Kiosk „Ruchu” na rynku,  
a później realizowała swoje umiejętności w dziale pracowniczym 
Cementowni Goleszów, skąd przeszła na emeryturę z 40-letnim 
dorobkiem. W latach dziewięćdziesiątych była członkiem ustroń-
skiego Stowarzyszeniu Kobiet Ewangelickich.

Chociaż jej życie osobiste nie było usłane różami i nie do końca 
przebiegało szczęśliwie, całą miłość rodzicielską przelała na swoje 
córki, w późniejszym czasie na ukochane wnuczki. Dzieciom 
zapewniła dostatnią egzystencję, bardzo dobre wychowanie oraz 
wykształcenie. Cieszyła się ich każdym edukacyjnym i zawodo-
wym sukcesem. Była zawsze we wszystkim pomocna do tego 

stopnia, że przez kilkanaście lat prowadziła nawet dwa domy 
równolegle, aby ułatwić córkom pogodzenie zajęć służbowych 
z obowiązkami domowymi. Toteż kiedy zachorowała, miała 
jak najlepszą opiekę ze strony najbliższych, którzy tak jak to 
winno w normalnych realiach przebiegać, oddali jej wszystkie 
dobrodziejstwa jakie ona wcześniej im ofiarowała. Ta rodzinna 
zależność jest najdoskonalszym świadectwem oraz najwłaściw-
szym wzorem do naśladowania w dzisiejszej zmanierowanej, nie 
najlepszej współczesności.

Znałam Panią Zuzię osobiście i po-
dziwiałam za pracowitość, dobroć, 
mądrość, życzliwość, szlachetność, 
odpowiedzialność, jakąś dostojność 
w zachowaniu. Przez te cechy cha-
rakteru uwielbiana była przez swoich 
przyjaciół, znajomych i sąsiadów, któ-
rzy po ceremonii żałobnej 18 maja br.  
w kościele ewangelicko-augsburskim  
w Cisownicy, odprawionej przez ks. 
proboszcza Marka Twardzika, tak licznie 
odprowadzili ją na miejsce wiecznego 
spoczynku, aby po raz ostatni oddać hołd 
jej pamięci. Podczas kazania uczestnicy 
pogrzebu usłyszeli, iż są sytuacje, w któ-
rych wypadałoby nic nie mówić. Pogrą-
żyć się w zadumie nad nieprzeniknioną 
tajemnicą śmierci. Życie jest darem, 
którym przed 81 laty obdarowana została 
zmarła przez Najwyższego. Dar życia 
kiedyś zostanie urzeczywistniony, ale  
w jakiej formie, tego nie wiemy. Kto 
odchodzi, pozostawia w sercu pustkę, 
ale i nadzieję na nowy dom nie ludzką 
ręką zbudowany. Uroczystość uświet-

niła  Marlena Janik grą na skrzypcach. 
Wystąpił również duet trębaczy, Tomasz i Igor Greniowie 
z Brennej. Spoczęła w grobie rodzinnym na miejscowym 
cmentarzu ewangelickim. Wszystkich związanych z osobą 
Zuzanny Nosal jeszcze długo, ogromnie będzie boleć myśl 
o chwili, która stała się realnością potwierdzającą fakt, iż  
z nią nie będzie już następnych dni, a pozostanie o niej tylko 
nasza wdzięczna pamięć i przekonanie, iż w krainie wiecznej 
radości jest już szczęśliwa, pozbawiona wszelkich trudów i udręk. 
Niechaj cisownicka ziemia da jej wieczne odpoczywanie.                                           
                                       Elżbieta Sikora         

Ogromnie boli myśl o chwili, w której nie będzie już następnych dni.
 Jostein Gaarder

*    *    *

*    *    *
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Wspomnienie w 160. rocznicę śmierci 
Wieloletniego proboszcza zboru ewange-
lickiego w Ustroniu, pomologa i pisarza 
wspominać będzie MICHAŁ PILCH.

Karol Kotschy pochodził z niemieckiej 
spolszczonej rodziny z Cieszyna. W latach 
1807-10 studiował teologię ewangelicką 
oraz botanikę i medycynę na Uniwersy-
tecie w Lipsku. W 1810 r. objął urząd pa-
stora w Ustroniu i pełnił go aż do śmierci. 
Założył tam Bractwo Trzeźwości i dał się 
poznać jako dobry kaznodzieja. Opraco-
wał Katechizm Doktora Marcina Luthera 
(Berno 1833). Dołączył do niego kazanie 
przeciwko pijaństwu pt. Gorskie kapki ale 
zdrowe, kazanie na półwiekowy jubileusz 
zboru w Wiśle pt. Słowa nabożne, cztery 
pieśni okolicznościowe oraz dodatek 
obejmujący początki nauki czytania po 
polsku. Dodatek ten później rozszerzył  
i wydał osobno jako elementarz języka 
polskiego (1853). Bardzo czynny w zakre-
sie polsko-ewangelickiego piśmiennictwa. 
Tłumaczył na język polski dzieła niemie-
ckie i czeskie. Sławę przyniosły mu prace 
z dziedziny pomologii i sadownictwa; 
propagował w regionie warzywnictwo  
i kwiaciarstwo. O sadownictwie napisał 
Książeczka o sadach i owocu względem 
nabywania, wychowania, pożytkowania,  
z baczeniem osobliwym na położenie kli-
matu śląskiego (Berno 1844). Spotkanie 
odbędzie się w Muzeum Marii Skalickiej  
w sobotę 4 czerwca o godz. 17.00.Na wykładach prof. Kadłubca zawsze jest wysoka frekwencja.                    Fot. M. Niemiec

Prof. Kadłubiec i dr Rembierz potrafią zainteresować słuchaczy.                 Fot. M. Niemiec

Do ostatniego miejsca wypełniła się sala 
Oddziału Muzeum Ustrońskiego „Zbiory 
Marii Skalickiej”, gdy gościł tam prof. 
Daniel Kadłubiec. Nie dość, że można 
było posłuchać ciekawego wykładu, to 
jeszcze oferowano do kupienia najnow-
sze dzieło profesora pt. „W cieszyńskim 
mateczniku”. 

Popularność D. Kadłubca świadczy 
o tęsknocie za pięknym językiem, sta-
rannie dobranym słownictwem, precyzją 
wypowiedzi. Kontynuatorem tej trady-
cji jest dr hab. Marek Rembierz, który 
w swoim wykładzie skupił się właśnie na 
bylejakości języka, powierzchowności, 
niedbalstwu, które jest udziałem nie tyl-
ko młodzieży, ale również redaktorów, 
artystów, o politykach nie wspominając. 

JAK TO JE DALIJ, MAREK?
Cieszyniacy nie tak łatwo ulegają tej 
pokusie, ale co się dziwić, skoro Śląsk od 
starożytności leżał na skrzyżowaniu szla-
ków, a jego mieszkańcy od zawsze mieli 
dostęp do tego, co w Europie najbardziej 
postępowe. 
– Nigdy nie byliśmy wioską zabitą de-
skami, odgrodzoną od świata, ale zawsze 
byliśmy w centrum. Prof. Zielonka napisał 
nawet, że w XIII w.  Śląsk, w tym Cieszyń-
ski był retortą, w której wszystkie wpływy 
się kotłowały. 

Jak opowiadał prof. Kadłubiec wpływy 
te nie tylko przychodziły z zewnątrz, 
tak jak na przykład wielce znacząca dla 
naszego potencjału kulturowego kultura 
wołoska, ale po wpływy się też jeździło. 
I tu niebagatelną rolę odegrali cieszyńscy 

furmani, którzy jeździli niemal po całej 
Europie. Cenieni w sąsiednich krajach 
byli też rzemieślnicy cieszyńscy i ro-
botnicy, którzy choćby warzyli saletrę 
na Węgrzech. Wiele wnieśli do naszej 
kultury cieszyniacy służący na terenie 
całego Cesarstwa. I tu profesor zaczął 
nucić piosenkę: 
– Już jo wiyncej po Ustróniu, maszero-
woł nie bedym... Jak to je dalij, Marek? 
– zwrócił się do dr. Rembierza, a gdy ten 
nie umiał pomóc, wezwał do odpowiedzi 
Danutę Koenig. Wspólnie dokończyli 
zwrotkę, a razem z nimi podśpiewywali 
ci, którym piosenka nie była obca. 

Podobnie profesor zwracał się do słu-
chaczy, gdy mówił o języku, szukał słów 
gwarowych i ich odpowiedników. Dzięki 
jego bezpośredniości wykład miał raczej 
klimat spotkania towarzyskiego, czuło się 
wspólnotę ludzi, których łączy ziemia cie-
szyńska, bez względu miejsce urodzenia. 

W pewnym momencie profesor stwierdził, 
że czas już kończyć, bo jak powie wszystko, 
to nikt nie kupi książki, na co oburzyli się 
zebrani. Po spotkaniu pokazali zresztą, że 
choćby nie wiadomo, jaką wiedzą, pro-
fesor się podzielił, to zawsze pozostanie 
niedosyt i warto mieć w domu książkę, po 
którą można sięgnąć w dowolnej chwili. 
Jednym słowem wszystkie egzemplarze 
przywiezione przez gościa zostały sprze-
dane. Konieczna była nowa dostawa. Autor 
„W cieszyńskim mateczniku” podpisywał 
książki i znalazł jeszcze czas na rozmowy  
z uczestnikami spotkania.   Monika Niemiec 

KAROL KOTSCHY 
1789-1856
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Kobiety są zalewane informacjami  
o tym, jak idealnie przeżyć ciążę, poród 
i doskonale zająć się noworodkiem, jak 
mają się w tym odnaleźć?
Mama ma przede wszystkim działać in-
stynktownie. Na pewno nie jest jej łatwo, 
bo na swojej drodze spotyka tysiące dorad-
ców. Nie pomaga dr Google, nie pomagają 
fora dyskusyjne i mamy czują się zagubio-
ne. Ja jestem tysiąc pierwszym doradcą, 
ale różnica polega na tym, że po pierwsze 
jestem profesjonalistką i mogę podzielić się 
fachową wiedzą, a po drugie poznam swoją 
podopieczną i będę mogła odpowiedzieć na 
jej indywidualne potrzeby. 
To brzmi trochę paradoksalnie, że trzeba 
przyjść do szkoły rodzenia, żeby dowie-
dzieć się, że najważniejszy jest instynkt.
Dzieje się tak dlatego, że teraz kobiety są 
samotne. Dawniej były częścią wielopo-
koleniowego klanu i już jako dziewczynki 
uczestniczyły w wydarzeniach towarzy-
szących przychodzeniu na świat kolejnych 
członków rodziny. Kiedy same zostawały 
matkami mogły liczyć na babcie, matki, 
siostry, szwagierki. Nasze zajęcia grupowe 
służą nie tylko zdobywaniu informacji, ale 
mają na celu integrację z innymi kobietami. 
Poza tym dawniej kobiety nie zastanawia-
ły się nad tym, czy karmić piersią, tylko 
karmiły, jak dziecko płakało, to je brały na 
ręce i tuliły. Warto się odwołać do natury  
i działać tak jak nam nakazuje intuicja. 
To chyba nie jest takie łatwe, o czym 
świadczą częstsze depresje poporodowe. 
Usłyszałam, że depresje są modne. One nie 
są modne, są skutkiem osamotnienia mło-
dych mam, często mieszkających daleko od 
rodziny, zdanych na siebie, bo mąż pracuje 
cały dzień, żeby utrzymać rodzinę. To jest 
główny problem dzisiejszej mamy. Dlatego 
tak ważne są spotkania z innymi kobietami, 
żeby powiedzieć o swoich obawach, wątpli-
wościach, podzielić się doświadczeniami. 
Bycie mamą jest idealne tylko w koloro-
wych gazetach. Trzeba się przekonać, że 
inne mamy też borykają się z problemami 
i nie poddawać się presji reklam.
Ale chyba nie odrzuca pani osiągnięć 
cywilizacji?
Nie odrzucam wiedzy, a ta najnowsza 
często potwierdza tradycyjne metody. Na 

przykład, jeśli chodzi o karmienie piersią. 
W pierwszych miesiącach życia mleko 
matki jest najlepszym pokarmem i nie po-
trzeba podawać dziecku nic innego. Jednak 
mamy i babcie, szczególnie w ciepłe dni, 
doradzają podawać herbatkę i nie mogą 
zrozumieć, że jest całkowicie zbędna, gdy 
dziecko pije mleko na żądanie. Niedobrze, 
że u nas karmienie piersią kojarzy się tylko 
z jedzeniem, bo to jest bardzo złożony 
proces. Dziecko domaga się piersi również 
wtedy, gdy coś je boli, gdy jest niespokojne. 
Gdy mama reaguje na te potrzeby, naraża 
się na krytykę, że ciągle karmi, albo ciągle 
nosi i rozpieszcza. 
A jeśli przyjdzie do pani kobieta, która 
nie chce karmić piersią?
To ja to uszanuję. Wtedy moim zadaniem, 
jako doradcy laktacyjnego jest wygaszenie 
laktacji. Jednak warto się zastanowić i wziąć 
pod uwagę również to, że jest to najprostszy 
sposób karmienia noworodka i niemowlę-
cia, bez wyparzania butelek, przygotowy-
wania mieszanek. I również najtańszy, bo 
specjalistyczne odżywki są drogie. 
Czy tatusiowie wspierają mamy?
Jeśli chodzi o ciążę i poród, to bardzo 
dobrze się spisują. Coraz więcej kobiet 
decyduje się na rodzenie z mężem, a moim 
zadaniem jest tego pana przygotować do 
ważnej roli. Moim podopiecznym często 
powtarzam, że to nie jest dla każdego,  
i słyszę westchnienie ulgi, gdy mówię 
przyszłym tatusiom, że w każdej chwili 
mogą wyjść z sali porodowej. Zresztą  
w porodzie rodzinnym może uczestniczyć 
mama, siostra, przyjaciółka, ale korzyst-
ne jest mieć kogoś bliskiego w tych, nie 
ukrywajmy, bólach i trudach. To, że ojciec 
nie uczestniczy w porodzie, nie znaczy, że 
nie sprawdzi się w opiece nad dzieckiem 
w domu. 
Czy panie, które rodzą drugie dziecko są 
spokojniejsze? 
W opiece nad dzieckiem i karmieniu  tak, 
ale poród jest zawsze niewiadomą. Gdy 
kobieta ma dobre wspomnienia, to idzie do 
porodu pozytywnie nastawiona, ale jeśli za 
pierwszym razem były jakieś komplikacje, 
to jej obawy nie maleją. 
I wtedy może zażyczyć sobie cesarskie 
cięcie.

Mówi się, że teraz takie porody odbywają 
się na życzenie, ale to nieprawda. Oczy-
wiście, zawsze można znaleźć klinikę, 
w której wykonają cesarskie cięcie, ale 
lekarz musi wpisać do dokumentacji jakieś 
wskazania. Bo jest to operacja, obarczona 
dużym ryzykiem, niosąca za sobą pewne 
konsekwencje. To nie jest tak, że wyjmą 
dziecko i po sprawie. Nie od dziś wiadomo, 
że kobieta po porodzie naturalnym szybciej 
dochodzi do siebie, ale według najnow-
szych badań, dzieci z takich porodów lepiej 
się rozwijają. Jeśli są wskazania medyczne, 
to musi być cięcie. W innym przypadku, 
warto porozmawiać z osobą obiektywną  
i przemyśleć jeszcze raz decyzję. Z mojego 
doświadczenia wynika, że większość kobiet 
chce rodzić siłami natury.
Czy przyjmowała pani poród domowy?
Jak powiedziałam wcześniej, poród jest 
nieprzewidywalny, powinien odbywać się  
w miejscu gdzie dysponujemy odpowied-
nim sprzętem i zapleczem personalnym. Ja 
nie podjełabym się takiego zadania. Porody 
w domach się zdarzają i są położne, które 
się w nich specjalizują, nie są to jednak 
częste przypadki. Jednak kobiety czują 
się pewniej w szpitalach, które stwarzają 
rodzącym coraz lepsze warunki. Zresztą 
teraz pobyt w szpitalu trwa średnio tylko 
dwie doby.
Ile lat mają pierworódki, którymi się 
pani opiekuje?
Rozpiętość wieku jest bardzo duża, od 
20 do 43 lat. Jest dużo trzydziestolatek  
w pierwszej ciąży, a kiedyś nazywane były 
starymi pierwiastkami. Starsze mamy mają 
więcej obaw i wątpliwości, młode reagują 
bardziej spontanicznie. 
Usługi położnej są bezpłatne, jeśli jest 
podpisany kontrakt z NFZ, a kiedy moż-
na się zgłosić do położnej?
Zazwyczaj poznaję się ze swoimi pod-
opiecznymi w 4. miesiącu ciąży i spo-
tykamy się do 6. tygodnia od urodzenia 
dziecka. Jednak zgodnie z przepisami  
o podstawowej opiece medycznej, każda 
kobieta deklaruje wybór położnej, zupełnie 
tak jak w przypadku lekarza POZ  i może 
korzystać z jej pomocy przez całe życie nie 
tylko w przypadku ciąży.
Nie wiedziałam i myślę, że mało kobiet 
o tym słyszało.
Położna opiekuje się kobietą od urodzenia 
do śmierci, natomiast noworodkiem płci 
męskiej do ukończenia przez niego drugie-
go miesiąca życia. 
Położna kojarzy się tylko z ciążą i po-
rodem.
Czas to zmienić. Położna jest specjalistką 
od kobiecości i może pomagać na każdym 
etapie życia. Mama, która nie umie poroz-
mawiać z córką o pierwszej miesiączce, 
może ją przyprowadzić do położnej, sama 
może przyjść nauczyć się samobadania 
piersi, poradzić się w innych kobiecych 
sprawach, zapytać, gdy coś ją niepokoi, np. 
czy jakieś objawy świadczą o menopauzie. 
Położna może pomagać paniom po ope-
racjach ginekologicznych, po operacjach 
związanych z nowotworami narządów lub 
po mastektomii. Położna to kobieta dla 
kobiety, jej powierniczka i towarzyszka we 
wszystkich aspektach kobiecości i przez 
całe życie.  Rozmawiała: Monika Niemiec

KOBIECA  SPECJALISTKA
Rozmowa z położną Agatą Pasterny
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Zapisując pociechę do szkoły muzycz-
nej trzeba pamiętać o tym, że kształcenie 
w niej nie będzie tylko krótkim epizo-
dem, dlatego należy dokładnie rozważyć 
wszystkie za i przeciw. Kształcenie może 
trwać od kilku do nawet kilkunastu lat. 
Ważną rolę w nauce dziecka odgrywają 
rodzice, którzy dopingują, a zarazem dba-
ją, aby po początkowych niepowodzeniach 
nie zniechęciło się do dalszej pracy.

Oprócz szkół muzycznych istnieją rów-
nież ogniska muzyczne lub inne placówki 
edukacyjne np. z lekcjami prywatnymi 
u profesjonalnych muzyków. Ja jednak 
uważam, że najlepszym rozwiązaniem 
jest kształcenie w szkole muzycznej pań-
stwowej lub zorganizowanej na jej wzór, 
ponieważ kształcenie jest komplekso-
we, wielopłaszczyznowe, łączy praktykę  
z zajęciami teoretycznymi, daje gwarancję 
wysokich, muzycznych kwalifikacji.

Wiele osób nie decyduje się na posłanie 
dziecka do szkoły muzycznej, wychodząc 
z założenia, że pociecha nie da sobie rady, 
będzie miała za dużo na głowie, a wresz-
cie, że nie będzie chwili na odpoczynek 

czy czas wolny. Owszem, nauka w takiej 
szkole zajmuje sporo czasu, do tego do-
chodzi jeszcze ćwiczenie w domu, często 
kosztem wypoczynku. Połączenie dwóch 
szkół na początku nie będzie łatwe, lecz 
z biegiem czasu wszystko stanie się coraz 
prostsze. Dziecko nauczy się organizacji, 
samodyscypliny, samodzielności i pomoże 
mu to w innych dziedzinach życia. Może 
brzmi to paradoksalnie, ale im więcej 
będzie miało zajęć, tym więcej czasu 
wolnego. U mnie dokładnie się to spraw-
dza. Liczba zajęć wymusza dokładne 
planowanie dnia, również odpoczynku, ale 
dzięki temu czas nie przecieka przez palce. 
Z obserwacji wiem, że lepiej by dziecko 
samo zdecydowało, czy chce chodzić 
do szkoły muzycznej czy też nie. Nauka 
nie przyniesie efektów i radości bez jego 
dobrej woli i determinacji, realizowanie 
tylko ambicji rodziców najczęściej kończy 
się porażką.  

Chociaż nauka gry na instrumencie wy-
maga sporego wysiłku, zapewnia ogromną 
przyjemność i satysfakcję. Współpraca  
z innymi dziećmi w grupie uczy współ-

działania i przyczynia się do prawidłowe-
go rozwoju. Organizowane przez szkołę 
liczne koncerty pomagają w obyciu ze 
sceną i uczą, jak radzić sobie ze stresem, 
który początkowo może towarzyszyć 
każdemu występowi. Oprócz grania na 
instrumencie jest możliwość uczęszczania 
na zajęcia orkiestry lub chóru. W zespo-
łach jest wesoło i ciekawie, pomagamy 
sobie wzajemnie, poznajemy nowych 
przyjaciół. Taka aktywność muzyczna 
jest bardzo istotna w kształtowaniu się 
charakteru młodego człowieka i to kolejny 
argument przemawiający za zapisaniem 
dziecka do szkoły muzycznej.

Najbliższa Państwowa Szkoła Muzycz-
na mieści się w Cieszynie, a jej filia  
w Wiśle. Na miejscu w Ustroniu mamy 
Ognisko Muzyczne Towarzystwa Kształ-
cenia Artystycznego, które działa w MDK 
„Prażakówka”. Państwowe szkolnictwo 
artystyczne w Polsce tworzy prawie 1000 
szkół i placówek artystycznych podlega-
jących Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, nauka w nich jest bezpłatna. 
Przed przyjęciem do szkoły dziecko pod-
dawane jest postępowaniu kwalifikacyjne-
mu, które polega głównie na sprawdzeniu 
słuchu muzycznego. 

Patrząc z perspektywy czasu, sądzę, 
że zapisanie się do szkoły muzycznej 
było, jak dotychczas, moją najlepszą 
decyzją. Każdy rodzic chce dla swojej 
pociechy jak najlepiej, jestem przeko-
nana, że dziecko będzie wam dozgon-
nie wdzięczne za otwarcie mu drzwi do 
świata muzyki.           Marlena Janik 

DROGA WYJĄTKOWEGO 
ROZWOJU

Czy Państwa dziecko od najmłodszych lat tańczy, próbuje śpiewu, uwielbia słuchać 
muzyki, tworzy własne instrumenty, żeby potem na nich grać? Proszę nie lekceważyć 
tych sygnałów i posłać je do szkoły muzycznej.

21/2016/4/R
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W ostatni weekend pogoda wyjątkowo 
dopisała, co przełożyło się na wzmożony 
ruch na ustrońskich drogach. W sobotę ok. 
godz. 13 do kolizji doszło na skrzyżowaniu 
ul. Akacjowej z Katowicką, gdy kierowca 
opla vectra włączający się do ruchu  ude-
rzył w bok seicento. 

Dzień później w tym samym miejscu 
zderzyły się trzy samochody. Dyżurny 
ustrońskiego komisariatu otrzymał in-
formację o zdarzeniu około godz. 14.30. 
Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, 
stwierdzając jednocześnie, że nikt nie 
został ranny. W trakcie badania przyczyn 
kolizji policjanci cieszyńskiej drogówki 
ustalili, że kierująca volkswagenem polo 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zde-
rzyła się z jadącymi ulicą Katowicką audi 
oraz seatem. W czasie kontroli okazało 
się, że kierująca volkswagenem 49-letnia 
mieszkanka Ustronia jest pijana. Bada-
nie alkomatem wykazało, że miała ona
w organizmie prawie 2 promile alkoholu. 
Za popełnienie przestępstwa w więzieniu 
może spędzić nawet dwa lata. Z własnej 
kieszeni będzie też musiała pokryć spo-
wodowane szkody. O jej dalszym losie 
wkrótce zadecyduje prokurator i sąd.

Tego samego dnia po godz. 16 na ul. 
Katowickiej w Polanie doszło do poważ-
nie wyglądającego zderzenia. Kierowca 
volkswagena passata jechał od parkingu 
przed Koleją „Czantoria” i wymuszał 
pierwszeństwo, kiedy włączał się do ru-
chu na drodze wojewódzkiej. Uderzył 
w motor, a maszyna wyleciała w powie-
trze.                         (mn) Fot. W. Herda 

Marcin Gądarowski 
ul. Stawowa 2A Ustroń

Med-Lab Suchanek 

tel. 792-531-258

GABINET 
STOMATOLOGICZNY
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WYPADKI

4 czerwca na rynku odbędzie się impreza 
pt. „Jedź z głową”, której celem jest pro-
mowanie bezpiecznych zachowań dzieci 
poruszających się rowerami po drogach 
publicznych. W programie m.in.: konkurs 
wiedzy ze znajomości przepisów ruchu 
drogowego, rowerowy tor przeszkód - 
konkurs sprawnościowy na profesjonal-
nym torze przeszkód, symulator zderzeń, 
symulator dachowania, symulator jazdy 
samochodem i skuterem, alkogogle, kon-
kurs plastyczny.

JEDŹ Z GŁOWĄ
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W marcu i kwietniu odbyła się XVI 
już edycja tego ogólnopolskiego konkur-
su. Jest to największy konkurs języko-
wy przeprowadzany w Polsce dla szkół 
kończących się egzaminem maturalnym. 
Organizowany jest przez Wyższe Szkoły 
Bankowe, czyli największą grupę uczelni 
niepublicznych w naszym kraju obecnych 
w 9 miastach, działającą na rynku usług 
edukacyjnych od ponad 21 lat. W 2016 r.  
w konkursie wzięło udział ponad 23 ty-
siące uczniów z 569 szkół. To rekordo-
wy wynik.Ustrońska szkoła znalazła się  
w elitarnym gronie trzech szkół, z któ-
rych wszyscy uczniowie wzięli udział  
w konkursie. 

- W tym roku wartość przyznanej nam 
nagrody wynosi 1000 zł i zostanie prze-
znaczona na zakup zestawów słowni-
ków językowych. Warto podkreślić, że 
w ubiegłym roku zdobyliśmy nagrodę  
w wysokości 700 zł, która została prze-
znaczona na zakup sprzętu komputero-
wego. Nagrodą główną w konkursie jest 
tablica multimedialna i być może uda 
nam się ją zdobyć w przyszłym roku 
- mówi Alicja Krzywoń, która tak jak  
w latach poprzednich konkurs zorgani-
zowała, przygotowała i przeprowadzi-
ła. - Jestem bardzo dumna z uczniów, 
bo już po raz kolejny udowodnili, że 
potrafią solidarnie i chętnie zawalczyć 

o nagrodę dla szkoły, o jej wizerunek  
i promocję.

W tym roku czteroletnie Technikum 
działające w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych ukończyło 23 uczniów,  
w zawodzie technik informatyk – 13 osób, 
a w zawodzie technik mechanik – 10. Do 
matury przystąpiło 18 uczniów, a do egza-
minu zawodowego wszyscy absolwenci. 
Warto dodać, że do tej pory uczniowie 
ustrońskiej szkoły mogą się pochwalić 
znakomitymi wynikami z egzaminów.  
W roku 2015 maturę z języka polskiego 
zdali wszyscy przystępujący, tak samo  
z języka angielskiego, wynik matury z ma-
tematyki to 82%. Egzamin zawodowy na 
technika mechanika zdało 100% uczniów, 
na technika informatyka – 80%. 

Absolwenci technikum nie mają proble-
mów ze znalezieniem pracy, m.in. dzięki 
ścisłej współpracy z przedsiębiorstwa-
mi nie tylko z naszego regionu. Część 
wybiera studia, zwłaszcza że szkoła na-
wiązała współpracę z Wyższą Szkołą 
Techniczną w Katowicach. Uczniowie 
ZSP mają możliwość uczestniczenia  
w wykładach otwartych i demonstracjach 
na temat nowoczesnych technologii, np. 
drukarki 3D, fotowoltaiki lub trigenera-
cji, wykorzystywanych w innowacyjnych 
przedsiębiorstwach. Współpraca pozwala 
też młodzieży brać udział w spotkaniach  
z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i poli-
tyki, konkursach oraz imprezach organizo-
wanych przez samorząd studencki.

Dla tych, którzy wybierają się do „za-
wodówki” zespół szkół przy ul. 3 Maja 
również ma ofertę. W Zasadniczej Szkole 
Zawodowej można zdobyć zawód elektro-
mechanika, elektromechanika pojazdów 
samochodowych, sprzedawcy. Prowadzo-
na jest też klasa wielozawodowa, obejmu-
jąca wszystkie zawody.                        (mn)

 

TECHNIK MECHANIK I INFORMATYK
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu kontynuuje tradycje swojego poprzednika – Technikum Kuźniczego, później Techni-

kum Mechaniczno-Kuźniczego, w którym nie tylko dbano o solidne przygotowanie zawodowe uczniów, ale też o ich wszechstronne 
wykształcenie, również humanistyczne. Świadczy o tym m.in. sukces odniesiony w konkursie „Pokaż Nam Język”.

Uczniowie zdali też egzamin z życia, biorąc udział w akcji oddawania krwi w Cieszynie.

Na tle stawu i gór zdjęcie zrobili sobie tegoroczni absolwenci technikum z wychowawczynią Alicją Krzywoń (w środku). 
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Gdy rok temu kończyłam studia, wprost 
marzyłam o przeprowadzce właśnie do War-
szawy. Chciałam tam mieszkać i pracować. 
Jednym słowem: prowadzić ciekawe życie  
w samym centrum Polski. Na początku 
marca to marzenie było jak na wyciągnię-
cie ręki – dostałam zaproszenie na casting 
do TV Republika na stanowisko prezen-
terki. Wyprawa do Warszawy, nieznanego  
i wielkiego miasta, była dla mnie ogromnym 
przeżyciem tym bardziej, że otwierała się 
przede mną perspektywa pracy w swoim 
zawodzie. Czego chcieć więcej!

CASTING I CO BYŁO PÓŹNIEJ
Nie wiedziałam, jak wyglądają castingi 

na stanowisko prezentera telewizyjnego. 
Przypuszczałam, że uczestnicy będą czytali 
jakiś tekst do kamery, a tymczasem… na-
leżało być spontanicznym i na poczekaniu 
relacjonować wydarzenia, które proponowali 
rekrutujący. Nie lada wyzwanie, ale ciekawe. 
Wychodząc z castingu, miałam poczucie, 
że nie poszło mi najgorzej. W każdym razie 
wydarzenia, które miałam relacjonować, 
śledziłam w mediach, także wiedziałam, co 
powiedzieć i zapowiedzieć. Otrzymaliśmy 
wiadomość, że casting to pierwszy etap, 
zakwalifikowani przejdą jeszcze dwa kolej-
ne. Aż do świąt Wielkiej Nocy czekałam na 
zaproszenie do kolejnego etapu, ale żadna 
wiadomość nie przychodziła. Byłam więc 
przekonana, że odpadłam w przedbiegach. 5 
kwietnia odebrałam telefon z informacją, że 
TV Republika zaprasza mnie na staż. Mimo, 
że proces rekrutacji zakończył się, dostałam 
szansę – postanowiłam z niej skorzystać.

TELEWIZJA OD KUCHNI
Przeprowadzka do Warszawy, praca – to 

było to, o czym marzyłam. Zaraz pierw-
szego dnia w telewizji, zostałam przy-
dzielona do grupy researcherów, czyli 
osób zajmujących się układaniem ramówki 
dnia, zapraszaniem gości do programów, 
załatwianiem dla nich transportu, pilno-
waniem godzin transmisji. Stanowisko to 
wymagało ścisłej współpracy z wydawcą 
oraz prowadzącymi poszczególne progra-
my. Po dwóch dniach zostałam przeniesiona 
do newsroomu – miejscu chyba najważ-
niejszym w telewizji. Tam prowadzący 
programy oraz wiadomości przygotowują 
się do wyjścia na wizję, tam też reporterzy 
pracują nad swoimi materiałami. Jako 
reporterka rozpoczęłam bieganie z mikro-
fonem i kamerą (a raczej z kamerzystą) po 
mieście i nagrywanie tzw. setek, czyli krót-
kich wypowiedzi potrzebnych do wydań 
informacyjnych. Nie zapomnę momentu,  
w którym jeden z wydawców powiedział 
zaraz pierwszego dnia mojego pobytu  
w newsroomie: „Aga, pojedziesz do IPN. 
Wałęsa czyta teczkę <<Bolka>>, nagrasz 
setkę”. Poczułam, jak rosną mi skrzyd-
ła. Rozmowa z Wałęsą – moje marzenie 
zawodowe miało się niebawem spełnić. 
Wraz z kamerzystą udaliśmy się pod IPN, 
gdzie aż roiło się od dziennikarzy innych 
stacji. Po godzinie oczekiwania przybiegli 
fotoreporterzy radiowi i powiedzieli, że Wa-
łęsa wyszedł tylnymi drzwiami i odjechał. 
Zdążyli zrobić parę zdjęć. Nie muszę chyba 
mówić, że nie byłam z tego faktu zadowo-
lona, postanowiliśmy jednak poczekać na 
prokuratora IPN, który wyszedł, odczytał 
krótkie oświadczenie i odszedł. Nie chciał 
odpowiadać na żadne pytania. Wróciliśmy 

do redakcji. I tak rozpoczęły się moje repor-
terskie doświadczenia. 

ZAWODOWA PASJA
Sama rozmowa z umówionymi osobami 

nie była problemem, ale montaż, zwłaszcza  
w pierwszych dniach, wydawał się czarną ma-
gią. Gdyby nie życzliwość i pomoc ze strony 
kolegów z redakcji, nie wiem, czy potrafiła-
bym szybko opanować tę techniczną kwestię. 

Po tygodniu stażu poczułam jednak, że nie 
do końca cieszy mnie praca w charakterze 
dziennikarza telewizyjnego. Nie chodzi tutaj 
o pracowników redakcji, bo atmosfera w pra-
cy była doskonała, Warszawa też okazała się 
pięknym miastem, jednak dotarło do mnie, 
że to nie jest ten kierunek, który by mnie 
interesował. Już w gimnazjum wiedziałam, 
że chcę być dziennikarką… prasową! To 
ukierunkowanie przetrwało, toteż wybór stu-
diów nie stanowił dla mnie problemu, wybór 
specjalizacji tym bardziej nie pozostawiał 
wątpliwości – dziennikarstwo prasowe było 
i jest moją pasją. Po zakończeniu stażu, który 
niewątpliwie ubogacił moje doświadczenie 
zawodowe i cieszę się, że go odbyłam, po-
stanowiłam wrócić do domu i krok po kroku 
realizować swoje pasje i cieszyć się z tego! 
Zrozumiałam, że bez poczucia satysfakcji 
nawet praca w samej stolicy kraju nie uszczę-
śliwi człowieka. Może w tym momencie 
pukacie się w czoło mówiąc: „Czy ona osza-
lała? Zmarnować taką szansę…” Wiem, że  
z czasem mogłabym pomyśleć nad przej-
ściem do redakcji prasowej, dynamicznie 
rozwijać się w zawodzie. Nie ukrywam 
jednak, że – po pierwsze – brak osób bliskich 
był bardzo odczuwalny. Po drugie, przed 
rozpoczęciem stażu miałam plany związane 
z działalnością wolontariacką w fundacji pro-
life na terenie Ustronia, które nie dały o sobie 
zapomnieć w Warszawie i teraz mogę je rea-
lizować. Ponadto, mając perspektywę pracy 
w lokalnych mediach, wracałam z myślą, że 
tutaj także mogę rozwijać swoje umiejętności 
dziennikarskie i czerpać z tego przyjemność. 
A to jest najważniejsze!  Agnieszka Jarczyk

SATYSFAKCJA – TO JEST TO!
Warszawa, wielkie miasto otwierające drzwi do kariery zawodowej – tak w skrócie 

mogłabym opisać stolicę Polski. Będąc na stażu w jednej z telewizji zobaczyłam, że 
tam można rozwinąć skrzydła i nabyć solidnego doświadczenia zawodowego. Pewnie 
się zastanawiacie, co z tego wyszło?

Taki tytuł nosi pierwszy musical przygo-
towywany przez podopiecznych Akademii 
Esprit w Ustroniu. Jest to mądra i zabawna 
opowieść o wartościach takich jak przy-
jaźń, wspólne działanie, pomoc innym, 

przeniesiona do świata owadów. Opowiada 
historię pięciu Motyli, które wędrują przez 
świat w poszukiwaniu własnego miejsca na 
ziemi. Sztuka ukazuje, jak bardzo wszy-
scy się różnimy i jak bardzo te różnice są 

DOKĄD  TEN  LOT

potrzebne. Ważny komunikat, jaki płynie 
z musicalu, brzmi: Nie dokuczaj! Nie 
dyskryminuj! Nie wyśmiewaj!

Musical „Dokąd ten lot?” pozwoli dzie-
cku zmierzyć się z zagadnieniem inno-
ści, nauczy tolerancji, pokaże, jak waż-
ne są przyjaźń, zrozumienie, wytrwałość  
w dążeniu do celu. Na uwagę zasługuje też 
bogate słownictwo, jakim posługują się 
bohaterowie – to ważny aspekt w czasach, 
kiedy piękna i poprawna polszczyzna wypie-
rana jest przez wszechobecne zwroty w języ-
ku angielskim. Podczas spektaklu usłyszymy 
wiele melodyjnych, rytmicznych piosenek.

Pełnometrażowy spektakl muzyczny 
„Dokąd ten lot?” jest projektem eduka-
cyjnym o charakterze familijnym adre-
sowanym do szerokiego grona młodych 
odbiorców w wieku od 4 do 13 lat i do 
ich rodziców. Musical będzie wystawiany 
30 i 31 maja oraz 15 czerwca w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie,  
a w kolejnych miesiącach także w Ustroniu  
i w Bielsku-Białej. Żeby wszystko wypad-
ło doskonale ciężko pracuje ponad czter-
dziestoosobowa grupa dzieci pod okiem 
profesjonalnych instruktorów Akademii 
Esprit.                                                (AS)
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MAMO,  CZY  TY  MNIE 
JESZCZE  KOCHASZ?

Grażyna: Dzień Matki był dla mnie 
zawsze wyjątkowy i zawsze składałam 
jej życzenia, mimo że moja mamusia 
była alkoholiczką i w ten dzień też piła. 
Powtarzałam sobie, że jeśli kiedyś zostanę 
mamą, to moje dzieci nigdy nie będą się 
za mnie wstydzić i nie będą musiały mnie 
pijanej przyprowadzać do domu. Dom 
będzie zadbany, a obiad ugotowany. Nie-
stety, moje dzieci przeżywały to samo, co 
ja. Kiedy córka była w zerówce, zaprosiła 
mnie na akademię z okazji Dnia Matki. 
Jeszcze rano prosiła mnie, żebym nie piła, 
bo występy zaczynają się o godz. 13. Zaraz 
po jej wyjściu poszłam do sklepu, kupiłam 
6 piw i ocknęłam się dopiero, gdy córka 
budziła mnie po powrocie z przedszkola. 
Płakała i mówiła, że wszystkie dzieci 
miały mamusię, tylko nie ona. Stała sama 
na środku sali i nie miała komu wręczyć 
laurki. Zawsze kochałam i kocham swoje 
dzieci. Nie zwrócę im dzieciństwa, ale 
dzięki temu, że w pewnym momencie 
wytrzeźwiałam, mogłam być mamą, jaką 
chciałam być. Przerwałam ten alkoholowy 
krąg i mam nadzieję, że zdążyłam okazać 
córce miłość, dzięki czemu nie będzie 
szukała ulgi i pocieszenia w alkoholu.  

Zofia: Nie przypominam sobie żadnych 
szczególnych obchodów Dnia Matki, 
widocznie jakoś na te akademie córki do-

cierałam, być może nie trafiały na okresy 
picia. Mam jednak świadomość, jak bardzo 
choroba alkoholowa wpłynęła na życie 
mojego dziecka. Pamiętam, jak kiedyś 
rano chciałam wyjść do sklepu po alko-
hol, bo męczył mnie potworny kac. Moja 
ośmioletnia córka stanęła w drzwiach 
i zapytała, czy idę po piwo. Powiedziałam, 
że nie, że kupię jakiś kefir. A ona na to: „Je-
śli chcesz iść po piwo, to najpierw musisz 
mnie zabić”. Zaraz po tym, zaczęłam trzeź-
wieć po raz pierwszy. Już nie piłam jakiś 
czas, gdy poszłam po nią na plac zabaw 
i wtedy usłyszałam, jak córka mówi do 
swojej przyjaciółki: „Widzisz, mówiłam 
ci, że moja mama już inaczej wygląda”. 

Potem były nawroty, picie i znowu trzeź-
wienie i mimo tylu doświadczeń, moja 
córka nie rozumie choroby alkoholowej. 
Jest dorosłą osobą i dalej jej się wydaje, 
że alkoholizm można kontrolować. Po-
wtarzała, że gdybym ją naprawdę kochała, 
to bym nie piła. Kochałam ją całe życie, 
ale w okresach picia, alkohol był dla 
mnie najważniejszy, potrafił zabić wszyst-
kie uczucia. Dzięki Bogu, dzisiaj jestem 
trzeźwa i jestem matką dla swojej córki. 
Ostatnio przyjechała do mnie i przy okazji 
coś jej miałam przeszyć, bo ma lewe ręce 
do takich spraw. Bardzo jej się spodobał 
pasek, który wybrałam w pasmanterii do 

Mówią tylko o własnych doświadczeniach, nie przerywają, nie zadają pytań, nie 
oceniają, co usłyszą, zachowują tylko dla siebie – takie zasady obowiązują uczest-
ników mityngów Anonimowych Alkoholików. Nie różnią się w tym mityngi AA dla 
kobiet, od dwóch lat organizowane w Ustroniu. Alkoholizm jest jeden, ale ma wiele 
twarzy. Ma też twarz matki. O pewnych sprawach łatwiej rozmawiać w kobiecym 
gronie, na przykład o byciu mamą. Każdy zaczyna pić z innych powodów, każdy 
ma też inne dno i inne wydarzenia sprawiają, że pragnie być trzeźwy. Czy bycie 
mamą może w tym pomóc?

jej czarnej sukienki. Powiedziała mi wte-
dy, że jak ktoś zapyta, kto jej to tak ładnie 
uszył, powie: „Moja mama, najlepsza na 
świecie”. 

Joanna: Moja pierwsza córka zmarła  
w Dzień Matki. Wobec doświadcze-
nia śmierci dziecka nie miało dla mnie 
znaczenia, że to był akurat ten dzień.  
zresztą w domu nie było tradycji składania 
życzeń i obchodzenia tego święta. Moja 
mama była alkoholiczką i fundowała mi 
to, co potem ja swoim dzieciom: wstyd i 
ogromny strach. Jako dziewczynka pisałam  
w swoim pamiętniku, że nie będę taka, 
jak moja mama. Nigdy tego nie chciałam, 
ale w pewnym momencie obsesja picia 
stała się silniejsza i zabrała mi wszystkie 
uczucia. Kocham swoje dzieci, starałam 
się być jak najlepszą mamą, ale mimo tych 
starań i chęci, to alkohol rządził. Kradłam 
moim dzieciom czas, kradłam im pienią-
dze, przepijając nasze wspólne środki 
na życie, nie interesowałam się nimi tak 
naprawdę. Czasem ogarniała mnie wena 
twórcza, żeby spędzać wspólnie czas  
i jeździliśmy na wycieczki, chodziliśmy  
w góry, a ja taszczyłam w plecaku piwo. 
Czy byłam wtedy z nimi? Nie, spędza-
łam czas z alkoholem, bo alkoholizm to 
samotność i izolacja. Krótka chwila ulgi,  
a potem poczucie winy, wyrzuty sumienia, 
wstyd. Gdyby ktoś popatrzył na mnie  
z boku, pomyślałby, że jest mi wszyst-
ko jedno, ale nie było. Obsesja picia 
była tak potworna, że nie mogłam się jej 
przeciwstawić. Jestem dojrzałą kobietą, 
moje dzieci są już dorosłe, ale wciąż 
bardzo brakuje mi mamy i bardzo za nią 
tęsknię. Dziękuję Bogu, że udało mi się 
wytrzeźwieć i od kilku lat mogę dawać 
moim dzieciom to, czego ja nie dostałam i 
czego do tej pory brakuje - mądrą miłość, 
uwagę, zaufanie. Skończyła się frustracja 
i złość, która często się pojawiała, gdy nie 
mogłam się napić. 

Chciałabym się tak normalnie przytulić 
do mamy, tak jak to teraz robi moja córka. 
Podchodzi, obejmuje i „wisi” na mnie. 
Tak sobie stoimy w kuchni, przytula-
my się, mięso się przypala, a ja myślę: 
„Chrzanić nową patelnię, takie chwile są 
najważniejsze na świecie”. 

Bożena: Słowo „matka”, Dzień Mat-
ki – ja do teraz nie do końca rozumiem,  
o co w tym wszystkim chodzi. Moja mama 
nie była alkoholiczką, ale nie radziła sobie 
z wieloma problemami, głównie z tym, 
że miała mnie za panny, co w latach 60. 
było piętnowane. Często słyszałam, że 
zmarnowałam jej życie, że gdybym się 
nie urodziła, to by się miała lepiej, że 
jestem pomyłką. Zaczęłam pić wcześnie, 
jeszcze przed osiemnastką, a rok póź-
niej uciekłam z domu i poszłam w świat  
z przekonaniem, że moje życie nie jest nic 
warte, że nie ma sensu. Urodziłam dzieci, 
ale nie umiałam ich kochać. Nie byłam dla 
nich zła, ale też nie wiedziałam, co mam 
z nimi robić. Są koło mnie jakieś małe 
istotki, którymi trzeba się zaopiekować, 
ale ja sama potrzebowałam opieki, bo 
nie wiedziałam, kim jestem. Wiedziałam 
tylko, że istnieje taki fantastyczny środek 
jak alkohol, który porządkuje całe moje 

(dok. na str. 15)
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KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) wyspa indonezyjska, 4) Gabriela dla 
bliskich, 6) do wciskania, 8) trzymają go w Servres,  
9) japoński koncern elektroniczny, 10) niejedna w dyni, 
11) niektórym wyłazi z butów, 12) imitacja towaru, 
13) kompan, 14) towarzyszenie w śpiewie, 15) na 
wystawie, 16) kochaś w chlewie, 17) słoneczny lub 
pierwiastków, 18) środek odurzający, 19) ozdobna 
roślina egzotyczna, 20) do nadstawiania.
PIONOWO: 1) podoficer na statku, 2) cukierki do 
cyckania, 3) skarb z morza, 4) dział językoznaw-
stwa, 5) imię żeńskie, 6) grająca skrzynka z papugą,  
7) traktor-zabawka, 11) zero stresu, 13) w zaroślach, 
14) pociecha dziadka.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 29 maja.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 19

SEZON  NA  ROWERY
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Krystyna Habarta  

z Ustronia, ul. Leśna. Zapraszamy do redakcji. 

Stanisław Aleksander Nowak – „Galicyanie”
Fascynujące połączenie powieści historycznej i sagi rodzin-

nej. Ponad 100 lat burzliwych losów mieszkańców galicyjskiej 
wsi Zaborów. Cały wiek XIX obfituje w wojny i powstania,  
w Zaborowie ludzie przywykli do przemarszów wojsk – Fran-
cuzi, Polacy, Rosjanie… Te  burzliwe wydarzenia poznajemy  
z perspektywy czterech pokoleń rodziny Kończyświatów. Napisaną  
z epickim rozmachem książkę niektórzy porównują do „Chłopów” 
Władysława Reymonta.

Jacek Marczyński – „Dziesięć tańczących kobiet”
Znany krytyk muzyczny, Jacek Marczyński, przedstawia syl-

wetki dziesięciu kobiet, które zmieniały oblicze współczesnego 
tańca.  Dla jednej z nich Ravel skomponował słynne Bolero, inna 
kształciła Lizzę Minelli…

Bohaterkami publikacji są m.in.:  Isadora Duncan, Marie 
Rambert,  Pina Bausch, Maja Plisiecka, Sasha Waltz, Bronisława 
Niżyńska czy Alicja Alonso.

Książkę uzupełnia wywiad z dyrektorem Polskiego Baletu 
Narodowego.

BIBLIOTEKA POLECA:

21/2016/6/R

Lato 2016 im szybciej tym taniej!

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

Przyjdź, zadzwoń lub wejdź na stronę:www. kropka-ustron.pl i wakacje-net.pl.

SŁOŃCE - na już! na weekendy! na lato! ZAPRASZAMY!

bezsensowne życie. Po nim czułam się kimś, ale nie byłam 
wstanie zajmować się dziećmi. Zabrali mi je. Wtedy poczułam 
się jak ostatnia szmata i śmieć, i było mi już wszystko jedno. 
Chciałam się zapić na śmierć. Wtedy moje życie trochę się 
zmieniło i znowu urodziłam dzieci. Nie umiem powiedzieć, czy 
je kochałam, nie wiem, co czułam. Pragnęłam się nimi opieko-
wać i bardzo nie chciałam, żeby mi je odebrano. Czy wtedy już 
czułam się matką? Nie wiem. Oglądałam radosne rodziny w 
telewizji i nie byłam pewna, czy to jest możliwe. Kilkanaście 
razy zaszywałam esperal, bo chciałam zatrzymać dzieci, ale za 
każdym razem alkohol okazywał się silniejszy. Kiedyś wróciłam 
z tygodniowego ciągu, mój trzyletni synek przyszedł od babci i 
zapytał: „Mamusiu, czy ty mnie jeszcze kochasz?”. Gdyby mnie 
ktoś wtedy dźgał nożem, to chyba by mniej bolało. Jednak na 
długo mnie to w domu nie zatrzymało. 

Lekarz  w końcu  odmówi ł  ko le jnego  wszyc ia  
i polecił mi pójść do AA. Poszłam, bo bardzo chciałam żyć,  
a nie wiedziałam jak i po co. Byłam jednym wielkim bólem i dużo 
czasu upłynęło zanim zaczęłam rozumieć. Uporałam się nawet  
z tym, że mama mnie nie kochała. Po latach zrozumiałam, że ją 
też bardzo skrzywdzono i dlatego nie umiała dać mi miłości, tak 
jak ja potem moim dzieciom. Wytrzeźwieć można tylko dla sie-
bie, ale ja zdecydowałam się zerwać z piciem dla dzieci. Strasznie 
chciałam być człowiekiem, odzyskać godność i żeby chociaż 
w drugiej części swojego życia być dobrą matką. Moje dzieci 
mają już trzydziestkę na karku, ale syn potrafi wyciągnąć ręce  
i powiedzieć: „Chodź się przytul ty moja kochana matko jedyna” 
i ściskamy się jak diabli.                                 Monika Niemiec

Mityngi AA dla kobiet odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 19 w Klubie Abstynenta w siedzibie biblioteki, Rynek  
4 (wejście z tyłu budynku). 

Muzeum Ustrońskie ponownie zaprasza na tegoroczną Industria-
dę, która odbędzie się 11 czerwca pod hasłem „Duchy ustrońskiej 
huty – w świecie przemysłowych legend Ustronia”. Tego dnia 
Muzeum czynne będzie od 9 do 21, a zwiedzającym zaproponuje-
my nowe wystawy, ustrońskie legendy w postaci multimedialnej, 
grę miejską, warsztaty plastyczne dla dzieci, pokaz kucia wolno-
ręcznego. Nowością będą u nas warsztaty wykonywania biżuterii 
steampunkowej, upcyklingowej, prowadzone przez Wiolę Kurtok. 
Można zabrać ze sobą zniszczoną pamiątkę rodzinną, np. stary 
zegarek po dziadku i nadać mu nowe życie w postaci pięknej, 
oryginalnej biżuterii. W zeszłym roku zwieńczeniem Industriady 
była wizyta cesarza. W tym, o godz. 18, zobaczymy paradę legend 
polskiej motoryzacji, podczas której liczymy nie tylko na wielu 
widzów, ale także na posiadaczy aut „z duszą”. Spragnionych 
dalszych wrażeń zaprosimy o godz. 19 na fascynującą opowieść 
Piotra Pluskowskiego o wybitnym wynalazcy Józefie Bożku. Pozo-
stałe atrakcje omówione zostaną przy następnej okazji. Wszystkie 
szczegóły poznać można na www.muzeum.ustron.pl

INDUSTRIADA

(dok. ze str. 14)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuje, że 
w piątek 27 maja będzie czynna do godz. 16.00, a w sobotę 28 
maja będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy!

*   *   *

*   *   *
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TANIEC
Z UŚMIECHEM

Gdy przychodzę do Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka” na umówione 
spotkanie z grupą dziewczynek z zespołu 
„Uśmiech”, trwają nerwowe przygoto-
wania do sesji fotograficznej. Już ubrane  
i uczesane chętnie pojedynczo, czy para-
mi pozują do zdjęć. Przy tym wykonują 
różne wcześniej wyćwiczone ewolucje. 
Gdy już wszystkie się zebrały, bez trudu 
ustawiły się w szyku do zdjęcia. Muszę 
przyznać, że przy robieniu zbiorowych 
zdjęć z dorosłymi jest dużo więcej kło-
potów.
– To grupa mażoretkowa, a jest w niej sie-
dem dziewczynek w wieku 5-6 lat – przed-
stawia zespół instruktorka Izabela Kuś. 
Grupa w tym wieku została utworzona po 
raz pierwszy w tym roku szkolnym. Przed 
naborem dawaliśmy informacje do przed-
szkoli, szkół, na stronę internetową. Dzieci 
zostały zapisane i prowadzimy zajęcia. 
Okazało się, że jest takie zapotrzebowanie. 
Rodzice przyprowadzają swoje pociechy 
na próby, są bardzo zadowoleni z wystę-
pów. Pracuje się bardzo dobrze, ale trzeba 
powoli wszystko dokładnie pokazywać. 
Dzieci są bardzo zdolne, mają poczucie 
rytmu, szybciutko się uczą. Mam nadzieję, 
że zostaną w „Prażakówce” i z latami będą 
przechodzić do starszych grup mażoretek, 
czy innych zespołów tanecznych. 

Same dziewczynki zapytane o zajęcia 
odpowiadają entuzjastycznie i bardzo 
treściwie:
– Jest fajnie i tańczymy! Nie jest to trudne!
                                   Wojsław Suchta 

14-15 maja w hali tenisowej w Ustro-
niu rozegrano Puchar Śląska „Lellek 
Cup” dla dzieci do lat 8 i 10. Puchar to 
cykl czterech turniejów i piąty masters 

dla najlepszych  rozgrywany w Katowi-
cach. W Ustroniu odbyła się pierwsza 
runda Pucharu, a obok grupy zielonej 
do lat 8 i czerwonej do lat 10, dodano 

jeszcze grupę pomarańczowa do lat 9.
- Kategoria do lat 8 gra na połowie kortu, 
do 9 lat na 3/4 kortu, a dziesięciolatki na 
całym korcie – mówi trener Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Beskidy” Ustroń 
Aleksander Panfil. - Piłki są większe, czyli 
wolniejsze. I też jest to stopniowane, czyli 
największe w najmłodszej kategorii, przy 
czym w najstarszej kategorii jest to jeszcze 
nie ta piłka jaką się gra normalnie. Głów-
nie startowały dzieci ze Śląska, z Opola, 
Częstochowy. W sumie wzięło udział 35 
dzieci, w tym 8 z naszego klubu. Tego 
typu turniej organizujemy po raz pierwszy 
i testujemy jak to nam wychodzi. Mieliśmy 
grać na otwartych kortach, z dodatkowymi 
atrakcjami, ale uniemożliwiła to pogoda. 

W ustrońskim turnieju w kategorii czer-
wonej do lat 8 zwyciężyli: Sara Husar 
– UKS „Beskidy” Ustroń i Jakub Jędry-
ka – TKS Slavia Ruda Śląska, natomiast  
w kategorii zielonej do lat 10 Maja Nie-
radzik – KS Górnik Bytom i Jakub To-
masiak – BKT Advantage Bielsko-Biała.  
W dodatkowej kategorii do lat 9 zwycię-
żyli S. Husar i J. Jędryka. Zawodniczki  
i zawodnicy UKS „Beskidy” Ustroń za-
jęli miejsca: Aleksander Deda 2 miejsce  
w czerwonej i 3 miejsce w pomarańczo-
wej, Igor Olszak 5 miejsce w czerwonej  
i 6 miejsce w pomarańczowej, Piotr Kwa-
pisz 7 miejsce w czerwonej, Kostka Natalia  
5 miejsce w pomarańczowej, Nikodem 
Brandys 7 w pomarańczowej, Tymek Cie-
ślar 8 w pomarańczowej, Mateusz Zeman  
10 miejsce w kat zielonej.

                                    Wojsław Suchta

DUŻĄ PIŁKĄ NA MAŁYM KORCIE

„UŚMIECH”- instruktor Izabela Kuś. Stoją od lewej: Justyna Skwarło, Nikola Herczyk, Andżelika 
Mendrek, Agata Skwarło, Martyna Kukuczka, Ania Dudkiewicz, Oliwia Mychajłyk. Fot. W. Suchta 

   

Aleksander Deda na korcie.                                                                                   Fot. W. Suchta                                   
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Czy udział w rozgrywkach III ligi to był 
taki mocny trening?
Tak bym nie powiedział, raczej przedłu-
żenie sezonu. Najważniejsze jest granie. 
Mieliśmy wątpliwości czy zgłaszać się do 
III ligi, ale teraz uważam, że był to dobry 
pomysł. To było dobre doświadczenie, 
granie do ostatnich minut, wyrównana, 
męska gra, decydowały ostanie sekundy, 
rzuty karne po czasie. Takich meczów nie 
rozgrywaliśmy w kategorii juniorów.
Jednak w drużynach III ligi przeważają 
juniorzy.
Tak, tylko Jasienica i Bytom mają nieco 
starsze zespoły, natomiast reszta to junio-
rzy lub tuż po zakończeniu wieku juniora. 
Do nas też doszło kilku starszych zawodni-
ków, ale poza Bartkiem Kopiją i Adamem 
Dedą, doszli do nas chłopcy chodzący do 
szkół, bez ligowego stażu. Trzon zespołu 
to juniorzy, a bardzo dobrze, że doszli inni, 
bo zwiększyła się konkurencja. Skład się 
poszerzył.
Co dalej, bo przecież awansowaliście?
Nikt się tego nie spodziewał. Graliśmy 
przede wszystkim po to, żeby się ogrywać 
i nie mieć przerwy od lutego do września. 
Tymczasem awansowaliśmy wygrywając 
siedem razy i raz remisując. Przegraliśmy 
tylko dwa spotkania, więc ten awans to 
nie przypadek. 
I co z tym zrobicie?
Większość zawodników jeszcze przez 
rok będzie grać w juniorach, a nie wiem 
czy uniesiemy do tego rozgrywki II ligi. 
Przeskok organizacyjny i sportowy między 
III i II ligą jest ogromny. To już są wyjaz-
dy do Puław, Przeworska, województwa 
świętokrzyskiego. Jest jeszcze ten kłopot, 

że nasza hala na pewno nie spełnia wy-
mogów II ligi.
Więc w Ustroniu bylibyście nieobecni.
A przecież chodzi o kibiców, prezentowa-
nie się przed własną publicznością, a na 
nasze mecze III ligi kibice przychodzili. 
Mamy młodą drużynę, perspektywiczną, 
dobrze radzą sobie w dorosłej piłce i do-
brze byłoby taki zespół utrzymać. Tylko 
jak to zrobić?
Same przeszkody?
Począwszy od hali, finanse, a na czasie 
chłopaków kończąc. Jeżeli ten zespół 
nie będzie grał, to za rok się rozpadnie, 
a chłopaki się rozjadą. Moim zdaniem 
ta drużyna w drugiej lidze nie zajęłaby 
ostatniego miejsca.
Ale w rozgrywkach juniorów na pewno 
zagracie. Jak się będziecie przygotowy-
wać do przyszłego sezonu?
Na obóz raczej nie pojedziemy, więc przy-
gotowania na miejscu. Chcemy zagrać też 
ze dwa mocne turnieje. Problem jest taki, 
że turniejów dla juniorów jest niewiele. 
Większość juniorów z większych miast 
przygotowuje się w swoich klubach już 
z seniorami. My grania musimy szukać.
Czy grając w III lidze drużyna się 
zmieniła?
Bardzo. Mieliśmy bardzo ciężki okres po 
przegranej rok temu turnieju w Górkach  
w ramach mistrzostw Polski juniorów 
młodszych. Chłopcy stracili motywację. 
Udało się jednak rozegrać ten sezon, awan-
sować do rozgrywek centralnych, potem III 
liga i to ich odmieniło. Odzyskali świeżość  
i ochotę do gry. Teraz po zakończeniu III 
ligi pytaja, czy pojedziemy na jakiś turniej.
                    Rozmawiał: Wojsłw Suchta

ODZYSKALI  ŚWIEŻOŚĆ

W piątek 20 maja na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 grano turniej piłki ręcznej dziewcząt. 
Wystąpiły po trzy drużyny z SP-1 i SP-2. W poniedziałek grali chłopcy i tu po dwie drużyny 
wystawiły SP-1 i SP-2 oraz jedną SP-6 z Nierodzimia. Zwycięskie drużyny awansują do finału 
wojewódzkiego. Finał ogólnopolski w Katowicach przed meczem reprezentacji z Holandią. 
Każdy uczestnik dostał koszulkę pamiątkową z napisem „Kocham ręczną”. W Ustroniu zwycię-
żyły dziewczęta i chłopcy z SP-1. W sumie grało 150 uczniów.                             Fot. W. Suchta                                   

1 SPR Grunwald II Ruda Śl.  10  19  333:260
2 MKS Ustroń  10  15  328:256
3 ULKS Grom Jasienica  10  14  337:236
4 UKS MOSM Bytom  10  8  313:304
5 UKS Imperium Katowice  10  4  274:359
6 MKS Imielin  10  0  219:389

Po remisie w Rudzie Ślaskiej drużyna 
MKS Ustroń zajmuje ostatecznie drugie 
miejsce w rozgrywkach III ligi piłki ręcz-
nej, a to oznacza możliwość awansu do II 
ligi. Zwycięzca rozgrywek Grunwald nie 
może awansować, gdyż drużyna z tego 
klubu już gra w II lidze. Nie wiadomo 
jednak, czy w II lidze MKS zagra, gdyż 
po pierwsze mecze musiałby rozgrywać  
w wymiarowej hali, a takiej w Ustroniu nie 
ma. Po drugie nikt nie przewidział takiej 
możliwości, więc nie ma pieniędzy. Po 
trzecie, trzon drużyny, to przyszłoroczni 
maturzyści i nie wiadomo, czy mieliby 
czas przed najważniejszym egzaminem 
na mecze wyjazdowe, dodajmy, wyłącz-
nie wyjazdowe. Wreszcie na koniec, jaki  
z tego mieliby pożytek kibice z Ustro-
nia?

Mecz w Rudzie Ślaskiej bardzo wyrów-
nany od początku do ostatniej sekundy. 
Walka przez całe spotkanie. Oba zespo-
ły otrzymały po 16 minut kar. Żadnej  
z drużyn nie udało się zdobyć przewagi 
większej niż dwie bramki. Emocjonująca 
była końcówka. 5 minut przed końcem 
spotkania Grunwald prowadził dwoma 
bramkami, po czym MKS rzuca cztery 
bramki, Grunwald jedną i wychodzimy 
na prowadzenie, a do zakończenia pozo-
stała minuta. MKS bardzo dobrze broni, 
sędziowie pokazują nawet grę pasywną 
Grunwaldu, ale pada wyrównująca bramka 
po rzucie z drugiej linii. Pozostało 25 se-
kund gry. Trener Piotr Bejnar bierze czas, 
ustawia akcję, ale nie przynosi to efektu  
i mecz kończy się remisem.
– Naszym celem nadrzędnym było zajęcie 
drugiego miejsca, więc chodziło o to, by 
meczu nie przegrać – mówi trener P. Bej-
nar. - Zespół mocno walczył i Grunwald 
stracił pierwszy punkt w tym sezonie. 
Trochę zawodziła skuteczność, tylko 47%, 
do tego nie wykorzystaliśmy czterech 
rzutów karnych. Zwycięstwo było na 
wyciągnięcie ręki, ale remis i miejsce  
w rozgrywkach też cieszy.

MKS Ustroń wystąpił w składzie (w na-
wiasach zdobyte bramki): Damian Kurow-
ski, Witold Chwastek, Kamil Kopieczek 
– Krzysztof Bielesz (1), Marek Cholewa 
(3), Dawid Jenkner (8), Michał Jopek (3), 
Adrian Miśkiewicz (1), Szymon Gogółka 
(4), Mateusz Turoń (5), Krzysztof Kotela, 
Marcin Oświecimski, Łukasz Cieślar, 
Bartłomiej Kopij (1), Hubert Jaworski, 
Oliwier Grochel.           Wojsław Suchta

REMIS NA II LIGĘ
SPR Grunwald Ruda Śląska 

- MKS Ustroń 
26:26 (16:15)

Rozmowa z trenerem MKS Ustroń Piotrem Bejnarem
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Z rozmowy z radnym Tomaszem Dyrdą: Jest pan członkiem Unii 
Polityki Realnej, partii o liberalnym programie gospodarczym  
i skrajnie konserwatywnym w sferze światopoglądowej. Te poglądy 
stara się pan przenosić do Rady Miasta, co nie jest zbyt skuteczne. 
A jednak czasem udaje mi się przekonać Radę. Takim moim ma-
łym sukcesem było zwiększenie ilości zezwoleń na nowe taksówki. 
Problem podnosiłem od dawna, aż radni doszli do wniosku, że 
nie będziemy blokować wolnej konkurencji. W innych sprawach 
raczej ciężko o takie sukcesy. Generalnie ludzie mało interesują 
się ekonomią. Pokutuje przekonanie, że wszystko powinno być 
państwowe, bo wtedy jest dla wszystkich za darmo. Jakoś tak jest, 
że niewielu uświadamia sobie, że państwo żeby mieć i rozdawać 
musi najpierw wyciągnąć pieniądze z naszych kieszeni, a sięga do 
nich bardzo głęboko. 

W niedzielę 21 maja odbył się jubileuszowy X Rodzinny Rajd 
Rowerowy. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba ponad 
400 uczestników. Startowały całe rodziny, w tym 25 dzieci w wieku 
przedszkolnym i dwóch weteranów z rocznika 1926: Antoni Holeksa 
i Edmund Szmajduch. (...) Po godzinie pedałowania dojechano do 
Bładnic (...). W Bładnicach w Gajówce odpoczywano i spożywano 
przydziałową grochówkę. (...) Po godzinie dwunastej udano się 
w drogę powrotną, przy czym teraz jechano ulicami: Bładnicką, 
Szeroką, Krętą, po czym po przekroczeniu dwupasmówki wałami 
nad Wisłą do stadionu Kuźni.  

Utrzymuje się spadek liczby bezrobotnych z Ustronia. Końcem 
lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy było ich zarejestrowanych 
671, w tym 317 kobiet. Końcem marca: 637, w tym 304 kobiety. 
Końcem kwietnia: 632, w tym 300 kobiet. W naszym mieście naj-
większy spadek odnotowano w ubiegłym miesiącu, wtedy bezrobo-
cie w powiecie jeszcze rosło. Teraz spada w całym Cieszyńskiem,  
a w wybranych gminach sytuacja kształtuje się następująco:  
w Brennej – 596 bezrobotnych (w marcu – 641); w Goleszowie 
– 683 (694); w Wiśle – 693 (704); w Skoczowie – 1.387 (1.404);  
w Cieszynie – 2.011 (2.080).

17 maja w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie 
mieszkańców osiedla Ustroń Górny. Zebranie prowadził przewod-
niczący Zarządu Osiedla Arkadiusz Gawlik, który na wstępie witał 
gości: wicestarostę Janusza Króla, radnych powiatowych Marię 
Pietrzykowską i Bronisława Brandysa, burmistrza Ireneusza Szarca. 
(...) Bulwersująca była sprawa remontów dróg. Nie dość, że remonty 
te przeprowadzane są podczas opadów, to jeszcze asfalt robotnicy 
ubijają gumowcami. To nie ta technologa. J. Król odpowiadał, że 
czasem trzeba łatać nawet w zimie czy podczas opadów (...). Jest 
to łatanie prowizoryczne, ale konieczne. Natomiast co do ubijania 
asfaltu gumowcami, to jeżeli ktoś widzi taką robotę, powinien o tym 
informować starostwo. Na pewno nikt w Starostwie Powiatowym 
nie zaleca takiej technologii.                                      Wybrała: (mn)

27 V 17.00  Spotkanie z Leszkiem Richterem, który przedstawi 
        „Szlak Tradycji i Marki Regionalnych Produktów 
         GOROLSKIEJ SWOBODY®”
28 V 13.00  Ustroniaczek - Dzień Dziecka, rynek
28 V 16.00  Jubileusz  OSP  w  Ustroniu  Nierodzimiu
1-5 VI       Dzień Dziecka na Czantorii, Czantoria
3 VI       Ekologiczny Dzień Dziecka, rynek
4 VI       Jedź z głową, rynek 
4 VI 15.00  Dzieci Dzieciom. Dzieci Rodzicom, amfiteatr
5 VI  9.00   Rodzinny Rajd Rowerowy, start: rynek 
6-11 VI 9.00  VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR – 
        „Cztery pory roku, cz. II”, amfiteatr
 

www.ustron.pl

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

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

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
-ustron.pl

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

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. 
Cieszyńska (pod apteką). 

Atrakcyjne mieszkanie tanio 
sprzedam. 515-286-714.

Okazja! Sprzedam mieszkanie, 
stan deweloperski. 502-527-924.

Pokój do wynajęcia. (33) 854-
51-97.

Pensjonat w Ustroniu podej-
mie współpracę z masażystą. 
501295878 

Sprzedam koźlęta. (33) 858-75-74.

Mądrość ludowa mówi, że wylegujący się czarny kot sprowadza 
suszę.                                                                               Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu

 26.05     Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
27-28.05  Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
29-30.05  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
31.05-1.06 Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
2-3.06    Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
4-5.06    Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

21/2016/1/O

U W A G A  !
Przedsiębiorcy handlujący napojami alkoholowymi

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej raty za po-
siadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Termin płatności drugiej raty upływa 31 maja 2016 r. 
Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń 
(parter) lub przelewem na konto bankowe: 

 ING BANK ŚLĄSKI  O/Bielsko-Biała  60 1050 1070 
1000 0001  0102  5211  

*  *  *

*  *  *
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Babskie gadanie

FELIETON

1. W wiosennej atmosferze, gdy przy-
roda intensywnie ożyła, w felietonach 
podjęto kwestię szeroko pojętej edukacji 
ekologicznej i jej społecznej doniosłości. 
Do takiej refleksji skłaniają m.in. wypo-
wiedzi papieża Franciszka o roli ekologii, 
które wywołują komentarze w światowych 
mediach. 

2. Na społeczną aktualność rozwijania 
pedagogii ekologii integralnej Franciszek 
zwrócił wyraźnie uwagę w lipcu 2015 r. 
w Ekwadorze, na dobrze mu z znanym  
z problemów społecznych terenie Ameryki 
Południowej. W czasie spotkanie z ludnoś-
cią z ekwadorskiej Amazonii, Franciszek 
wskazał na ekologiczne zagrożenia, po-
wodowane grabieżczym wykorzystaniem 
środowiska naturalnego, i stwierdził, że to 
właśnie Ekwador „wraz z innymi krajami 
regionu Amazonii – ma szansę praktyko-
wać pedagogię ekologii integralnej. Odzie-
dziczyliśmy od naszych rodziców świat, 
otrzymaliśmy go jako pożyczkę od naszych 
dzieci i przyszłych pokoleń, którym musi-
my ją zwrócić! I to w lepszym stanie. A to 
jest bezinteresowność”. Franciszek wyraził 
tu bliskie mu idee edukacyjne i etyczne. 

2.1. Kluczowe dla pedagogii ekologii 
integralnej są kategorie dziedziczenia  
i pożyczki. To, co się dziedziczy (co stanowi 
dziedzictwo) jest zarazem pożyczką, którą 
trzeba będzie zwrócić i nie wolno jej roz-
trwonić, gdyż będzie się z niej rozliczonym, 
także we własnym sumieniu. Aby uchwycić 

znaczenia dziedziczenia i pożyczki, trzeba 
zrozumieć sens bezinteresowności, jako po-
stawy fundamentalnej względem drugiego 
człowieka i środowiska. 

2.2. Postawę bezinteresowności kształtu-
je się w rodzinie, wespół z innymi spraw-
nościami moralnymi: „W rodzinie ludzie 
otrzymują podstawowe wartości miłości, 
braterstwa i wzajemnego szacunku, które 
przekładają się na istotne wartości społecz-
ne, którymi są bezinteresowność, solidar-
ność i pomocniczość. A zatem, wychodząc 
od tego bycia w domu, patrząc na rodzi-
nę, pomyślmy o społeczeństwie poprzez 
te wartości społeczne, które wynosimy  
z domu, z rodziny: bezinteresowność, soli-
darność i pomocniczość”. Zarysowuje się 
tu oscylowanie między swoistością domu 
rodzinnego i wymaganiami społeczeń-
stwa w kształtowaniu pożądanych postaw 
moralnych, które w znaczeniu kalkulacji 
ekonomicznej, nastawionej na pomnaża-
nie bezpośredniego finansowego zysku, 
mogą uchodzić za nieopłacalne i naiwne. 
Wzorca bezinteresowności dostarczają ro-
dzice: „Bezinteresowność najlepiej widać 
na przykładzie relacji rodziców do dzieci. 
Wszystkie, choć każde ma własny charak-
ter, kochają oni tak samo. Natomiast kiedy 
dziecko nie zechce mieć udziału w tym, co 
od nich bezinteresownie otrzymuje, zrywa 
tę relację, wpada w kryzys. Jednak miłość 
rodzicielska pomaga mu wyjść z egoizmu, 
aby nauczyło się żyć z innymi i dzielić się 
tym, co ma”.  Cechą właściwej postawy 
rodziców jest to, że kochając każde dziecko 
z osobna (z jego indywidualnymi cechami 
i przywarami), zarazem kochają wszystkie 
dzieci tak samo. Życie rodzinne ukazuje też 
ważny dla rozumienia życia społecznego 
paradoks: posiadanie udziału w tym, co 
otrzymuje się bezinteresownie, czyli bez-

FELIETON

Z pór roku najbardziej lubię wiosnę, 
szczególnie ten moment, kiedy miejsce 
szarości powoli zajmuje zieleń. Najpierw 
powoli, jak żółw ociężale pojawiają się pa-
stelowe pączki, potem jasne listki, wreszcie 
zieleń wybucha. To jak narodziny, nowy 
początek. Nie bez powodu nadzieja ma 
kolor zielony. 

Kiedy natura kolejny raz eksplodowała 
mi za oknem, przypomniałam sobie o 
„Biegnącej z wilkami” Clarissy Pinkoli 
Estes. Pani doktor psychologii i etnolog 
pisała ją przez dwadzieścia jeden lat. 
Książkę przetłumaczono na dziewiętnaście 
języków, przez dwa lata pozostawała na 
liście bestsellerów „New York Timesa”. 
Powinna ją przeczytać każda kobieta, 
żeby sprawdzić, czy ma jeszcze kontakt 
z własną dzikością i czy odpowiednio 
się o nią troszczy. Niewykluczone, że 
część czytelniczek będzie zadowolona, 
że jej dzikość jest głęboko ukryta i siedzi 
cicho. Ale ona jest, bo W każdej kobiecie 
drzemie potężna siła, bogactwo dobrych 
instynktów, moc twórcza oraz odwieczna, 

prastara mądrość. To Dzika Kobieta, sym-
bolizująca instynktowną naturę kobiet. (...) 
społeczeństwo usiłuje nas „cywilizować” 
 i wtłoczyć w sztywne role, które zagłuszają 
głębokie, życiodajne przesłanie naszych 
dusz – czytamy w jednej z recenzji. 

Moi koledzy zawsze reagują uśmiesz-
kiem, gdy słyszą „dzika kobieta”. Nie 
wiem, co im tam chodzi po głowie, do-
myślam się, ale nie w tym rzecz. Dzika 
kobieta to ta, która wsłuchuje się w swoją 
naturę, żyje zgodnie z naturalnymi cy-
klami. Kobieta nie ma zresztą specjalnie 
wyjścia. Jej miesięczne fazy aktywności 
dyktuje księżyc, a będąc matką, przez wiele 
lat styl życia podporządkowuje przygoto-
waniu do narodzin, karmieniu, opiece nad 
dzieckiem. Później przychodzi jesień życia 
i natura nakazuje zwolnić. Autorka ubole-
wa, że teraz mamy częściej do czynienia 
z kobietą udomowioną, czyli taką, która 
zagubiła gdzieś swój talent, pasję, tkwiący 
w niej ogień; zostawiła za sobą, zaniedbała 
to, co kochała, co pragnęła robić, to, kim 
chciała być. Zrezygnowała z dziecięcych 
marzeń, ponieważ na jej drodze pojawiła 
się złota kareta, obietnica łatwego życia, 
bogaty kochanek, dobrze płatna, choć 
nudna praca.

Dlatego nie oszczędzamy się w „te” dni, 
po urodzeniu dziecka szybko wracamy 
do pracy, przeciągamy aktywność zawo-

dową, nie zwalniamy tempa nawet, gdy 
potrzebujemy odpoczynku. W „Biegnącej  
z wilkami” przeczytamy, że naturalne cykle 
kobiety podporządkowywano sprzecznym  
z naturą rytmom, po to, by zadowolić 
innych i że: kobieta współczesna to wir 
aktywności, bo świat zmusza ją, by była 
wszystkim dla wszystkich. I dalej: Nie przy-
padkiem dziewicze tereny planety kurczą 
się i giną, w miarę jak zanika zrozumienie 
naszej własnej wewnętrznej, pierwotnej 
natury. Nietrudno pojąć, dlaczego prastare 
lasy i stare kobiety nie są uważane za zbyt 
wielkie bogactwa. (...) Nie przypadkiem 
wilki i kojoty, niedźwiedzie i poddające się 
naturze kobiety mają podobną reputację. 
(...) otoczone są one niesłusznie złą sławą 
jako niegodziwe, z natury niebezpieczne 
i krwiożercze. A przecież: Zdrowe wilki 
i zdrowe kobiety podzielają pewne cechy 
psychiczne: wyczulone zmysły, duch zaba-
wy, ogromną zdolność do poświęceń. Wilki 
i kobiety to istoty z natury pokrewne, są 
dociekliwe, bardzo silne i odporne. Mają 
głęboką intuicję, z poświęceniem troszczą 
się o potomstwo, partnerów i stado. Potra-
fią się doskonale przystosowywać do wciąż 
zmieniających się warunków, odznaczają 
się silnym charakterem i wielką odwagą.

Felieton skończony, idę nakarmić własne 
stado wygłodniałych wilków.

                                          Janka Krzok

 W kręgu filozoficznej 
refleksji (227)

Dzika kobieta

interesowność wytwarza swoisty kapitał, 
a jeśli ma się udział w tym kapitale, to 
należy go pomnażać, samemu praktykując 
postawę bezinteresowności. Rzec można, 
że występuje tu „niewidzialny kapitał”, 
który – kształtując w sobie postawę bezin-
teresowności, solidarność i pomocniczości 
– trzeba nauczyć się dostrzegać, szanować 
i pomnażać. 

3. W swej koncepcji pedagogii ekologii 
integralnej Franciszek zawarł tezę etyczną, 
że bezinteresowność stanowi konieczny 
wymóg sprawiedliwości. I uzasadnia ją 
operując kategoriami daru i darowizny, 
które wszakże się pomnaża: „To, kim je-
steśmy i co posiadamy, zostało nam dane, 
aby służyło innym. Darmo otrzymaliśmy, 
darmo dajemy. Nasze zadanie polega na 
tym, aby owocowało to w dobrych dziełach. 
Dobra są przeznaczone dla wszystkich  
i dlatego, jeśli ktoś posiada swoją własność, 
do czego ma prawo, obciąża je hipoteka 
społeczna. Ekonomiczną koncepcję spra-
wiedliwości opartą na zasadzie kupna-
-sprzedaży przezwycięża się koncepcją 
broniącą podstawowego prawa osoby do 
godnego życia”. Posiadanie indywidualnej 
własności (zgodne z prawem i przez prawo 
chronione) zarazem jest obciążone hipoteką 
zobowiązań społecznych. 

4. Wypracowywanie postulowanego 
ładu społecznego i ekologicznego wymaga 
dialogu, w którym – jak stwierdza Fran-
ciszek – powinni uczestniczyć wszyscy 
tworzący dane społeczeństwo: „Dialog jest 
konieczny, aby dotrzeć do prawdy, która 
nie może być narzucana, ale poszukiwana 
szczerze i z krytycyzmem”. W urzeczy-
wistnianiu pedagogii ekologii integralnej 
niezbędny jest też dialog społeczny, dzięki 
któremu będzie dookreślało się jej cele  
i metody.                        Marek Rembierz 
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Po raz pierwszy w rundzie wiosennej 
zobaczyliśmy Kuźnię grającą tak, jak 
oczekują tego kibice. Drużyna Skałki 
starała się budować akcje, niewiele jednak  
z tego wychodziło. Kuźnia przeciwstawiła 
szybkie ataki i stwarzała sporo sytuacji 
podbramkowych. Pierwsza połowa zde-
cydowanie dla Kuźni, a bramki Mateusza 
Braka w 21 min. i Konrada Pali w 42 
min. mogły ucieszyć oko każdego kibica. 
Jednak bramkę meczu zdobywa, już w dru-
giej połowie, pięknym strzałem z woleja 
Artur Węglarz. Było to w 66 min. Zresztą 

LIGOWCY  W  KUŹNI
KS Kuźnia Ustroń - LKS Metal Węgierska Górka, Skałka Żabnica 

4:1 (2:0)

1 Skoczów 27 57 60:22  
2 Dankowice 27 55 73:40  
3 Wisła 27 51 78:36  
4 Żywiec 26 49 44:29  
5 KS Kuźnia 27 46 42:23  
6 Koszarawa 27 42 37:31  
7 Czechowice 26 40 49:44  
8 Bestwina 27 39 38:35  
9 Pruchna 27 36 39:39  
10 Chybie 27 35 50:51  
11 Zebrzydowice 27 32 50:66  
12 Cięcina 27 31 31:52  
13 Żabnica 27 30 36:42  
14 Leśna 27 25 36:53  
15 Cisiec 27 14 28:79  
16 Kobiernice 27 13 28:77  

Jedna z wielu akcji pod bramką Skałki. W polu bramkowym w niebieskich strojach S. Cienciała i A. Sikora.                               Fot. W. Suchta                                   

w drugiej połowie na boisku znaleźli się 
byli piłkarze ekstraklasy, Adrian Sikora  
i Sławomir Cienciała. Ten drugi po rzu-
cie rożnym strzela głową bramkę w 71 
min. S. Cienciała to wychowanek Beski-
du Skoczów, grał przez lata, do 2012 r.,  
w Podbeskidziu, awansował z drużyną do 
ekstraklasy, był kapitanem i jak pisano, 
ikoną tego klubu. W sezonie 2014/15 
grał w Flocie Świnoujście, a po kontuzji 
pauzował. Teraz rozpoczął grę od Kuźni 
Ustroń. W meczu ze Skałką wraz z A. 
Sikorą stworzyli wiele podbramkowych 
sytuacji, co nie znaczy, że grali tylko  
z sobą. Grał cały zespół i to dzięki właśnie 
grze zespołowej tak efektowne zwycię-
stwo. A oglądanie gwiazd ligowych to nie 
lada gratka dla publiczności, więc wszy-
scy baczyli na nich uważnie. A. Sikora 
po kontuzji jeszcze nie odzyskał pełni 
swych walorów strzeleckich, bo zdarzyło 
mu się nie wykorzystać sytuacji sam na 
sam z bramkarzem. Mimo to było na co 
popatrzeć, bo też nie pamiętam, kiedy to  
w naszej lidze okręgowej w jednej druży-
nie grało dwóch ligowców.

Po meczu powiedzieli:
Trener Metalu: - Tyle błędów w obronie, 

które dzisiaj popełniliśmy, dawno się nie 
zdarzyło. Bywało, ale nie aż tyle. Może 
to gra na sztucznej murawie. Jednak cały 
czas gramy na trawie i trzeba było się prze-
stawić. Tu piłka jest wolniejsza, strasznie 
hamuje. Jednak nie ma się co wymawiać 
na trawę, bo zagraliśmy dziś bardzo słabo. 
W naszym wykonaniu mecz bez walki. Nic 
nas nie usprawiedliwia. A przed meczem 
liczyłem na remis i nie spodziewałem się 
takiego lania.

Trener Kuźni Mateusz Żebrowski: - 
Cieszę się, że drużyna się przełamała  S. Cienciała strzela na 3:0.       Fot. W. Suchta                                   

i zagrała pozytywnie. Tego najbardziej 
nam brakowało we wcześniejszych 
meczach. Były mecze dobre i słabsze,  
a zazwyczaj kończyły się remisami. Bra-
kowało skuteczności, a dzisiaj to się udało 
poprawić, co bardzo cieszy. Zespól wy-
konał to, co sobie założyliśmy, w pierw-
szej połowie było kilka ciekawych akcji, 
bramki zdobywaliśmy z kontrataków. 
Chcemy tak grać, że w obronie wysoko 
odbieramy piłkę, co raz się udaje, raz nie, 
ale daje efekty. W tym meczu też lepiej 
prezentowaliśmy się motorycznie. Może 
to efekt przejścia z treningiem z ciężkiej 
sztucznej trawy na naturalną. To był strzał 
w dziesiątkę, bo po raz pierwszy zobaczy-
łem drużynę motorycznie i szybkościowo 
lepszą od przeciwnika. Na pewno sztuczna 
nawierzchnia nie oddaje takiego czucia 
piłki jak naturalna. Ale boisko jest takie 
same dla wszystkich. We wcześniejszych 
meczach nam przeszkadzało, teraz udało 
się wygrać. Może na koniec rozgrywek do-
tknie nas szczęśliwa passa. Chciałbym, by 
Kuźnia na zakończenie rozgrywek, zamel-
dowała się na jak najwyższym miejscu.

                                    Wojsław Suchta


