Jest jednak jeden specyficzny obszar, w którym
płeć żeńska, choć widoczna, dopiero próbuje swoich sił. Z różnym skutkiem
Więcej na str. 7
zresztą.
TYGODNIK MIEJSKI

UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU
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Ciekawa galeria przedstawiająca elegantki minionych dziesięcioleci obrazuje ówczesne trendy
w modzie i urodzie.

Więcej na str. 14 i 15

Na Dzień Kobiet
Kobiety kobietki,
panie i dziewczęta dużo zdrowia, szczęścia
w dniu waszego święta!
Chociaż w ciągu roku
widzę was przy garach,
dzisiaj to zostawcie
na mężulka barach.
W duchu przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Kobiet należy podkreślić, że nie
brakuje w Ustroniu utalentowanych dziewcząt. Pokazał to kolejny Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Duetów i Solistów, o którym piszemy na str. 8. Było paru
chłopaków… też zdolnych…
Fot. M. Niemiec

ANIELSKI ATUT
Na przestrzeni wieków artyści tworzyli dzieła opiewające płeć piękną. Słynne
obrazy przedstawiające Damę z łasiczką, Monę Lisę czy Dziewczynę z perłą
w dalszym ciągu skłaniają odbiorców do refleksji nad niezwykłością, pewnym niedopowiedzeniem, a także wieloma obliczami kobiecości. Choć powszechnie temat
ten wydaje się już odkryty, ponieważ charakterystyka kobiecości sprowadza się
do jej głównych cech jak wrażliwość, subtelność, uśmiech oraz, co tu ukrywać,
piękno zewnętrzne, to jednak w sztuce owiany jest tajemnicą.

Sprzątanie i pranie,
także gotowanie.
Przy kuchni postoi,
nic mu się nie stanie.
A wy do fryzjera
zaraz szybko idźcie,
żeby także dzisiaj
wyglądać prześlicznie!
Aniela Gluza

(cd. na str. 9)

GALIMATIAS PRZY NIEDZIELI
Przed nami pierwsza niedziela bez handlu. Ustawa wprowadzająca zakaz obowiązuje
od marca, ale zgodnie z jej treścią, poprzednia niedziela – pierwsza w miesiącu
– była handlowa, tak jak ostatnia, przypadająca 25 marca. Właśnie do pierwszej
i ostatniej niedzieli miesiąca został ograniczony handel w tym roku. Od 2019 roku
zakupy zrobimy tylko w jedną niedzielę w miesiącu, a od 2020 wszystkie niedziele
będą wolne od handlu, poza kilkoma wyjątkami: dwoma niedzielami przed Bożym
Narodzeniem, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnią w styczniu, kwietniu, czerwcu
i sierpniu.

U nas do tej pory obowiązywał zakaz
pytam czy zakaz handlu w niedziele
handlu w dni ustawowo wolne od pracy.
może jakoś pomóc małym biznesom
Sklepy mogły być otwarte, gdy za ladą
handlowym.
stał sam właściciel. W jednym z niewie– Nasz sklep jest zamknięty w niedzielę
lu już rodzinnych sklepików na terenie
i nie będziemy tego zmieniać. Niedziela
Ustronia cały czas sprzedaje właściciel,
jest dla rodziny, pieniądze nie są w życiu
(cd. na str. 6)
8 marca 2018 r.

		

Wewnątrz numeru, na rozkładówce
wiosenny obraz stworzony z portretów
ustronianek. Wydrukowany w dużym
formacie i zaramowany może być ciekawym prezentem dla siebie lub przyjaciółki i oryginalną ozdobą każdego wnętrza. Osoby, które chciałyby otrzymać
bezpłatnie plik do wielkoformatowego
wydruku (do 100x70 cm), proszone są
o przysłanie swojego maila na adres:
gazeta@ustron.pl
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WYKŁADY
Z HISTORII SZTUKI

EUROPEJSKIE MUZEA SZTUKI

W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Muzeum Marii Skalickiej informuje, że w środę 14 marca 2018
o godz. 16.00 odbędzie się wykład Dariusza Gierdala nt. NATIONAL GALLERY – LONDYN, od renesansu do XIX wieku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką do Muzeum na
Brzegach w Ustroniu, ul. 3 Maja 68. Wstęp wolny.
Uwaga! Przykro nam, że w poprzednim numerze GU mylnie
podano, iż wykład p. Gierdala w dniu 7 marca br. na temat malarzy impresjonistów – twórców XIX w. odbędzie się w Muzeum
Ustrońskim, co spowodowało zamieszanie. Wszystkie wykłady
odbywają się w Muzeum Marii Skalickiej.
Program: godz. 8.00 – otwarcie biura zawodów przy Hotelu
„Kolejarz”, 9.45 – zamknięcie biura zawodów, 9.50 – odprawa
w miejscu startu w zatoczce parkingowej przy ul. Wczasowej
naprzeciw wylotu ul. Stromej, 10.00 – start zawodników, ok.
11.30 – zakończenie części sportowej i wręczenie nagród.
Dla każdego zawodnika napoje izotoniczne i poczęstunek.
Zapisy przez internet i na miejscu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W USTRONIU ZAPRASZA

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu proponuje absolwentom gimnazjów kształcenie w Technikum w zawodach: - technik
informatyk, - technik mechanik, - technik elektryk; w Szkole
Branżowej w zawodach: - sprzedawca, - elektromechanik, - klasa
wielozawodowa – wszystkie zawody.
Informacje: tel: 854 35 43, 785 916 048,www.zspustron.internetdsl.pl, zsp.ustron@interia.pl

* * *

MALOWANIE W CZYTELNI

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu informuje, że od 12 do 20 marca 2018 r. Wypożyczalnia
dla Dorosłych będzie nieczynna z powodu prac malarskich.
Przepraszamy!

* * *

WIOSENNE WARSZTATY

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na wiosenne
warsztaty zdobienia maseczek do zasypiania. Zajęcia odbędą się
w Czytelni 19 marca (poniedziałek) o godz. 16.00. Zapisy - tel.
338542340 w. 22. Ilość miejsc ograniczona.

to i owo
z
okolicy
Na budynku ratusza w Skoczowie, pojawił się czujnik
jakości powietrza. Jego integralną częścią jest zawieszony na balkonie wyświetlacz,
który pokazuje stan jakości
powietrza w trytonowym grodzie.

* * *

W cieszyńskim ratuszu
1 marca odbyło się doroczne, szóste z kolei, spotkanie
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z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W sali sesyjnej, w której
w 1946 roku przeprowadzano
pokazowe procesy żołnierzy
podziemia niepodległościowego, zgromadziła się młodzież
z cieszyńskich szkół ponadpodstawowych oraz władze
samorządowe.

* * *

W połowie marca na terenie
powiatu cieszyńskiego zakończy się kwalifikacja wojskowa. Przed komisją w Starostwie Powiatowym „meldują
się” mężczyźni z rocznika
1999, a także urodzeni w latach 1994-1998, którzy dotąd
nie mieli określonej kategorii.
W sumie powinno stawić się

* * *

DZIEŃ OTWARTY W SP-1

17 marca 2018 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1
w Ustroniu odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem: „Podążaj
śladami sławnych ludzi”. Organizatorzy serdecznie zapraszają
przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z rodzicami. W programie zwiedzanie szkoły, zabawy w szkolnych pracowniach,
a także liczne niespodzianki.

* * *

DZIEŃ OTWARTY W SP-2

W sobotę 10 marca o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2
w Ustroniu odbędzie się Dzień Otwarty. Organizatorzy serdecznie
zapraszają do szkoły dzieci zainteresowane nauką w SP-2 wraz
z rodzicami. Więcej informacji pod nr telefonu 33 854 25 45 lub
na www.sp2ustron.pl

* * *

WULKANICZNE KRAJOBRAZY
WYSP KANARYJSKICH

Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na multimedialną prelekcję Aleksandra Dordy pt. „Wulkaniczne krajobrazy
Wysp Kanaryjskich – impresje fotograficzne”, która odbędzie
się w czwartek 22 marca o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 108).
A. Dorda jest doskonale znany czytelnikom Gazety Ustrońskiej
z cyklicznych artykułów „Bliżej natury”, z prelekcji w Klubie
Ekologicznym oraz wykładów w Muzeum Marii Skalickiej.
Jest autorem wielu interesujących artykułów o tematyce przyrodniczej w Przyrodniku Ustrońskim i Kalendarzu Ustrońskim,
a nadto doskonałym fotografikiem. Relacja z podróży po Wyspach
Kanaryjskich, ilustrowana wspaniałymi zdjęciami, pozwoli nam
poznać niesamowite oblicza i barwy tych wulkanicznych wysp.
Będzie bardzo ciekawie, warto przyjść – posłuchać i zobaczyć!
994 mężczyzn podlegających
kwalifikacji oraz 24 kobiety,
które posiadają kwalifikacje
przydatne do czynnej służby
wojskowej (pielęgniarki, psycholożki, lekarki).

* * *

Kościół katolicki w Istebnej
Centrum stanowi turystyczną atrakcję. Wnętrze świątyni
pokrywają malowidła ścienne Jana Wałacha i wypełniają
rzeźby wykonane przez Konarzewskich. Stwarzają one niepowtarzalny klimat duchowej
i materialnej kultury istebniańskich górali.

* * *

SOR Szpitala Śląskiego
w Cieszynie wzbogacił się
o sprzęt wart ponad 2 mln zł.

Pacjentom służą już nowy aparat rentgenowski, nowoczesny
aparat USG i trzy stanowiska
w sali intensywnej terapii.

* * *

Po renowacji do Domu Zdrojowego w Wiśle powrócił
przedwojenny fortepian słynnej firmy Steinway & Sons.
Instrument pochodzi z 1924
roku. Koszt odmłodzenia
fortepianu wyniósł 47 tys. zł
i został poniesiony z budżetu
miejskiego.

* * *

Skoczowscy „fajermani” świętują w tym roku jubileusz...
145-lecia. O trzy lata wcześniej powstała straż ogniowa
w Cieszynie, która jest najstarsza
w naszym regionie.
(nik)
			
8 marca 2018 r.

KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Maria Cieślar zd. Kocurek
Krystyna Czarnecka zd. Radzimirska
Helena Dolczewska zd. Franek
Helena Gluza zd. Gajdacz
Adam Kędzior
Henryk Kohut
Maria Marianek zd. Gruszka
Wanda Mider zd. Brachaczek
Karol Pieknik
Alina Sikora zd. Cieślar
Paweł Szarzec
Jerzy Szczepanek
Albina Wołowiec zd. Nowak

lat 85
lat 94
lat 93
lat 95
lat 85
lat 80
lat 91
lat 94
lat 80
lat 80
lat 90
lat 80
lat 92

ul. Malinowa
ul. Cieszyńska
ul. Katowicka
ul. L.Staffa
ul. Polańska
os. Cieszyńskie
ul. Wesoła
ul. Myśliwska
ul. Wesoła
ul. A.Brody
ul. Lipowska
os. Centrum
ul. Partyzantów

* * *

WYKŁAD
KS. PROF. JÓZEFA BUDNIAKA
Muzeum Ustrońskie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Ekumeniczne zapraszają na wykład ks. prof. Józefa Budniaka
na temat: „Ikony ekumenii na Śląsku Cieszyńskim”. Spotkanie
odbędzie się w Muzeum Ustrońskim 9 marca 2018 r. (piątek)
o godz. 16:00.

* * *

IRAN - OD ZATOKI PERSKIEJ
PO GÓRY ELBURS

Muzeum Marii Skalickiej zaprasza w sobotę 10 marca 2018
o godz. 16.00 na ilustrowaną prelekcję Barbary i Benedykta
Siekierków. Spodziewamy się, że będzie to spotkanie pełne
kolorów i muzyki irańskiej. Aż 160 slajdów zilustruje tę podróż, którą proponujemy wszystkim, a zwłaszcza paniom. Będą
niespodzianki - bo w marcu każdy pan pamięta o kwiatach dla
dam. Wstęp wolny.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Krystyna Gancarczyk lat 68
ul. Orzechowa
Marta Giel
lat 94
ul. Szeroka
Grażyna Gogółka
lat 57
ul. Stawowa
Zuzanna Podżorska
lat 83
ul. Daszyńskiego
Helena Wojtas
lat 86
ul. Porzeczkowa
Ewa Dudys
lat 78
Ustroń

WAŻNE TELEFONY

STRAŻ MIEJSKA

Numer alarmowy 112

26 II 2018 r.
W związku z bardzo niskimi temperaturami strażnicy miejscy patrolowali miejsca, w których mogły
znajdować się osoby bezdomne.
Kontrole te odbywały się przez
cały tydzień.
27 II 2018 r.
Prowadzono kontrole przydomowych kotłowni na prywatnych
posesjach przy ulicach Żarnowiec,
Złocieni, Topolowej i Grabowej.
28 II 2018 r.
Interwencja na ul. Leczniczej
w sprawie rannej sarny. Na miejsce
wezwano pracowników cieszyńskiego schroniska, którzy zabrali
zwierzę.
1 III 2018 r.
Prowadzono kontrole przydomowych kotłowni na prywatnych
posesjach przy ulicach Sportowej
i Polnej.
4 III 2018 r.
Interwencja na ul. Cieszyńskiej
w sprawie rannej sarny. Zwierzę
zostało zabrane do cieszyńskiego
schroniska.
(aj)

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
Straż Miejska 33 854-34-83
604-558-321
Pogotowie Energetyczne
991
33 857-26-00
Pogotowie Gazowe
992
PGNiG
32 391-23-03
Kominiarz
33 854-37-59
602-777-897
Urząd Miasta 33 857-93-00

MODELARSKI
ŚWIAT MARZEŃ
15 marca o godz. 17:00 Muzeum Ustrońskie wraz ze Stowarzyszeniem Historyczno-Rekonstrukcyjnym BARWA I BROŃ
– SCHRON 45 zapraszają na otwarcie I wystawy modelarskiej
„Modelarski świat marzeń”. Spotkanie odbędzie się w Muzeum
Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

* * *

SPOTKANIE ZARZĄDU
OSIEDLA USTROŃ LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec serdecznie zaprasza na
spotkanie, które odbędzie się 9 marca 2018 r. o godz. 18.00
w budynku SP 5, ul. Szkolna 1, Ustroń Lipowiec.
10/2018/4/R

10/2018/1/N

Naszej Koleżance

Małgorzacie Wróblewskiej

10/2018/3/R

RYBY ŻYWE, PATROSZONE, WĘDZONE

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca

karp, amur, pstrąg, jesiotr, węgorz i inne

składają koleżanki z Oddziału

Gospodarstwo Rybne Nierodzim, ul. Żwirowa 4a
10/2018/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

od czwartku do soboty: 11.00-17.00

w inne dni na telefon:509-940-503
10/2018/2/R

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

8 marca 2018 r.
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Jednostka OSP Ustroń Centrum liczy 47 członków czynnych.

Fot. M. Niemiec

BEZPIECZNI DZIĘKI OSP
Pochwałom nie było końca, gdy głos zabrali goście. Przede wszystkim gratulowali
absolutorium Zarządowi OSP Ustroń Centrum i dziękowali za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.

4 marca odbyło się ostatnie z cyklu
walnych zebrań jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. W remizie spotkali
się członkowie OSP Ustroń Centrum, a
przywitał ich prezes Zenon Tarasz, który
powitał także radnych: Adrianę Kwapisz-Pietrzyk - członka honorowego jednostki,
Marię Jaworską – przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich Ustroń Centrum,
która to organizacja współpracuje ze
strażakami, oraz Krzysztofa Pokornego,
jak również reprezentującą burmistrza
druhnę Alicję Żyłę - naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, obecnego na

wszystkich dotychczasowych zebraniach
komendanta miejskiego Związku OSP
RP w Ustroniu Marka Szalbota, a także
delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek.
Na prowadzącego zebranie wybrano naczelnika Krystiana Kamińskiego.
Przeprowadził on wybór protokolanta,
którym został Marcin Nogal, członków
komisji uchwał i wniosków, którymi
zostali: Adam Kłapsia, Marek Grzesiok
i Bronisław Marek i członków komisji
skrutacyjnej: Monikę Jaworską, Marka
Jaworskiego i Jacka Herczyka. Następnie
poprosił prezesa o przedstawienie sprawozdania za rok 2017.

Uhonorowani druhowie (z przodu): Adam Donczew, Marek Grzesiok, Paweł Porębski, a za nimi
prezes Zenon Tarasz, komendant Marek Szalbot, naczelnik Alicja Żyła, naczelnik jednostki
Krystian Kamiński.
Fot. M. Niemiec
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– Na dzień dzisiejszy nasza jednostka
liczy 47 członków czynnych, 2 wspierających i 3 honorowych. W tym roku
z naszej jednostki ubyło 6 druhów, w tym
jeden odszedł na wieczną wartę. Pozyskaliśmy 3 nowych czynnych członków,
w tym 2 druhów, którzy przeszli z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – mówił
Z. Tarasz. – W okresie sprawozdawczym
Zarząd odbył 6 posiedzeń, a w ciągu roku
zorganizowano Dzień Kobiet, wyjazd
MDP do Bielska-Białej do parku trampolin, jajecznicę z okazji Zielonych Świątek, tradycyjny pożegnalny grill dla przyjaciół z Ustronia Morskiego, którzy na
zaproszenie Urzędu Miasta biorą udział
w zawodach pożarniczych, wigilijkę.
Prezes Tarasz przypomniał, że dzięki
wsparciu samorządu wykonano I etap
centralnego ogrzewania - wymieniono
grzejniki i armaturę wodną w całym
budynku remizy, pomalowano pokój
socjalny. Największym problemem jest
przeciekający dach, którego naprawianie,
uzupełnianie poszycia gontem i wykonywanie miejscowych izolacji, nie przynosi
pożądanych rezultatów. Konieczny jest
remont dachu, ale jednostka nie ma na
to środków.
– Dziękuję druhom, którzy brali udział
w zawodach sportowo-pożarniczych
grupy A oraz Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej – kończył prezes Tarasz. –
Na wyróżnienie zasługuje młody człowiek, który szczególnie angażuje się
w działalność MDP, a w turnieju wiedzy
pożarniczej zajął II miejsce w powiecie.
Jest nim Paweł Porębski. Podziękowania
należą się strażakom z podziału bojowego, którzy brali udział w usuwaniu szkód
spowodowanych wichurami.
Na koniec prezes szczególnie dziękował mieszkańcom Ustronia, którzy
przyjmują od strażaków życzenia świąteczne i kalendarze i wspierają jednostkę
oraz rodzinom strażaków, dzięki którym możliwe jest dzielenie drogocennego czasu pomiędzy życiem osobistym
a ochotniczym pożarnictwem.
Od stanu wyszkolenia rozpoczął swoje
sprawozdanie naczelnik Kamiński, informując, że w ubiegłym roku wyszkolonych zostało 15 druhów. Generalnie nie
zmienił się stan samochodów i wyposażenia, dokonano bieżących zakupów.
W 2017 roku strażacy z OSP Centrum
odnotowali 112 wyjazdów, w tym 13 do
pożarów, 90 do miejscowych zagrożeń
i 5 wyjazdów fałszywych. Zorganizowano 20 ćwiczeń bojowych, uczestniczono
w ćwiczeniach komendanta miejskiego
i Państwowej Straży Pożarnej oraz
w miejsko-gminnych zawodach pożarniczych, a także w manewrach ratowniczych w Istebnej. Tradycyjnie przygotowano pokaz ratownictwa podczas
festynu organizowanego przez parafię
dominikanów w Hermanicach.
Na zakończenie K. Kamiński powiedział:
– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkich druhom, którzy
w jakikolwiek sposób angażują się
i uczestniczą w życiu jednostki. W szczególny sposób pragnę wyróżnić dwóch
8 marca 2018 r.

Jednogłośne absolutorium.

druhów - Adama Donczewa i Marka
Grzesioka za największą liczbę wyjazdów do akcji i prace na rzecz jednostki.
Druh Donczew uczestniczył we wszystkich wyjazdach w ubiegłym roku.
Sprawozdanie finansowe przedstawił
skarbnik jednostki Gabriel Grzesiak,
a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej
wiceprzewodniczący Sławomir Suchy,
który wnioskował o udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi. Stało się
jednogłośnie i przy wtórze oklasków.
Druhowie bili też brawa, gdy statuetki
wzorowego strażaka wręczała druhna
Żyła z druhami Taraszem i Kamińskim.
Statuetki otrzymali: Marek Grzesiok,
Adam Donczew i Paweł Porębski.
Później zabrali głos goście, którzy

Fot. M. Niemiec

przede wszystkim gratulowali absolutorium i dziękowali za zapewnianie
bezpieczeństwa mieszkańcom Ustronia.
A. Żyła dziękowała, że delegacja jednostki obecna jest na wszystkich uroczystościach patriotycznych i często
zabezpiecza różnego rodzaju miejskie
imprezy bezinteresownie – „ku chwale
ojczyzny”. Na strażaków ochotników
miasto zawsze może liczyć, a wartość
ich pracy jest nie do przecenienia. Mogliśmy się o tym przekonać w grudniu,
kiedy to niespotykane nawałnice 3 dni
szalały nad miastem. Mimo zniszczeń,
które usuwane są do tej pory, miasto było
zabezpieczone, przejezdne, a wszystko
dzięki druhom ochotnikom.
M. Szalbot zwracał uwagę na statystyki,

według których poniżej 10 procent wyjazdów dotyczy pożarów, reszta to zdarzenia
na drogach, obrona ludności i mienia
przed kataklizmami i innego rodzaju akcje. Komendant miejski wspomniał też,
że sprawa dachu remizy leży mu na sercu
i jeśli nie w tym roku, to w następnym
na pewno uda się coś zrobić.
– Jestem dumna z bycia członkinią tej
jednostki, wprawdzie tylko honorową,
ale to i tak ma dla mnie duże znaczenie
– mówiła A. Kwapisz-Pietrzyk i wspominała czas zmian w jednostce, obawy
przed nową sytuacją i trudnościami.
Radna podkreśliła, że to wszystko OSP
Centrum ma za sobą i widać, że dzieje się
w niej jak najlepiej. W imieniu własnym
i przewodniczącego Rady Miasta dziękowała za gotowość do służby.
Radna i szefowa KGW Centrum niejedną rzecz już zorganizowała z kolegami
strażakami i za tę współpracę dziękowała. Życząc jednocześnie sukcesów
i jak najmniej wyjazdów. Zaś K. Pokorny
podkreślił, że jest mieszkańcem osiedla,
na terenie którego funkcjonuje jednostka
Centrum i fakt, że OSP jest na każde wezwanie, wyjeżdża do każdego problemu
i dzięki niej mieszkańcy Ustronia mogą
czuć się bezpiecznie. Życzył, by grono
druhów ochotników się powiększało.
Działalność jednostki OSP Ustroń
Centrum nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów, a są nimi firmy: Kosta, Ambit Taxi, Pin Art, Buret, Inter
Beskidy, Auto Gum, Sanbud, Pizzeria
„U Włocha”, Części do Samochodów
– ul. Cieszyńska, Agencja Reklamowa
„Niko”, Hurtownia Warzyw i Owoców
– ul. Sportowa, Instalacje – Sławomir
Rzyman.
Monika Niemiec

PALENIE KROCZĄCE

Piece i kotły z wylotem spalin u góry paleniska.

POPRAWNE METODY PALENIA
WĘGLEM I DREWNEM
Opisane tu metody palenia dotyczą
najpowszechniej spotykanego rodzaju
kotłów i pieców (z wylotem spalin
u góry paleniska). Jest to znakomita
większość domowych kotłów, piece ka8 marca 2018 r.

		

flowe i kominki. W mniej popularnych
kotłach z wylotem spalin przy ruszcie
czyste spalanie odbywa się wtedy, gdy
rozpala się na ruszcie i ładuje paliwo
na żar.

Palenie kroczące można nazwać paleniem od boku, ponieważ w tym przypadku
żar wędruje w poziomie. Metoda ta jest
niejako kompromisem między paleniem od
góry i typowym (od dołu). Umożliwia ciągłe palenie z dokładaniem ale kosztem nie
całkiem czystego spalania (wciąż jednak
o niebo lepszego niż przy zasypywaniu żaru
grubą warstwą świeżego paliwa).
Palenie kroczące rozpoczyna się od rozpalenia niewielkiej ilości opału na ruszcie. Gdy ta porcja porządnie się rozżarzy,
przegarnia się żar na tył kotła, a obok żaru
dosypuje się świeżą porcję opału, tak by
stykała się z żarem bokiem, ale go nie
przykrywała.
Świeży opał nie jest tutaj gwałtownie
podgrzewany jak przy paleniu od dołu,
gdyż gorące spaliny nie przelatują przez
jego warstwę. Zamiast tego żar powoli
obejmuje cały zasyp, a uwalniane z opału
substancje lotne mają szansę spalić się
w wysokiej temperaturze.
Zanim zasyp całkowicie się wypali, gdy
na ruszcie jest jeszcze rozsądna ilość żaru,
całą procedurę zaczyna się od początku.
Przegarnia się pozostały żar, by usunąć
popiół i zgarnia go na tył rusztu, po czym
z przodu dosypuje się nową porcję opału.
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GALIMATIAS PRZY NIEDZIELI
(cd. ze str. 1)
najważniejsze. Nawet jeśli właściciel małego sklepu będzie pracował w niedziele,
to nie wydaje mi się, żeby miał dużo klientów. Markety wydłużają godziny pracy
i szaleństwo zakupowe będzie w sobotę.
Drobni przedsiębiorcy nie mają szans
z sieciówkami i to się akurat nie zmieni
przez zakaz handlu w niedziele.
Prezydent Andrzej Duda podpisując
ustawę powiedział: „Wierzę w to, że
w ten sposób przywracamy normalność”.
O tą normalność pytam Marię.
– Zależy co kto rozumie przez normalność – stwierdza młoda sprzedawczyni
w markecie budowlanym poza Ustroniem.
– Ja zawsze lubiłam zakupy w niedziele.
Rodzice mieli wtedy wolne i jechaliśmy do Bielska. Nie wiem, o co chodzi
z tymi niedzielami. Szliśmy na zakupy, na
obiad, zawsze się jakieś atrakcje dla dzieci
zdarzyły. Że to źle? Ja teraz pracuję w niedziele i dopóki się nie zrobił ten szum koło
ustawy, to nie wiedziałam, że normalnie
się nie pracuje. Ale rzeczywiście starsze
koleżanki narzekają, bo chciałyby być
w domu z dziećmi, niektórzy koledzy też
wolą iść na obiad do mamusi. Ja się umawiam ze znajomymi tak jak mi przypadają
zmiany, nieważne czy to sobota, czy środa,
czy niedziela.
Piotr Duda, szef „Solidarności” po podpisaniu ustawy mówił, że dla 1 mln 200
tys. pracowników handlu to wielki krok do
przodu w kierunku cywilizacji, jeśli chodzi
o prawo pracy i traktowanie ich w sposób
podmiotowy, a nie przedmiotowy. Minister

rodziny Elżbieta Rafalska dodawała: „Na
ten moment przez wiele miesięcy czekały
polskie rodziny i pracownicy. Chcemy
w ten sposób przywrócić niedziele rodzinie, żeby niedziela przybrała swój
pierwotny sens i można było ją należycie
świętować.”
– Bardzo się cieszę z tej ustawy – podpisuje się pod powyższymi wypowiedziami
Elżbieta. – Dla mnie praca w niedziele
była wręcz upokarzająca, czułam się człowiekiem drugiej kategorii. Mieszkam nie
tak daleko od miejsca pracy i było mi niezręcznie, gdy znajomi wpadali na lody po
rodzinnym spacerze albo przyjeżdżali się
czegoś napić, bo byli na rowerach, albo po
kiełbasę dla znajomych, bo właśnie robią
grilla. Ale nie tylko o znajomych chodziło.
Ludzie pracują, a potem mają prawo do
odpoczynku, a my w tych sklepach na
okrągło, na zmiany. Mamy inne życie.
Może dla niektórych to dobrze, ale nie dla
mnie. Wychowałam się w tradycyjnej rodzinie i pewne zasady obowiązują również
w moim domu, ale jak jest praca, to trzeba
się dostosować, choć ani mnie, ani mężowi
się to nie podobało. Teraz będziemy mogli
rodzinnie spędzać niedziele. Chcę jednak
powiedzieć, że poza małymi wyjątkami,
pracownicy dogadywali się z pracodawcami i jak ktoś potrzebował, to można było
tę niedzielę mieć wolną. Również jako
koleżanki szłyśmy sobie na rękę.
Następna rozmówczyni ma ambiwalentne uczucia, gdy pytam o nową ustawę.
Z jednej strony się cieszy, z drugiej boi
Zakaz handlu po godz. 14.00

Święta i niedziele z zakazem handlu
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nowego grafiku. Podkreśla, że plusem jest
ograniczenie handlu w Wigilię i Wielką
Sobotę do godz. 14.
– Sklep, w którym pracuję to duży
sklep, nie powiem jaki – zaczyna Anna
i zaraz przechodzi do sedna. – Ja się przyzwyczaiłam do pracy w niedzielę. Bardziej przeszkadza mi siedzenie do późna
w Wigilię, ale też nie miałam za dużo
okazji do tego, bo zgadzały się inne dziewczyny. Ciężko jest też, jak coś się zawali
albo klient zrobi awanturę, to się zdarza,
ludzie bywają trudni, tak jakbyśmy to my
odpowiadały za ceny i promocje. I wtedy
bardziej się przeżywa w niedzielę, bo nie
dość, że w pracy, to jeszcze przykro. Tak
ogólnie, to praca na zmiany ma swoje
plusy. Ja mam jeszcze dość małe dziecko
i mogę się nim zajmować przed południem
na zmianę z moją mamą, a po południu
mąż. Czasem trzeba zajść do lekarza...
Z koleżankami można się dogadać i ułożyć
grafik korzystnie dla siebie. Wygląda na
to, że finansowo nie stracimy, pracować
będziemy w innych godzinach, żeby te
niedziele wolne gdzieś dołożyć. Też się
pewnie przyzwyczaimy, ale czy to coś
naprawdę zmieni? Ludzie będą się musieli
przyzwyczaić do nierobienia zakupów
w niedzielę, a pracownicy sklepów do
wolnego czasu. Brzmi fajnie, ale czy nam
to wyjdzie na dobre?
Przed wejściem w życie nowej ustawy
13 świątecznych dni w roku było obowiązkowo wolnych dla wszystkich pracowników handlu. Oznaczało to, że w Boże
Narodzenie czy Święto Niepodległości
sklep mógł być otwarty pod warunkiem, że
za ladą stanął sam właściciel. Ustawa podpisana przez prezydenta Dudę wprowadza
nowe zasady dotyczące handlu w niedziele
oraz we wspomniane dni świąteczne.
W efekcie pracownicy stacji benzynowych, kwiaciarni, saloników prasowych
z tytoniem, biletami itp., sklepów z pamiątkami lub dewocjonaliami, cukierni,
piekarni, lodziarni, sklepów znajdujących
się w hotelach lub na dworcach, firm
internetowych będą musieli przyjść do
pracy w święta Bożego Narodzenia czy
w Wielkanoc, jeśli tylko pracodawca sobie
tego zażyczy.
– Pracuję w sklepiku z pamiątkami
w Ustroniu, w miejscu chętnie odwiedzanym przez turystów. Wiadomo, że
najwięcej klientów mamy w weekendy,
czyli też w niedziele, a jeszcze więcej
w długie weekendy – mówi Jadwiga. –
Do tej pory dogadywałam się z szefową
i czasem ona pracowała, a czasem ja. Nie
wiem, jak to będzie teraz, bo wcześniej ja
robiłam uprzejmość, a czy teraz nie będę
musiała iść do pracy na całą majówkę albo
w Boże Ciało czy 15 sierpnia? Jak jestem
w pracy, to czasem mi żal, gdy widzę, jak
ludzie się bawią i cieszą, że mogą wspólnie świętować, ale generalnie lubię, jak
coś się dzieje i lubię moją pracę. Dzieci
mam już dorosłe, ale czasem chciałoby się
posiedzieć z mężem, bo pracuje na zmiany
i się mijamy. Za to dużo radości mamy jak
się trafi wspólny wolny dzień, nawet nie
musi to być niedziela. Monika Niemiec
Imiona wypowiadających się pań zostały zmienione na ich życzenie.
8 marca 2018 r.

ŻADNEJ PRACY SIĘ NIE
BOJĄ. A POLITYKI?
Kobiety w przestrzeni publicznej są od jakiegoś czasu coraz bardziej widoczne. Zajmują się interesami, otwierają własne działalności gospodarcze, pracują
w korporacjach. Pną się po szczeblach społecznej drabiny. Jest jednak jeden specyficzny obszar, w którym płeć żeńska, choć widoczna, dopiero próbuje swoich
sił. Z różnym skutkiem zresztą. To polityka, w jakiejkolwiek formie byśmy jej nie
postrzegali - od tej lokalnej po ogólnokrajową.

Kodeks wyborczy określa udział
kobiet jako kandydatów w wyborach.
W przypadku wyborów do Sejmu RP na
liście kandydatów z danego ugrupowania
kobiet nie może być mniej niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście (art.
211). Jeśli chodzi o wybory do jednostek
samorządu terytorialnego, tutaj komitet
wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów.
Lista taka przygotowana w wyborach do
rady w gminie nie będącej miastem na
prawach powiatu może zawierać tylko
jedno nazwisko, zaś w mieście na prawach
powiatu nie może zawierać mniej niż
5 nazwisk kandydatów z zastrzeżeniem, że
liczba kandydatów nie może być większa
niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Na
liście takiej kobiet nie może być mniej
niż 35% liczby wszystkich kandydatów
znajdujących się na liście (art. 425).
W przypadku zgłoszenia listy zawierającej

trzech kandydatów powinna być minimum
jedna kobieta (art. 457).
Tyle o przepisach. Choć kobiety faktycznie coraz śmielej angażują się w życie
polityczne, nadal obserwowane jest niskie
zainteresowanie społeczności lokalnej
sprawami publicznymi. Objawia się ono
niewielką frekwencją wyborczą czy brakiem aktywnego uczestnictwa w sprawowaniu władzy. Dlaczego udział kobiet w
samorządach jest niższy niż mężczyzn?
Na stronie www.wspolnota.org.pl, gdzie
dostępny jest ranking dotyczący udziału
kobiet w samorządzie (dane na rok 2014),
czytamy, że proces ten można podzielić na
trzy etapy. 1. Etap autoselekcji – odnosi
się do gotowości (chęci) kandydowania.
Z wielu przyczyn, wynikających z szeroko
rozumianych uwarunkowań kulturowych,
niektóre grupy społeczne są mniej skłonne
do startu w wyborach. Może się to wiązać
z mniejszym zainteresowaniem polityką,
presją społeczną, brakiem wiary w swoje

Przy okazji zebrań rocznych ustrońskich jednostek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
okazało się, że obok druhów, w OSP działa sporo druhen. Panie udzielają się w zarządach,
sprawują opiekę nad drużynami młodzieżowymi, w Lipowcu powstała pierwsza w historii tej
dzielnicy kobieca drużyna pożarnicza, nie brakuje dziewcząt wśród strażackiej młodzieży.
Jako ciekawostkę zamieszczamy zdjęcie przedstawiające pierwszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą dziewcząt działającą w latach 1988-1990. Od lewej: rząd II – Monika Kubień, Urszula
Chrapek, Katarzyna Krysta, Jolanta Musioł, Ewa Cholewa, Anna Cholewa, rząd I – Władysław
Musioł (prezes), Izabela Krysta, Franciszek Bijok, Magdalena Raszka, Grzegorz Górniok.
Fot. Z Arch. OSP Lipowiec
8 marca 2018 r.

		

szanse i kompetencje. 2. Etap selekcji
odgórnej odnosi się do układania list wyborczych, co jest bardzo ważne zwłaszcza
w systemie proporcjonalnym (obecnie
na poziomie miast na prawach powiatu,
powiatów i województw). Wiadomo, że
szanse wyboru w znacznym stopniu zależą
od tego, czy nasze nazwisko znajdzie się
na szczycie, pośrodku czy na końcu listy.
Zatem pośredni (ale istotny) wpływ na
wynik mają szefowie ugrupowań w największym stopniu decydujący o kształcie
list. Z różnych przyczyn mogą faworyzować lub dyskryminować kandydatów
odznaczających się określonymi cechami
(w tym m.in. ze względu na płeć). […] 3.
Etap selekcji oddolnej, czyli wyrażania
preferencji wyborców. Część głosujących
może w jakimś stopniu kierować się stereotypami. W szczególności konserwatywnie
nastawieni wyborcy mogą chętniej głosować na mężczyzn niż na kobiety.
Nikt nikogo nie zmusi do tego, aby
ubiegać się o stanowisko w strukturach
władzy lokalnej. Nie wszyscy zresztą
posiadają charyzmę, osobowość i stalowe
nerwy. W polityce trzeba być jednocześnie
i twardym, i posiadać umiejętność pójścia
na pewne kompromisy. To oczywiście
jedna strona medalu. Faktem jest jednak
to, że wiele osób mogłoby czynnie działać
w polityce, ale z powodu niskiej samooceny czy braku wiary we własne możliwości,
o czym była mowa w etapie autoselekcji,
nie decydują się na taki krok. Jaki jest
procent kobiet wśród takich osób, ciężko
ocenić. Chociaż feminizacja wkroczyła
w wiele dziedzin życia społecznego i publicznego, kobiety z umiarkowaniem podchodzą do własnej obecności w polityce.
Autorzy wyżej wspomnianego rankingu
prześledzili obecność kobiet w polskich samorządach. Spośród 16 województw Śląsk
uplasował się na 9. pozycji pod względem
wskaźnika feminizacji (16,56%). Nasz
powiat wśród wszystkich znalazł się na 66.
miejscu, a wskaźnik feminizacji wyniósł
17,31%. Cieszyn jako miasto na prawach
powiatu zajął 545. pozycję (wskaźnik feminizacji – 11,90%). I dochodzimy do pytania,
na którym miejscu wśród polskich miast
znajduje się Ustroń? We wspomnianym
rankingu jego autorzy wymienili 847 miast.
Nasza miejscowość uzyskała 336. miejsce –
wskaźnik feminizacji wyniósł tutaj 16,67%.
Można pokusić się o stwierdzenie, że
w naszym mieście udział pań w strukturach samorządowych jest całkiem dobry.
Ustroń uplasował się w pierwszej połowie rankingowych miejsc. W ostatnich
wyborach w 2014 roku na stanowisko
burmistrza spośród czterech kandydatów startowała jedna kobieta, spośród
dwudziestu trzech kandydatów do Rady
Powiatu startowało jedenaście kobiet, zaś
spośród pięćdziesięciu czterech kandydatów do Rady Miasta startowało szesnaście
kobiet. Wyborcy zdecydowali o tym, aby
w składzie ustrońskiej rady było pięć
kobiet. W tym roku czekają nas kolejne
wybory samorządowe, a to oznacza pewne
przetasowania w składzie naszych lokalnych struktur. Czy i jaka będzie reprezentacja kobiet, o tym dowiemy się po ogłoszeniu wyników.
Agnieszka Jarczyk
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Pierwszy dzień przeglądu zorganizowano 28 lutego i wtedy właśnie do
„Prażakówki” zjechali się wokaliści
i instrumentaliści, a oceniali ich: Adrian
Mitoraj – student V roku na wydziale
realizacji dźwięku Akademii Muzycznej
w Katowicach, perkusista, muzyk, Janusz
Korczyk – muzyk, akordeonista – przewodniczący jury, Piotr Kilian – muzyk,
Barbara Nawrotek-Żmijewska – dyrektor
„Prażakówki”.
Nie było łatwo wyłonić najlepszych
z najlepszych, ale sędziowie byli twardzi
i przyznali następujące miejsca:
– w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych i wokalnych: 1. „Gama 2”,
2. „Bemolki”, 2. „Wiolinki”, 3. „Jedyneczki”, 3. „Purple Sky”;

– w kategorii soliści i wokaliści ze szkół
podstawowych: 1. Patrycja Łukasik z SP2, 1. Milena Szypuła z SP-6, 2. Malwina
Smyk z SP-2, 3. Antonina Skibiak z SP-6,
3. Agnieszka Kubala z SP-2;
– w kategorii soliści instrumentaliści: 1.
Eliza Gaś z SP-2, 1. Oliwia Smyk z G-2,
2. Sisterstrip, 3. Oliwia Sobek z zespołem,
3. Malwina Smyk z SP-2;
– w kategorii soliści wokaliści szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 1. Estera Tomaszko z G-2, 1. Patrycja Habdas
z Gimn. w Brennej, 2. Oliwia Borecka
z G-1, 2. Kamila Pońc z Gimn. w Goleszowie, 3. Szymon Seklecki z G-1.
Drugiego dnia Przeglądu, 3 marca rywalizowały zespoły taneczne, a oceniał je
skład sędziowski: Maria Czyż – choreo-

graf, solistka i tancerka zespołu regionalnego „Wisła”, instruktor tańca ludowego
– przewodnicząca jury, Katarzyna Rymanowska – instruktorka tańca nowoczesnego i mażoretkowego w MDK „Prażakówka” oraz B. Nawrotek-Żmijewska.
W kategorii zespoły taneczne przyznano
następujące miejsca: 1. „Absurd”, 1. „Rytmiczki”, 2. „Impuls”, 2. „GumoMocne
Espriciaki”.
Jurorzy zdecydowali, że na imprezach
miejskich: Ustrońska Majówka, Otwarcie
Sezonu Uzdrowiskowego, Dni Ustronia
itp. wystąpią: Patrycja Habdas, Estera
Tomaszko, Milena Szypuła, Oliwia i Malwina Smyk, Patrycja Łukasik.
Podczas koncertu Dzieci Dzieciom,
Dzieci Rodzicom, który odbędzie się
9 czerwca w ustrońskim amfiteatrze wystąpią: Patrycja Łukasik, zespół wokalny
„Jedyneczki”, zespół taneczny „Rytmiczki”, zespół taneczny „GumoMocne Espriciaki”.
Do Koncertu Młodych Talentów październik/listopad br. w ramach Ustrońskiej
Jesieni Muzycznej zaproszeni zostali:
Patrycja Habdas, Estera Tomaszko, Milena
Szypuła, Oliwia i Malwina Smyk, zespół
wokalno-instrumentalny „Gama 2”.
Jury wyraziło zadowolenie z dobrego
poziomu Przeglądu i różnorodności wykonawców, a także pogratulowało instruktorom i opiekunom dobrego przygotowania
wychowanków. Właśnie tych ostatnich
szczególnie uhonorowano z okazji małego
jubileuszu Przeglądu. Każdy z opiekunów,
instruktorów otrzymał dyplom i statuetkę.
Podkreślano udział nauczycieli nie tylko
w przygotowaniach technicznych, ale
również w kształtowaniu charakterów
młodych artystów, wszak stanowią oni
niełatwy i bardzo zindywidualizowany
materiał do pracy.
Każda z występujących osób ma swój
charakter i styl, ale wszyscy lubią prezenty, dlatego też organizatorzy zapewnili
wszystkim nagrodzonym statuetki, dyplomy, smycze i długopisy z logiem MDK,
a także torby płócienne z logiem MDK
i nagrody rzeczowe . Młodzi artyści mogli
się częstować wafelkami i czekoladkami.
Tekst i foto: Monika Niemiec

Puchary i dyplomy dla najlepszych.

Wśród laureatów „Impuls”.

Utalentowane siostry Smyk.

x

Nagrodzono wokalistów, instrumentalistów, tancerzy oraz ich opiekunów.

ARTYSTYCZNY MATERIAŁ
Kolejny raz potwierdziło się, że Ustroń stoi muzyką, śpiewem, tańcem i o tym mówiła dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” Barbara Nawrotek-Żmijewska
na zakończenie XV już Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych,
Solistów i Duetów. To wydarzenie dostarczyło wykonawcom, widzom i jurorom wielu
wrażeń. Poziom wysoki, repertuar urozmaicony i dojrzały, było czego posłuchać
i na co popatrzeć.
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ANIELSKI ATUT
(cd. ze str. 1)
Kobiety o kobietach i kobiecości w ogóle. W sztuce oczywiście.
Bo któż inny jak nie panie na co dzień malujące kobiety mógłby
powiedzieć kilka słów na ten temat? Oddajmy im zatem głos.

Od zarania dziejów kobiecość jest obecna w sztuce. Różne sposoby ukazywania kobiet wiązały się niejednokrotnie
z osobistym zauroczeniem, fascynacją twórców płcią piękną.
Faktem jest, że najsłynniejsze obrazy z kobietami w roli
głównej stworzyli mężczyźni. Dopiero od niedawna kobiety
same zaczęły malować i pokazywać swój punkt widzenia
kobiecości. Bo przecież kto inny jeśli nie kobieta rozumie
to najlepiej?
Na obrazach można pokazać wszystko, co składa się na
esencję kobiecości. Marzenia, pragnienia, piękno, nadzieje, ale też wahania, smutki i rozterki. Dlatego kobiecość
w sztuce jest boginią, królową, aniołem, matką, żoną, wielką
nieodgadnioną tajemnicą, czyli wszystkim tym, czym była
i jest w codziennym życiu.
Tendencje w sztuce potrafią pokazać wszystko. Ja jednak
jestem po stronie twórczości owianej nutką tajemniczości
i niedopowiedzeń. Chciałabym, aby portretowane na moich
obrazach kobiety próbowały skłonić odbiorcę do jej poznania. Poprzez ułożenie ciała, gest, spojrzenie, a także detale
pracy.
Iwona Korzeń
Kobiecość w sztuce ukazywana jest przez cechy fizyczne,
wygląd zewnętrzny - twarz, piękno kobiecego ciała oraz
kobiecy świat, w którym żyje i pełni różne role społeczne.
Każdy z tych aspektów jest chętnie poruszany w twórczości
artystycznej, co przekłada się na powstawanie licznych
portretów, aktów oraz obrazów zawierających scenki rodzajowe z udziałem kobiet.
Myślę, że kobiecość w sztuce jest ogromnym atutem,
dalece inspirującym czynnikiem, powodującym, że artyści chętnie sięgają po ten temat. Z kolei odbiorcy nie są
w stanie przejść obok tematu kobiecości obojętnie. Moim
zdaniem wzbogaca ona odbiór, powoduje, że dzieło nabiera
głębszego znaczenia.
Kobiecość stanowi bogaty środek wyrazu, a przy wielowarstwowej psychice kobiecej przyczynia się do różnorodności odczuć, co ma szczególny wpływ na odbiór dzieła. Kobiecość wyzwala cały wachlarz emocji - od zachwytu przez
wzruszenie, po współczucie czy smutek. Zatem diametralnie
innych doznań doświadcza odbiorca spoglądający na Wenus
z Milo, niż w przypadku gdy ogląda obraz S. Wyspiańskiego
pt. „Macierzyństwo” przedstawiający matkę z dzieckiem
przy piersi. Skłaniam się ku stwierdzeniu, że pierwiastek
kobiecy w sztuce jest w większości powodem przyjemnych
doznań. Osobiście jestem zwolenniczką umiarkowanego
odkrywania kobiecości, zarówno jeśli chodzi o ciało, jak
i umysł. Myślę, że umiejętne, subtelne zatrzymanie się przed
granicą odkrycia przez artystę i pozostawienie odbiorcy
minimalnej przestrzeni na jego własną interpretację czyni
dzieło ponadczasowym.
Bogumiła Pacyna
8 marca 2018 r.
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KOBIETY

W USTROŃSKIM SAMORZĄDZIE
Najwięcej kobiet w 28-letniej historii ustrońskiego samorządu zasiadało w Radzie Miasta Ustroń kadencji 2010-2014. Wówczas radnymi było 8 pań, a że Rada
liczyła już tylko 15 członków, panie stanowiły większość (ponad 53 procent). Były
to: Maria Jaworska (Ustrońskie Porozumienie Samorządowe), Olga Kisiała (UPS),
Krystyna Kukla (UPS), Anna Rottermund (UPS), Bogusława Rożnowicz (Platforma
Obywatelska), Marzena Szczotka (UPS), Elżbieta Sikora (UPS), Izabela Tatar (Lewica
Ziemi Cieszyńskiej). W pozostałych kadencjach przedstawicielki płci pięknej były
w zdecydowanej mniejszości.

Magiczna sesja - Cerber i jego Pani w sukni
z Muzeum Ustrońskiego.
Fot. Katarzyna Serafin

W Radzie Miasta Ustroń zasiada 5 ko- 2002-06: 5 kobiet, kadencja 2006-10:
biet: Jolanta Hazuka, Maria Jaworska, w gronie 15 radnych znalazło się 5 pań,
Adriana Kwapisz-Pietrzyk, która jest prze- kadencja 2010-14: 8 kobiet, kadencja
wodniczącą Komisji Architektury, Inwe- 2014-18: 5 kobiet.
stycji, Gospodarki Komunalnej i MieszDokładne informacje o kandydatkach, ugrukaniowej, Barbara Staniek-Siekierka – powaniach
i kobietach radnych w artykule
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz „Kobiety rady” w GU 9/2015 – www.archiAnna Rottermund – wiceprzewodnicząca wum.ustron.pl/media/gazeta/2015/9.pdf.
Rady Miasta w Ustroniu i przewodnicząca
URZĄD MIASTA
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Funkcję wiceburmistrza pełni Jolanta
Rolnictwa i Leśnictwa.
Kadencja 1990-94: 4 kobiety na 24 Krajewska-Gojny, a skarbnika miasta
radnych, kadencja 1994-98: 6 kobiet, Aleksandra Łuckoś. Sekretariat Urzędu
kadencja 1998-2002: 6 kobiet, kadencja Miasta Ustroń prowadzi Iwona Bujok,
(dok. na str. 13)

i nadużywam deserów. Jestem jak najdalsza od tego, by odmawiać komukolwiek przyjemności płynącej z posiłku, nawet jeśli
zachęcałabym, żeby zbilansować dietę, bo warzywami też można
się cieszyć. Ale każdy powinien podejmować własne wybory.
Gdzie więc jest problem? Zaprezentowane dziewczyny są bez
wyjątku młode, raczej atrakcyjne i (werble!) szczupłe. W porywach bardzo szczupłe. Oczywiście, nie ma w tym nic złego. Zły
jest przekaz, jaki się z tego wszystkiego wyłania. Bo przekaz moim
Kobiety i jedzenie to chyba moje dwa ulubione tematy,
zdaniem jest taki: dopóki spełniasz pewne wymogi atrakcyjności,
o jedzeniu na dzień kobiet mogłabym więc napisać wiele pięknych
możesz choćby wtranżalać cukier prosto
rzeczy. Ale, korzystając z okazji, wolę
z cukiernicy i zagryzać pizzą liczoną
chyba napisać rzeczy ważne. Bowiem
w pudełkach, nie kawałkach. I zostanie
relacje kobiet z jedzeniem są czasami
to uznane za fajne, urocze, przez niektótrudne, być może dlatego, że jedzenie jest
rych pewnie nawet za seksowne. Dopóki.
istotną częścią kultury, a kultura jest, no
A bardziej rzeczowo: inni traktują cię
cóż, podporządkowana męskiemu spojjako przyjemny obrazek i mają gdzieś
rzeniu. Pozytywne podejście do jedzenia
Twoje zdrowie. A jeśli masz nadwagę
przedstawiam co tydzień, dzisiaj będzie
to prawdopodobnie w ogóle cię nie ma.
pozytywne podejście do jedzenia ORAZ
Albo nie wychodź z domu. Albo zacznij
pozytywne podejście do kobiecości.
stosować jakąś dietę, na litość boską!
Na przykładzie. W internetowym serA odpowiednia dieta to ta, na której
wisie Instagram sporą popularnością
jesteś szczupła, z zupełnym zignorowacieszy się profil Girls with Gluten, czyli
niem faktu, że różne osoby mają różne
„dziewczyny z glutenem”, stanowiący
ciała, różny metabolizm, różne predysswego rodzaju kontrę do modnego obecpozycje. Niektórym jest łatwiej, inne
nie zdrowego odżywiania. Znajdziemy
nie będą mieć figury modelki, choćby
tam zdjęcia młodych kobiet obżerająi się głodziły. Ignorowanie tego i twocych się (przepraszam za dosadność)
rzenie podwójnych standardów jest obgłównie, acz nie tylko, pizzą, hamburgełudne.
rami, słodyczami z przewagą pączków
Najprawdopodobniej nie unikniemy
i pizzą. Oraz pizzą, rzecz jasna. Ogólnie
tego. To jeszcze długo się nie zmieni. Ale
rzecz ujmując - szeroką reprezentacją
kiedy już się to widzi jest co prawda pod
pożywienia, które ogólnie uznaje się
pewnym względami trudniej, ale pod
za średnio zdrowe i tak samo dieteinnymi może jest łatwiej. Gdybym miała
tyczne. Ze wszystkich zdjęć wylewa się
wręcz beztroska, młodość i radość życia. Władczyni Wiatru Katarzyny Serafin nie dba czegoś życzyć kobietom na dzień kobiet,
życzyłabym miłości. Miłości własnej.
Zapewne jako opozycja do smutnego o gluten.
Bądźcie dla siebie dobre i zjedzcie to, na
i jakże żałosnego losu zjadaczy trawy.
co tylko macie ochotę, nie pozwalając wmówić sobie wyrzutów
I nie za bardzo mi się to podoba, wcale nie dlatego, że czuję
sumienia.
Ewa Depta
się oburzona jako zjadacz trawy. Pizzę też czasem zjadam

Przy ustrońskim stole
KOBIETY Z JEDZENIEM
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(dok. ze str. 12)
Referatem Budżetowym kieruje Romana
Brzoza, na czele Wydziału Mieszkaniowego stoi naczelnik Dorota Fijak, Wydziału
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
naczelnik Katarzyna Czyż-Kaźmierczak,
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego naczelnik Alicja
Żyła, Wydziału Środowiska i Rolnictwa
naczelnik Monika Maksymczak. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Beata
Chlebek, radczynie prawne urzędu to:
Helena Sikora i Maria Sikora, biuro Rady
Miasta Ustroń prowadzi Magdalena Fober.
Kierownikiem Centrum Usług Wspólnych jest Bożena Dziendziel, która odpowiada za finanse wszystkich ustrońskich
jednostek oświatowych oraz jednostek
Urzędu Miasta Ustroń. Dyrektorami
wszystkich ustrońskich przedszkoli są
kobiety: P-1 Władysława Hernik, P-2
Alina Brudny, P-4 Jolanta Cieślar, P-5
Joanna Cieślar, P-6 Bronisława Noszczyk,
P-7 Jolanta Heller oraz czterech z pięciu
szkół podstawowych: SP-1 Magdalena
Herzyk, SP-2 Grażyna Tekielak, SP-3
Jolanta Kocyan, SP-5 Katarzyna Burzyńska, a także jednego z dwóch gimnazjów
w Ustroniu: Gimnazjum nr 2 Joanna
Iskrzycka-Marianek.
Jeśli chodzi o jednostki UM, to jedną
z nich jest Muzeum Ustrońskie, które
jeszcze jako Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa stworzyła Lidia Szkaradnik. W tym
roku kierownictwo przekaże Magdalenie
Lupinek. Dyrektorem Miejskiego Domu
Spokojnej Starości jest Ilona Niedoba,
a Żłobka Miejskiego Regina Waszut.

Miejskim Domem Kultury „Prażakówka”
kieruje Barbara Nawrotek-Żmijewska.
KGW I ZARZĄDY
W naszym mieście działają dwa koła gospodyń wiejskich: KGW Ustroń Centrum
z przewodniczącą Marią Jaworską i KGW
Ustroń Lipowiec z przewodniczącą Olgą
Kisiałą. W Lipowcu mamy jeszcze Stowarzyszenie „Lipowiec” z przewodniczącą
K. Burzyńską i aktywny Zarząd Osiedla
Lipowiec z przewodniczącą Małgorzatą
Kunc. W innych zarządach osiedli również
zasiadają kobiety: w Polanie – Katarzyna
Jaworska – skarbnik, w Poniwcu – Alina
Cibor – sekretarz, w Nierodzimiu wiceprzewodniczącą jest Maria Nowak.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
A jeśli mowa o organizacjach pozarządowych, to prezesami lub przewodniczącymi są m.in.: Bożena Kubień
– Towarzystwa Miłośników Ustronia,
Dorota Kohut – Towarzystwa Opieki
nad Niepełnosprawnymi, Iwona Werpachowska – Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”,
Barbara Langhammer – Stowarzyszenia
„Czytelnia Katolicka”, Aleksandra Polak-Morkisz – Stowarzyszenia „Wspólnie dla
Ustronia”, Katarzyna Brandys – Klubu
Sportowego „Nierodzim”. Kierownikiem
Estrady Regionalnej „Równica” jest Renata Ciszewska, a Estradą Ludową „Czantoria” dyryguje Danuta Zoń-Ciuk, rektorem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu
jest Danuta Koenig.

Tylko trzy ulice w naszym mieście noszą
imiona kobiet – Marii Konopnickiej, Marii
Skłodowskiej-Curie i Grażyny. Na cześć
niezwykłej kobiety nazwano Oddział
Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii
Skalickiej”.
Monika Niemiec

Magiczna sesja - Zachwycająca Dziewanna
w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Fot. Katarzyna Serafin
10/2018/5/R

BEZPŁATNY
FITNESS
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustroń” S.A. zaprasza na Maraton Fitness,
który odbędzie się 17 marca w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia (ul. Sanatoryjna 7). Początek o godz. 10.
Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy
ci, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie,
dobre samopoczucie i piękną sylwetkę.
Mogą dołączyć do różnych grup i zapisać
się na zajęcia fitness. A jeśli ktoś nie wie,
jakie zajęcia będą mu najbardziej odpowiadać, może skorzystać z bezpłatnych zajęć
oferowanych przez Uzdrowisko Ustroń,
poznać trenerów, dowiedzieć się, na czym
polegają poszczególne zajęcia.
Program Maratonu Fitness: godz. 10
– trening obwodowy (siłownia – poziom
1), godz. 10 – HIIT (sala 326 - poziom 3),
godz. 11 – Joga (sala 326 - poziom 3), godz.
12 – Zumba (sala 326 - poziom 3), godz.
13 – Salsa solo (sala 326 - poziom 3), godz.
14 – Body Shape (sala 326 - poziom 3),
godz. 15 – Fit Ball (sala 326 - poziom 3),
godz. 16 – ABS/ABT (sala 326 - poziom 3),
godz. 17 – Cross Fire (sala 326 - poziom 3).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
konieczne są zapisy: marketing@uzdrowisko-ustron.pl Więcej: http://spa-ustron.pl/
strefa-fitness/zajecia-fitness/
8 marca 2018 r.

		

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A.
poszukuje pracowników na stanowiska:

• Pomoc kuchenna w Sanatorium
• Kelner/kelnerka do Sanatorium lub Hotelu
• Kierowca cateringu
• Kucharz
• Pracownik Obsługi Technicznej
			

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV.
Dokumenty można przesłać mailem na adres: rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl lub
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Spółki (Biuro Kadr i Płac pokój nr 11) ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33
856 56 67, 33 856 56 61.		
Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2015
r., poz. 2135, z późn. zm.)
Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”
S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
i nie będą udostępniane innym podmiotom,
3) kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
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USTRONIU
1. Karolina Latocha z domu Markuzel
(1870 – 1927), babcia znanej ustronianki
Wandy Kosowskiej, na zdjęciu z 1890 r.
Prezentuje ona najstarszą wersję stroju
cieszyńskiego, czyli suknię z żywotkiem
obszytym złotymi bortami, a także kabotek o kroju przyramkowo – marszczonym.
W XIX w. prasowanie ogromnych rękawów
kabotka ułatwiało układanie ich w fałdy.

Z okazji Dnia Kobiet prezentuję Galerię Ustrońskich Elegantek z minionych
dziesięcioleci. Najstarsze zdjęcie pochodzi z ostatniej dekady XIX w., najnowsze
z końca lat 60. XX w. Galeria obrazuje nie tylko ponadczasowe piękno jej bohaterek,
ale także ówczesne trendy w modzie i urodzie, którym hołdowały nie tylko panie,
noszące się „po cieszyńsku”, ale także lokalne ikony mody miejskiej.
3

1

5. Maria (Mania) Malcówna, po mężu
Lipowczanowa (z lewej) oraz Anna Cieślarówna (Brózdowa) były jednymi
z największych elegantek międzywojennego Ustronia, a ich kreacje zachowały się
na licznych starych zdjęciach. Jako córki
gospodarzy nosiły się „po cieszyńsku”, co
wcale nie znaczyło, że staroświecko. Anna
jeździła po tekstylia aż do Wędryni. Mania
ma na sobie nowomodną jedwabną bluzkę
z małymi rękawkami, która zastąpiła bufiaste kabotki. Żywotek zdobią duże, odlewane hoczki z motywem jeleni, splecione

5

2. Helena Mider (1886 – 1942), matka
Bolesława Midra, długoletniego dyrygenta
orkiestry Kuźni Ustroń. Na zdjęciu z 1903
r. pozuje w rozbudowanej wersji kabotka,
która weszła w modę na pocz. XX w. Wówczas wyróżniać go zaczęła obfita przednia
poła (przedniczka) oraz krezy wokół rękawów (okruża), zdobione haftem Richelieu
z cienkimi jak pajęczyna snutkami, które
prezentowały się nad wyraz paradnie. Fot.
ze zbiorów rodziny Mider.

3. Gabriela Tomiczek (1896 – 1990) na
fotografii z ok. 1914 r., ustrońska nauczycielka robót ręcznych, języka polskiego
i geografii, lokalna ikona mody i elegancji.
Na fotografii z ok. 1914 r. prezentuje strój
typowy dla ustronianek, które nosiły się „po
miejsku”. Był to czas, kiedy pod odzieżą
królowały jeszcze gorsety. Fot. z archiwum
rodzinnego Stanisława Tomiczka.

4

srebrnym łańcuszkiem. Strój uzupełnia
ciepła, sukienna jakla z futrzanym kołnierzem. Anna prezentuje moderną, taliowaną jakle, nie zapinaną na całej długości,
zapewne dzieło Julii Blasbalg. Oba stroje
uzupełniają sztywne fortuszki z tafty, trapezowe taszki i jakże modne trzewiki na
słupkowych obcasach z charakterystycznym paskiem z przodu.

2

4. Emilia Stecówna w artystycznym
ujęciu z pocz. lat 30. XX w. Wówczas pozowanie z kwieciem było bardzo modne,
podkreślające słodki i niewinny charakter
modelek. Piwonie, których kwiaty widać na
zdjęciu, przetrwały i kwitną do dziś.
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6. Julia Wantułowa z domu Blasbalg
(1901 – 1987), pozująca z siostrzenicą
Anną Kubicówną (Błąkałową), pierwsza połowa lat 30. XX w. Julia zasłynęła
w Ustroniu jako niezwykle utalentowana
krawcowa, kształtująca trendy w lokalnej
modzie, które inspirowane były światową
rewolucją obyczajową po I wojnie światowej. To ona ubierała ustronianki w nowomodne sukienki z przedłużonym stanem,
ale zarazem przepięknie wykańczała np.
jakle, które zakładano z góry na suknie
cieszyńskie, bez konieczności wkładania
8 marca 2018 r.

kabotków. Julii zawdzięczał Ustroń misterne plisy, szczypanki i zakładki, asymetryczne zapięcia oraz inne detale, nad
którymi spędzała całe noce. Na dodatek
była przepiękną, pełną wdzięku i czaru
kobietą, którą możemy oglądać na wielu
zdjęciach prezentujących międzywojenną
młodzież.

6

kowe było czepienie „na dwie szatki”
w kontrastowanych kolorach, ciepła, watowana jakla z futerkowym wykończeniem,
na rękach miejskie skórzane rękawiczki, zaś na nogach zapinane na sprzączki
„mrozówki” na lekkim podwyższeniu,
popularnie noszone do stroju cieszyńskiego
już w międzywojniu. Trapezową taszke
uzupełniała miejska walizka. Na sukni cieszyńskiej widzimy fortuszek ze sztywnej
tafty. Taki strój identyfikował Ślązaczki
cieszyńskie w świecie, a jednocześnie był
elegancki i funkcjonalny.

9

8

Czerwonego Kapturka, zdjęcie z połowy
lat 50. XX w. Fot. ze zbiorów rodziny
Lipowczanów.

10

7. Halina Grünkrautowa (po pierwszym mężu Thüringowa), ur. w 1910 r., na
zdjęciu z końca lat 40. XX w. Elegantka
w każdym calu, dla której oszczędna mimika była gwarancją braku zmarszczek.
Hołdowała też zasadzie, iż prawdziwa
dama nigdy nie pokazuje dłoni, zakładając
do wyjścia szykowne rękawiczki na każdą
porę roku.

7
9. Danuta Krzywoniowa z domu Lipowczan (1939 – 2011) w przebraniu

10. Anna Nowakowa z domu Cholewa,
ustrońska Elizabeth Taylor, na zdjęciu z lat
50. XX w., po mistrzowsku wykonanym
przez Józefa Cywińskiego.

11

8. Maria Kubieniowa z domu Chrapek
(1913 – 1992) z małżonkiem Janem, na
zdjęciu z końca lat 40. XX w. Tak wyglądały ustronianki noszące się „po cieszyńsku”,
które wyruszały w podróż. Zimą obowiąz8 marca 2018 r.

		

11. Siostry Dziechówne, od lewej Eugenia, Elżbieta (Jeziorska), Maria (Krzok)
w obiektywie Józefa Cywińskiego, druga połowa lat 60. XX w. Wówczas to hollywoodzkie
aktorki wprowadziły modę na tapirowane koki, która błyskawicznie zagościła także na
ustrońskich ulicach.
Alicja Michałek
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PODBÓJ CZECH
24 lutego szczypiorniści MKSu Ustroń brali udział w jednodniowym turnieju towarzyskim, który rozgrywany był
w czeskiej Karvinie. Turniej ten był niezwykle ciężki, ponieważ
każda drużyna musiała zagrać cztery mecze z wymagającymi
rywalami. Pierwszym rywalem ustroniaków była RHC Karvina.
Podopieczni trenera Piotra Bejnara bardzo dobrze rozpoczęli
zawody, ponieważ swój inauguracyjny mecz wygrali 17:12.
W kolejnych spotkaniach MKS Ustroń odprawił z kwitkiem
Centrum Hana i Handball Rożnov. Te trzy zwycięstwa zagwarantowały podopiecznym Piotra Bejnara zwycięstwo w całym
turnieju. W ostatnim meczu turnieju ustroniacy zremisowali
z HCB Karviną. Z Karviny MKS przywiózł dwa puchary. Jeden
dla najlepszej drużyny turnieju i drugi dla najlepszego strzelca
zawodów, który otrzymał Ignacy Jaworski - zdobywca 25 bramek.
Arkadiusz Czapek

NIEPOKONANI
SZCZYPIORNIŚCI
Siarczysty mróz i piękna słoneczna pogoda przywitała nas na kolejnej już 4. edycji Ligi Śląskiej, tym razem na Stożku, która odbyła
się 26.02.2018. Z naszego klubu bardzo dobrze zaprezentowali się
Wiktoria Pokorny (2. m-ce), Weronika Pokorny (3. m-ce), Mikołaj
Śliwka (4. m-ce), Grzegorz Hussar (4. m-ce). Gratulujemy!!! Ze
względu na niską temperaturę przełożono dekoracje zawodników
na kolejną edycję Ligi.

Na półmetku rozgrywek ligowych są chłopcy z rocznika
2006 trenujący w MKSie Ustroń. Liga tych młodych szczypiornistów podzielna jest na trzy grupy, a mecze odbywają
się w formie jednodniowych turniejów. Podczas pierwszego
turnieju MKS Ustroń wygrał wszystkie trzy mecze. Z UKS
MOSM Bytom 10:0, z SPR Grunwald I Ruda Śląska 13:5
i z SPR Grunwald II Ruda Śląska 19:6. Drugi turniej zakończył
się również bardzo dobrze, ponieważ podopieczni Piotra Bejnara po raz kolejny wygrali wszystkie mecze. SPR Grunwald II
Ruda Śląska pokonali 19:5, SPR Grunwald I Ruda Śląska 15:8
i UKS MOSM Bytom 18:6. Trzeci turniej odbędzie się 10 marca
w Ustroniu.
Arkadiusz Czapek

MIĘDZYNARODOWE BOJE
W grudniu, styczniu i lutym szczypiorniści z Ustronia brali udział w polsko-czesko-słowackiej lidze towarzyskiej. Liga
odbywała się podczas trzech turniejów
rozgrywanych kolejno w Mysłowicach,
Martinie i Frýdku-Mistku. Pierwsze zawody odbyły się 16-17 grudnia. W swoim
pierwszym spotkaniu podopieczni trenera
Piotra Bejnara pokonali MUKS Siódemkę
Mysłowice 21:16. Później przyszły dwie
porażki: z MSK Kysucke Nove Mesto
16:24 oraz z RHC SKP Frýdek-Místek
9:28. Drugiego dnia ustroniacy przegrali
z RHC Karvina 7:24 i wygrali z THA Martin 23:14. Pomimo trzech porażek trener
nie mógł narzekać na swoich zawodników.
Grając ze starszymi i posiadającymi lepsze
warunki fizyczne przeciwnikami, ustroniacy grali bardzo ambitnie. Drugi turniej
odbył się 13-14 stycznia w Martinie na
Słowacji. Na inaugurację drugiego turnieju podopieczni Piotra Bejnara przegrali
z RHC SKP Frýdek-Místek 18:28. Po tej
porażce przyszła wygrana z gospodarzami
19:17 i porażka z MSK Kysucke Nove
Mesto 15:16. Drugi dzień zaczął się od
zwycięstwa 22:9 z rywalami z Mysłowic,
a zakończył porażką 4:30 z Karviną. Trzeci
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i jednocześnie ostatni turniej rozgrywany
był we Frýdku-Mistku. Pierwszego dnia
MKS pokonał zespół z Mysłowic 23:18
oraz Słowaków z Martiny 24:15 i przegrał z MSK Kysucke Nove Mesto 11:27.
Ostatniego dnia zawodów podopieczni
trenera Bejnara przegrali z RHC SKP
Frýdek-Místek 13:28 i z RHC Karvina
13:19. W całej towarzyskiej lidze MKS
Ustroń zajął czwarte miejsce. Wszystkie
turnieje stały na niezwykle wysokim
poziomie sportowym i organizacyjnym.
Przed pierwszymi meczami miały miejsca
uroczyste otwarcia, podczas których były
grane hymny państwowe. Pomimo porażek trener Piotr Bejnar był zadowolony
z występu swoich podopiecznych. Granie
na takich zawodach z pewnością zaowocuje w przyszłości. Podczas wszystkich
trzech turniejów w MKSie Ustroń zagrali:
Piotr Browarczyk, Dawid Oliwka, Jan Cieślar, Ignacy Jaworski, Aleksander Bejnar,
Bartosz Mrowiec, Patryk Siekierka, Piotr
Szturc, Piotr Gawlas, Aleksander Kowalczuk, Karol Gierczak ,Łukasz Szczęsny,
Maksymilian Chłopecki, Łukasz Gogółka,
Maciej Darowski, Krzysztof Markuzel.
Arkadiusz Czapek

Z okazji Dnia Kobiet 10 marca odbędzie się wydarzenie pod nazwą „Weekend Plus Size”. Gwiazdą weekendu
będzie pani Joanna Cesarz – laureatka
I edycji programu „Supermodelka plus

WEEKEND PLUS SIZE
size”. Podczas weekendu będą odbywały
się między innymi warsztaty: brafittingu,
wizażu, kreowania wizerunku. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie
panie.
Szczegóły związane z wydarzeniem
znajdują się na naszej stronie internetowej
www.orw-muflon.com.pl
10/2018/6/R

8 marca 2018 r.

x

Fot. A. Jarczyk
Fot. A. Jarczyk

KORONA CZANTORII
ZDOBYTA
Pierwsza edycja Pucharu Korony Czantorii dobiegła końca. 4 marca po raz ostatni
zawodnicy rywalizowali o jak najlepszy czas. A było o co walczyć, bo oprócz nagród
za zajęcie podium w trzecim etapie rozlosowano atrakcyjne vouchery w postaci
weekendowej jazdy w skodzie, weekendowego pobytu w Perle Beskidów, kasków
i pizzy w restauracji Pozytyw. Za najlepsze czasy we wszystkich etapach zawodów
wręczono także kamerki GoPro.

ZWYCIĘZCY III ETAPU:
Kategoria K1 Dziewczynki do 2012 r.:
1. miejsce zajęła Zofia Sikora. Kategoria
M1 Chłopcy do 2012 r.: 1. miejsce zdobył
Franciszek Szczyrba, 2 miejsce - Kacper
Karczmarz, 3. miejsce - Józef Łamacz.
Kategoria K2 Dziewczynki 2010-2011 r.: 1.
miejsce przyznano Hannie Łamacz, 2. miejsce - Barbarze Helios, 3. miejsce - Martynie
Golbie. Kategoria M2 Chłopcy 2010-2011
r.: na 1. miejscu uplasował się Wojciech
Przybyła, na 2. miejscu Jan Jakubowski,
na 3. miejscu - Jakub Moskała. Kategoria
K3 Dziewczynki 2008-2009 r.: 1. miejsce
zdobyła Emilia Śliwka, 2. miejsce - Aleksandra Bogaczyk. Kategoria M3 Chłopcy
2008-2009 r.: 1. miejsce zajął Aleksander
Deda, 2. miejsce - Mikołaj Heczko, 3. miejsce - Tytus Pasz. Kategoria K4 Dziewczynki
2006-2007 r.: 1. miejsce - Weronika Pokorny, 2. miejsce - Kamila Wojciech, 3. miejsce
- Marysia Długosz. Kategoria M4 Chłopcy
2006-2007 r.: 1. miejsce - Mikołaj Śliwka,
2. miejsce - Jan Aksamit, 3. miejsce - Mateusz Kwiecień. Kategoria K5 Dziewczynki
2003-2005 r.: 1. miejsce zdobyła Julia
Greene, 2. miejsce zajęła Zuzia Kostka, 3.
miejsce przyznano Laurze Moskale. Kategoria M5 Chłopcy 2003-2005 r.: 1. miejsce
wywalczył David Meissner, 2. miejsce zajął
Aleksander Wojciech, 3. miejsce zdobył Paweł Poloczek. Kategoria K6 Dziewczynki
1999-2002 r.: na 1. miejscu uplasowała się
Róża Warzecha, na 2. miejscu - Wiktoria
Pokorny, na 3. miejscu - Natalia Heczko.
8 marca 2018 r.

		

Kategoria M6 Chłopcy 1999-2002 r.: 1.
miejsce zajął Grzegorz Hussar, 2. miejsce
zdobył Dawid Hussar, 3. miejsce - Adam
Miler. Kategoria K7 Kobiety 1983-1998 r.:
1. miejsce - Aleksandra Kowalik, 2. miejsce
- Katarzyna Wojcieszyn, 3. miejsce - Aleksandra Nowak. Kategoria M7 Mężczyźni
1983-1998 r.: 1. miejsce - Przemysław
Gałuszka, 2. miejsce - Krzysztof Kania,
3. miejsce - Marcin Czyż. Kategoria K8
Kobiety 1968-1982 r.: 1. miejsce - Anna
Ostrowska, 2. miejsce - Karolina Kostka.
Kategoria M8 Mężczyźni 1968-1982 r.: 1.
miejsce zajął Zbigniew Gomola, 2. miejsce
- Marcin Wojciech, 3. miejsce - Wojciech
Śliwka. Kategoria K9 Kobiety 1953-1967
r.: 1. miejsce zajęła Ewa Matuszyńska.
Kategoria M9 Mężczyźni 1953-1967 r.:
1. miejsce - Mirosław Sędłak, 2. miejsce Mirosław Patas, 3. miejsce - Janusz Bebek.
Kategoria M10 Mężczyźni od 1952 r.: 1.
miejsce zajął Alfred Biel. Kategoria Mono
Ski: 1. miejsce zdobył Szymon Klimza, 2.
miejsce zajął Darek Sobczak, 3. miejsce
przyznano Krzysztofowi Blecharzowi.

miejsce - Wojciech Przybyła. K3: 1. miejsce - Emilia Śliwka, 2. miejsce - Aleksandra
Bogaczyk. M3: 1. miejsce - Aleksander
Deda, 2. miejsce - Igor Olszak, 3. miejsce Mikołaj Heczko. K4: 1. miejsce - Weronika
Pokorny, 2. miejsce - Kamila Wojciech, 3.
miejsce - Marysia Długosz. M4: 1. miejsce
- Mikołaj Śliwka, 2. miejsce - Jan Aksamit,
3. miejsce - Kacper Greene. K5: 1. miejsce
- Julia Greene, 2. miejsce - Laura Moskała,
3. miejsce - Zuzia Kostka. M5: 1. miejsce
- David Meissner, 2. miejsce - Aleksander
Wojciech, 3. miejsce - Maksymilian Kamiński. K6: 1. miejsce - Wiktoria Pokorny,
2. miejsce - Róża Warzecha, 3. miejsce
- Natalia Heczko. M6: 1. miejsce - Grzegorz Hussar, 2. miejsce - Dawid Hussar, 3.
miejsce - Mikołaj Bebek. K7: 1. miejsce
- Aleksandra Nowak, 2. miejsce - Katarzyna Wojcieszyn, 3. miejsce - Aleksandra
Kowalik. M7: 1. miejsce - Przemysław
Gałuszka, 2. miejsce - Krzysztof Kania.
3. miejsce - Marcin Czyż. K8: 1. miejsce
- Anna Ostrowska, 2. miejsce - Karolina
Kostka. M8: 1. miejsce - Zbigniew Gomola,
2. miejsce - Marcin Wojciech, 3. miejsce Ziemowit Ostrowski. K9: 1. miejsce - Ewa
Matuszyńska. M9: 1. miejsce - Mirosław
Sędłak, 2. miejsce - Ryszard Kwiecień, 3.
miejsce - Andrzej Kral. K10: 1. miejsce Jadwiga Gołda. M10: ex aequo 1. miejsce
zajęli Antoni Stec i Alfred Biel, 3. miejsce
- Stefan Marek.
(aj)
10/2018/7/R

ZWYCIĘZCY W KLASYFIKACJI
GENERALNEJ:
K1: 1. miejsce - Zofia Sikora. M1: 1.
miejsce - Franciszek Szczyrba, ex aequo
2. miejsce – Józef Łamacz i Kacper Karczmarz. K2: 1. miejsce - Hanna Łamacz,
2. miejsce - Martyna Golba, 3. miejsce Olga Toczyłowska. M2: 1. miejsce - Jakub
Moskała, 2. miejsce - Jan Jakubowski, 3.
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

Na światowe tourne też zabierzemy mamy!

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. (33)854-53-98.
KOMANDOR - Cieszyn, ul.
Stawowa 27 - szafy, garderoby,
zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów
bezpłatny pomiar. RATY 0% 728340-518, (33)854-22-57. www.
komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3. (33)444-60-40.
Brykiet bukowy, buk suchy workowany, drewno podpałkowe – kartony, węgiel groszek workowany.
(33)854-47-10.
Pilnie potrzebna osoba do sprzątania pomieszczeń biurowych na
terenie Ustronia. tel:668-698-894.

Fot. M. Niemiec

AMBACAR-BIS Skoczów, używane części do samochodów osobowych. 733-913-181. 505-634557.
Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.
Sprzedam OPEL CORSA COMFORT, 2001 r.,1.2 l. benz., 74000
km przebiegu, automatic, klimatyzacja. 6000 zł. 504-705-510.
Spawanie plastików. Ustroń, ul.
Obrzeżna 9. 501-444-534.
Oddam mieszkanie pod wynajem.
40m2 + antresola. Ustroń Polana.
506-131-465, 666-615-838.
Zatrudnimy w Ustroniu na umowę
o pracę osoby ze stopniem niepełnosprawności. 33 854-41-00.
Bagażówka - przeprowadzki +ekipa. Usługi transportowe. 601478-108.

DYŻURY APTEK
8-9.03
Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1
10.03
Lawenda
ul. Skoczowska 137
11-13.03 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
14-15.03 Pod Najadą
ul. 3 Maja 13
16-18.03 Centrum
ul. Daszyńskiego 8
19.03
Na Szlaku
ul. 3 Maja 46
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

tel. 856-11-93
tel. 855-10-14
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-57-76
tel. 854-14-73

SCENA POLSKA ZAPRASZA
Muzeum Marii Skalickiej informuje o wyjeździe na spektakl
pt. Job Interviews Petra Zelenki w reżyserii Katarzyny Deszcz.
Petr Zelenka (ur. 1967 w Pradze) jest jednym z najbardziej
znanych współczesnych czeskich dramatopisarzy, scenarzystów
i reżyserów teatralnych i filmowych. Jego sztuki „Odjazdy pociągów”, „Teremin”, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”
z powodzeniem grane są również w polskich teatrach.
Wyjazd dla niedzielnej grupy abonamentowej 18 marca
o godz. 16.00, a dla grupy wtorkowej 27 marca br. o godz. 17.30.
Oba wyjazdy punktualnie spod Lidla w Ustroniu.
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„Ikony ekumenii na Śląsku Cieszyńskim”,
Muzeum Ustrońskie
Spotkanie Zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec, SP-5
II Bieg z okazji Dnia Kobiet „Zabiegana kobieta”, Hotel „Kolejarz”
Weekend Plus Size, ORW Muﬂon
IRAN - od Zatoki Perskiej po Góry Elburs,
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej
XX Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Przebój
sezonu”, komedia, wyst.: Ewa Kuklińska,
Katarzyna Jamróz, Michał Pietrzak, Michał
Milowicz, MDK „Prażakówka”
„Od pustyni po Galileę – co warto zobaczyć i jak
podróżować po Izraelu”, Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”
Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku: National Gallery – Londyn – Od renesansu do XIX
wieku, Muzeum Marii Skalickiej
XX Ustrońskie Spotkania Teatralne: „Ranny
ptaszek”, komedia, wyst.: Barbara Bursztynowicz, Leon Charewicz, Tomasz Ciachorowski,
MDK „Prażakówka”
Otwarcie I wystawy modelarskiej „Modelarski
świat marzeń”, Muzeum Ustrońskie

10 lat temu - 6.03.2008 r.
POŻEGNANIE STRINGÓW
Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim zorganizowała w piątek
29 lutego tajemniczą w nazwie imprezę pt.: „Pożegnanie stringów”
– czyli pokaz mody z nutką góralską. Kreacje z włókien naturalnych,
a więc ekologicznych przygotowała Urszula Kopel, która piastuje
w Gromadzie funkcję Rewizorki. Większość odzieży stanowiły piękne
kreacje z dzianiny bawełnianej, ozdobionej koronkami wykonanymi
w Koniakowie.

* * *

BLIŻEJ NATURY
Jeleń jest symbolem wzniosłości i samotności, przemijania, ale
także życia wiecznego, nieśmiertelności, odrodzenia i zmartwychwstania. Jeleń to elegancja, szybkość i ruchliwość, jak też próżność, łatwowierność, zarozumiałość i strach. Bezsprzecznie chyba
wszystkim mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego najlepiej znany jest
brunatny jeleń, patronujący okazałemu budynkowi stojącemu przy
cieszyńskim Rynku pod numerem 10 oraz dający nazwę mieszczącemu się dawniej w tym obiekcie hotelowi „Pod brunatnym
jeleniem”. Odpoczywający rogacz z pięknym porożem widnieje na
szczycie frontowej ściany i z niezmąconym spokojem już od 1912
roku obserwuje dzieje miasta i życie jego mieszkańców.
Wybrała:(aj)

KONSULTACJE
* *I PRZETARGI
*
5.03.2018 r. został opublikowany konkurs ofert pn. : Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./termin składania ofert – do dnia 14.03.2018 do godziny 10:00.
6.03.2018 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1– termin składania ofert – do dnia 21.03.2018 do
godziny 10:00.
Więcej na stronie internetowej: www.ustron.bip.info.pl
8 marca 2018 r.

ELEKTRONICZNA
USTROŃSKA

Nie taki dawny Ustroń, 2015 r.

Patryk Korszun

Istnieje możliwość zakupu naszej „Gazety Ustrońskiej” w wersji cyfrowej dla siebie lub kogoś
bliskiego, kto np. mieszka poza
Ustroniem, a ciekawią go sprawy
miasta.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie maila na adres redakcji: gazeta@ustron.pl, na który
odeślemy formularz zamówienia.
Zamówić można minimum 10 kolejnych numerów, cena 1,63 zł +
23% Vat za numer. Pliki będą wysyłane na wskazany adres e-mail
w dniu wydania (zwykle jest to
czwartek) do godz. 12.

Fot. W. Suchta

Dwa szczeniaki, które były porzucone w potoku przy ul. A. Brody,
zostały przyprowadzone na komendę straży miejskiej przez jednego
z mieszkańców. Zwierzęta zabrano do cieszyńskiego schroniska. Fot. SM

K R Z Y Ż Ó W K A

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) chemiczne miasto niedaleko Szczecina, 8) nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) poranna
w wojsku, 10) dzielnica z Czantorią, 12) spotkasz tam
hazardzistów, 14) atrybut rycerza, 15) coś strasznego,
16) popularne letnisko nad Bałtykiem, 19) dynia gwarowo,
22) chłopiec z drewna, 23) dolary – euro, 24) na opał do
kominka.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u,
3) Borneo-Bali-Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) pasmo
górskie w Rosji, 6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów,
11) górale z Orawy, 13) członek germańskiego plemienia w Brytanii, 17) filozof z Troady, 18) ryba z kolcem,
20) kamienna droga, 21) nachylenie terenu.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 16 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 8

LUTY NIE MROZI
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje: Ewa Lipowczan
z Ustronia, ul. Kaczeńców. Zapraszamy do redakcji.
8 marca 2018 r.
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domu przywiozła jeszcze jedno złoto –
w kombinacji norweskiej (supergigant +
slalom) oraz dwa srebrne medale – w supergigancie i w slalomie.
(mn)

PIERWSZE
ZWYCIĘSTWO

Fot. PZN

DWA ZŁOTA DWA SREBRA
Od 27 lutego do 1 marca na trasach
Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku
odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim.
Pierwszego dnia na Skrzycznem walczono
o medale w slalomie gigancie i w tej dyscyplinie pierwszy złoty medal mistrzostw
wywalczyła dla siebie, dla SRS „Czantoria” i dla Ustronia Katarzyna Wąsek.
Był to także jej pierwszy tytuł mistrzyni

naszego kraju seniorów, bo nie udało się
go wcześniej zdobyć mimo wielu innych
międzynarodowych sukcesów. – Nie
wiem, czy się spodziewałam zwycięstwa,
ale wiem, że bardzo chciałam wygrać –
podkreśla 22-letnia Katarzyna. – Wydaje
mi się, że gigant jest moją najsłabszą
konkurencją, dlatego w kolejnych dniach
będę walczyła dalej o dobre wyniki.
I tak powalczyła nasza krajanka, że do

KOBIECA KUŹNIA
W grudniu po prostu przyszły na zebranie rodziców zawodników i członków

Klubu Sportowego „Kuźnia”. Poprosiły,
by przyjąć je pod skrzydła klubu, by mo-

Fot.KS Kuźnia

22 grudnia podopieczne trenerki Wioletty Rakowskiej rozpoczęły rundę rewanżową. W poszukiwaniu pierwszego
ligowego zwycięstwa ustronianki pojechały do Zabrza, gdzie w pierwszym
meczu doznały dotkliwej porażki 2:24.
Początek spotkania był bardzo wyrównany, a obie drużyny grały bramka za
bramkę. Po upływie piętnastu minut do
głosu doszły Zabrzanki, które zdobyły
przewagę i prowadziły po pierwszej
połowie 11:6. W drugiej połowie różnica w poziomie gry była już bardziej
widoczna. Gospodynie tego spotkania
systematycznie powiększały swoje prowadzenie i ostatecznie wygrały 27:10.
Radość z odniesienia pierwszego ligowego triumfu musiała zatem poczekać do
kolejnego spotkania, a ten odbył się 27
lutego, kiedy to do Ustronia przyjechała
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice.
Mecz ten od samego początku układał
się po myśli zawodniczek MKSu, które
po pierwszej połowie prowadziły 14:5.
W drugiej połowie prowadzenie to uległo powiększeniu i mecz zakończył się
wygraną MKSu Ustroń 24:12.
Arkadiusz Czapek
gły trenować piłkę nożną. Grupa dziewcząt przeczytała swoją petycję, a prowadzący spotkanie Mateusz Żebrowski nie
powiedział nie. Władze klubu postanowiły spróbować z drużyną dziewcząt,
a w połowie lutego odbył się ich pierwszy
sparing. Na razie przegrany 1-8 z bardziej
doświadczonymi dziewczynami z drużyny UKKS Istebna. Bramka honorowa
padła za sprawą Klaudii Rogowskiej.
Piłkarki KS „Kuźnia” wystąpiły
w składzie: Anastazja Balcar, Weronika
Iskrzycka, Kamila Fober, Żaneta Fober,
Sandra Rygiel, Nadia Rygiel, Nikola
Bojda, Wiktoria Tyrna, Weronika Weinert, Paulina Gancarz, Dominika Balas,
Martyna Halama i Klaudia Rogowska.
Trenerem żeńskiej drużyny jest Konrad
Kuder, który tak powiedział po meczu:
– Grupa dziewcząt trenuje od niedawna, wiemy, że ciężka praca przed nami,
ale jako trener widzę potencjał, a przede
wszystkim wolę walki. Będziemy ciężko
trenować, a przegrany sparing daje nam
tylko napęd do dalszej pracy.
(mn)

Tygodnik miejski. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Monika Niemiec. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek
biblioteki), na półpiętrze. Tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania,
dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia
przyjmujemy w siedzibie redakcji w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EURODRUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 5.03.2018 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 12.03.2018 r.
Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, Gruszczyk Roman Szpital Reumatologiczny, HERMES Nierodzim,
Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Kiosk „U Sikorek” w centrum, Lewiatan Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec,
PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Zakład Przyrodoleczniczy, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.

20 Gazeta Ustrońska

8 marca 2018 r.

