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Gdy świat pod nogi rzuci kłody,
niech Cię ogarnie spokój błogi.
Bez strachu tupnij na zły los
i z kocią gracją oddaj cios.
Czasem odpuść garnkom, pralce,
dzieciom, psom i zmywarce.
Załóż trampki, kieckę zwiewną,
na Równicy przytul drzewo.
Dbaj o siebie nie od święta
piękna jesteś uśmiechnięta!
Najlepsze życzenia z okazji
Dnia Kobiet składa redakcja.
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KONKURS KOBIETY USTRONIA
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest 10 bonów podarunkowych po 50 zł od sponsora – właściciela Drogerii Dr Libro. Szczegóły na str. 2.
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AROMATERAPIA W CZYTELNI

KONKURS

KOBIETY USTRONIA
Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu z okazji Dnia
Kobiet, w którym nagrodami są bony podarunkowe do zrealizowania w Drogerii Dr Libro, ul. A. Brody 8a. Na 1. stronie zamieściliśmy zdjęcia 15 aktywnych i pracowitych kobiet, związanych
z Ustroniem. Zadaniem naszych czytelniczek będzie zapisanie
ich imion i nazwisk zgodnie z numeracją. Rozwiązania można
przynosić na kartce do redakcji (Rynek 4, od poniedziałku do
piątku w godz. 8-16) lub wysyłać mailem: gazeta@ustron.pl.
Na odpowiedzi czekamy do 13 marca.
Zachęcamy też do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym
na Facebooku. Więcej na str. 10 i w internecie.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza na
prelekcję pt. „Aromaterapia”. Spotkanie będzie poświęcone
właściwościom ziół i olejków eterycznych oraz ich praktycznemu
zastosowaniu w życiu codziennym. Wykład poprowadzą: Elżbieta
Dudek, Małgorzata Wiktor i Aneta Okupska-Pońc, a odbędzie
się w piątek 6 marca, o godz. 17.00 w Czytelni. Wstęp wolny!

* * *

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich już
po raz 26 zaprasza na tę uroczystość, która odbędzie się w piątek
6 marca o godz. 17.00 na parafii ewangelickiej. W tym roku
liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Zimbabwe, które
na hasło przewodnie wybrały słowa: „Wstań, weź swoją matę
i chodź!”.

* * *

ZEBRANIE OSIEDLA USTROŃ LIPOWIEC
Zarząd Osiedla Ustroń Lipowiec zaprasza na zebranie mieszkańców, które odbędzie się w dniu 11 marca (środa) o godz. 18.00
w sali budynku OSP Lipowiec. Na zebranie zostali zaproszeni
radni dzielnicy.

* * *

PASYJNA SZTUKA PLASTYCZNA
NA PRZESTRZENI WIEKÓW
W poniedziałek 9 marca o godz. 19.00 odbędzie się w Czytelni Katolickiej wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów na temat
„Pasyjna sztuka plastyczna na przestrzeni wieków” połączony
z prezentacją fotograficzną.

* * *

ZEBRANIE WĘDKARZY
10/2020/3/R

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego „Ustroń” zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 15 marca
o godz. 9.00 (drugi termin o godz. 9.15) w siedzibie Towarzystwa
na stawach w Hermanicach.

* * *

SPOTKANIA U DOMINIKANÓW
Dominikanie w Ustroniu Hermanicach zapraszają na cykliczne
spotkania pt. „Żydzi o Jezusie”, które odbywać się będą w każdy
wtorek o godz. 19.00 w okresie Wielkiego Postu.

to i owo
z

okolicy

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu kolejny raz odbyło
się Forum Rolnicze Ziemi
Cieszyńskiej. 19. edycję imprezy wypełniły wykłady, prezentacje, degustacje, dyskusja
i wystawa.

* * *

Reaktywowano Klub Kapitału
Śląska Cieszyńskiego. Inicjatorem był starosta cieszyński
Mieczysław Szczurek. Klub
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powstał pod koniec 1997 roku
w Ustroniu, m.in. za sprawą
późniejszego starosty Andrzeja Georga. Prezesem nowego
zarządu KKSC jest Karolina
Lampel-Czapka, mieszkanka
Ustronia. Wcześniej szefował klubowi jej ojciec Marian
Czapka, a pierwszym prezesem był wiślanin Jacek Kisielewski.

* * *

Blisko 200 opraw oświetlenia ulicznego wymienionych
zostanie na terenie gminy
Strumień. Zamontowanych
zostanie 7 nowych na słupach
energetycznych. Całość zmodernizowanego oświetlenia
wyposażona będzie w sterowniki do zarządzania czasem
i mocą świecenia. Koszt zaplanowanej inwestycji wymiany

lamp sodowych na ledowe wyniesie 467 422 zł, z czego gmina wyłoży niecałe 84 tys. zł.

* * *

Fundusz Sołecki został uchwalony w gminie Goleszów.
W tegorocznym budżecie zarezerwowano pieniądze na poprawę stanu technicznego dróg
lokalnych. Na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 395
tys. zł.

* * *

Z mandatu radnego gminy
Hażlach nieoczekiwanie zrezygnował sołtys wsi Zamarski
Klaudiusz Zawada. Będą nowe
wybory.

* * *

Zakaz odwiedzin wprowadzono w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie. Dotyczy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

oraz Oddziału Chorób Płuc
i Gruźlicy. Na pozostałych oddziałach mocno ograniczono
możliwość odwiedzin chorych.
Obostrzenia obowiązują aż do
odwołania. Ostatnio zgłasza
się sporo osób, które powróciły
z pobytu we Włoszech. Są badane na obecność koronawirusa.

* * *

7 marca w Istebnej odbędzie
się gala finałowa konkursu
o tytuł Oryginalnej Kobiety
Śląska Cieszyńskiego 2019.
W Złotej Piątce znalazły się Beata Bojda z Harbutowic, Elżbieta Hubczyk z Brennej, Ewa Macoszek-Dragon z Koniakowa,
Monika Wałach-Kaczmarzyk
z Jaworzynki i Urszula Wierzgoń z Kończyc Małych. Która
z pań zdobędzie zaszczytną
statuetkę?
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:

Józef Białecki 			 lat 85
Władysław Cieślar 		 lat 85
Zuzanna Czyż zd. Śliwka 		 lat 80
Helena Dolczewska zd. Franek 		 lat 95
Helena Gluza zd. Gajdacz 		 lat 97
Maria Graczyk zd. Chamska 		 lat 85
Maria Groszkowska zd. Macoszek lat 80
Helena Jasienicka zd. Kruk 		 lat 91
Zbigniew Jonszta 		 lat 80
Jadwiga Kobylska zd. Pacuła 		 lat 85
Józef Kołaczyk 			 lat 80
Maria Marianek zd. Gruszka 		 lat 93
Zuzanna Pytel zd. Starzyk 		 lat 85
Zofia Rej zd. Bąk 		 lat 80
Władysław Sikora 		 lat 80
Anna Stec zd. Lach 		 lat 90
Marta Wiśniewska zd. Czuwujewicz lat 91

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

os. Manhatan
ul. Bema
ul. Leśna
ul. Katowicka
ul. Staffa
ul. Grażyny
os. Manhatan
ul. Bażantów
ul. Stalmacha
ul. Staffa
ul. Cieszyńska
ul. Wesoła
ul. Grabowa
ul. Harbutowicka
ul. Źródlana
ul. Traugutta
ul. Chabrów
10/2020/1/N

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki…”
Ks. Józef Tischner

Policja Ustroń 47 857-38-10
		
33 856-38-10
		
33 854-34-13
Straż Pożarna Polana
		
33 854-59-98
Wodociągi
33 854-34-96
		
33 854-22-44
telefon alarmowy 994
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

P R Z E TA R G I
www.ustron.bip.info.pl

26.02.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Dostawa
macierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
serwerów UM — termin składania ofert — do dnia 05.03.2020
do godziny 10:00.
26.02.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony
pn.: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej
w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń — Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej) — termin
składania ofert — do dnia 12.03.2020 do godziny 8:00.

Wszystkim, którzy wsparli mnie
słowami otuchy, nadesłali kondolencje,
złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli we Mszy Św.
i ceremonii pogrzebowej mojego Taty

2.03.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.:
Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035” w oparciu
o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW
wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach
programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II
— transport niskoemisyjny — termin składania ofert — do dnia
10.03.2020 do godziny 8:00.

zamieszkałego w Lipowcu

* * *

śp. Antoniego

Kędzior

WARSZTATY KALIGRAFII

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie,
wdzięczność i szacunek.

Syn z rodziną
10/2020/2/N

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia
i wsparcia, złożone wieńce i kwiaty
oraz bardzo liczny udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Adama

Hubczyka

rodzinie, delegacjom, przyjaciołom, sąsiadom,
współpracownikom
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa

Mama z rodziną

10/2020/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

Z związku z dużym zainteresowaniem warsztatami kaligrafii
Domek Pracy Twórczej przy Muzeum Ustrońskim rozpoczyna
zapisy już na kwiecień. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do
kontaktu pod nr tel. 600 504 638.

* * *

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
Z ROMANEM MACURĄ
Muzeum Ustrońskie serdecznie zaprasza na spotkanie podróżnicze ze znanym i lubianym Romanem Macurą pt. „Birma – kraj
tysiąca przygód”, które obędzie się 14 marca (sobota) o godz.
17:00 w Muzeum Ustrońskim przy ul. Hutniczej 3.

* * *
CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Alicja Barbara Torbus lat 82				 ul. Sikorskiego
10/2020/2/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

5 marca 2020 r.

		

Gazeta Ustrońska 3

Gościem w ustrońskim ratuszu był przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok (pierwszy od lewej), który wręczył odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Obok niego stoją: członkinie Zarządu Fundacji św. Antoniego: Teresa Witoszek i Hildegarda Boruta, a pomiędzy nimi prezes Fundacji Tadeusz Browiński. Dalej stoją: burmistrz Przemysław
Korcz, radna powiatowa Anna Suchatek i przewodniczący RMU Marcin Janik.Fot. M. Niemiec

ZACHĘTA DO DALSZEJ PRACY
Lutowa sesja Rady Miasta Ustroń rozpoczęła się uroczystością wręczenia Złotych
Honorowych Odznak „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, które z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka odebrała Anna Suchanek
oraz prezes Tadeusz Browiński w imieniu Fundacji św. Antoniego.

Na wstępie przewodniczący RMU Marcin Janik powiedział:
– Jako mieszkańcy mamy bardzo mało
możliwości dziękowania i odwdzięczania
się takim ludziom jak państwo i organizacjom, które reprezentujecie. Dlatego
złożyliśmy wniosek o przyznanie odznaczenia, bo chcemy, byście wiedzieli,
że pamiętamy o państwa zasługach tak
jak wy pamiętacie o każdym bliźnim,
o każdym człowieku, który wyciąga rękę
po pomoc. Bardzo, bardzo doceniamy
to, co robicie i prosimy was serdecznie,
aby to wasze dzieło było kontynuowane.
Pani radna Anna Suchanek pomogła już
wielu, wielu ludziom, tak wielu, że zapełniliby chyba wszystkie korytarze ratusza
i gdyby mogli, dziękowaliby wraz z nami.
Fundacja św. Antoniego pomaga już tyle
lat. Nie patrzycie, komu pomagacie, nie

patrzycie na wyznanie, na stan zdrowia,
czy potrzebujący jest z Ustronia. Karmicie, ubieracie, wspieracie i za to wszystko
wyrażamy wdzięczność.
Następnie oddał głos Janowi Kawulokowi, który powiedział:
– Odznaka „Za Zasługi dla Wojewódz-

twa Śląskiego” przyznawana jest w wielu
dziedzinach: sportu, kultury i innych,
a decyduje o tym Kapituła. Dzisiaj mam
zaszczyt wręczyć Odznaki w specyficznej
dziedzinie szeroko rozumianej pomocy
ludziom, pomocy bliźniemu. Zarówno
Fundacja, jak i pani radna w tym obszarze działacie. Dokładnie przeczytałem
uzasadnienie dołączone do wniosku. Wymienione są tam chronologicznie wszystkie państwa działania i to jest po prostu
przykład dla nas.
Po wręczeniu odznaczeń do uhonorowannych zwrócił się burmistrz Przemysław Korcz:
– Przy tak pięknej okazji, nie można
nie wspomnieć jeszcze o jednej osobie,
której nie ma już wśród nas – o księdzu
Leopoldzie Zielasce. Był człowiekiem zaangażowanym od początku w działalność
fundacji, był jej współtwórcą. Jemu też,
gdyby tu był z nami, dziękowalibyśmy
i gratulowalibyśmy. Ja ze swojej strony
również chcę podziękować za wieloletnią pracę na rzecz najuboższych, czasem
niezauważanych mieszkańców. Miałem
przyjemność być u państwa kilka razy
i przekonać się, jak wygląda ta praca.
Jest to praca niewdzięczna, która czasem
spotyka się z niezrozumieniem, a dlaczego tym ludziom się pomaga, a dlaczego
miasto się w to angażuje, a może te pieniądze można by lepiej spożytkować. Ja
zawsze takim ludziom mówię: spróbujcie
sami, a przekonacie się, jak trudno jest
pomagać drugiemu człowiekowi, żeby to
zrobić w sposób nienaruszający godności
osoby, której się pomaga, a jednocześnie
skuteczny.
(dok. na str. 6)

10/2020/5/R

10/2020/4/R
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Na sesji Dorota Walker, przewodnicząca Zarządu Osiedla Hermanice podziękowała mieszkańcom i wszystkim zaangażowanym za składanie
podpisów pod petycją do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 2902 podpisy zostały przekazane dyrektorowi ZDW Zbigniewowi
Taborowi 25 lutego, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze. Podczas spotkania przedstawiony został projekt przebudowy skrzyżowania
ul. Katowickiej z ul. Dominikańską i Kozakowicką, uwzględniający instalację sygnalizacji świetlnej.

SPRAWY BIEŻĄCE RADY MIASTA
Jak pisaliśmy w GU nr 45/2019 do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynął
donos o tym, że radny Wincenty Janus nie mieszka na terenie Ustronia, co oznacza,
że nie może sprawować funkcji radnego. Autor podpisał list imieniem i nazwiskiem
Pawła Mitręgi – długoletniego przewodniczącego, a obecnie członka Zarządu Osiedla
Ustroń Zawodzie. Paweł Mitręga nie miał jednak nic wspólnego z wysłaniem listem,
co też wyjaśniał na łamach naszej gazety we wspomnianym wyżej wydaniu.

Jakkolwiek pożałowania godne jest takie postępowanie, machina proceduralna
ruszyła i wojewoda wymaga, by Rada
Miasta Ustroń podjęła uchwałę, którą zdecyduje o wygaśnięciu lub niewygaśnięciu
mandatu radnego. Ta sprawa zajęła sporo
czasu na pierwszej w tym roku sesji Rady

Miasta Ustroń, która odbyła się 27 lutego,
i temat wzbudził wiele emocji. Na sesji
obecnych było 13 radnych, nieobecni byli
radni: Piotr Roman i Dariusz Śleziona.
W sprawie radnego Janusa prowadzący obrady przewodniczący Rady Miasta
Marcin Janik poinformował:

Czytelniczka przysłała zdjęcie, które zrobiła, gdy nie mogła przejechać remontowaną ul. Fabryczną. Napisała, że cieszy się bardzo
z inwestycji, jednak apeluje o lepszą organizację robót. Traktor
i wysypane kamienie uniemożliwiły jej przejazd, więc wracała przez
ul. Stawową, żeby dostać się na ul. Skoczowską. Zasugerowała, że
można zamknąć ulicę, ale trzeba poinformować o objazdach.
5 marca 2020 r.

		

– Jesienią wpłynęło do Rady pismo
(treść na str. 6), w którym wojewoda śląski zwrócił się o wszczęcie postępowania
wyjaśniającego w sprawie utraty prawa
wybieralności. Takie postępowanie zostało przeprowadzone, ale jest ono niewystarczające dla wojewody głównie z tego
powodu, że sprawa nie została postawiona
na sesji i w związku z powyższym dziś
rozpatrujemy to pismo na sesji zgodnie
z oczekiwaniami wojewody i obowiązującymi przepisami. Zwracam się do radnych
o zgłaszanie propozycji, w jaki sposób to
postępowanie przeprowadzić.
W związku z pismem wojewody, Wincenty Janus przeczytał oświadczenie:
(cd. na str. 6)

25 lutego po godzinie 18 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej i ul. Myśliwskiej. Kierująca pojazdem marki Peugot,
51-letnia mieszkanka powiatu cieszyńskiego nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 46-letniej mieszkance powiatu bielskiego kierującej
samochodem Opel Combo. W wyniku wypadku nikt nie ucierpiał,
a sprawczyni została ukarany mandatem karnym.
Fot W. Herda
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SPRAWY BIEŻĄCE
RADY MIASTA
(cd. ze str. 5)

– Mieszkam w Ustroniu od lutego 1982 roku, jestem tutaj
zameldowany. Płacę tutaj podatki, wnoszę opłaty za śmieci,
przyjmuję korespondencję. Jako radny działam nie tylko na
rzecz społeczności lokalnej, ale także jako były przewodniczący,
a obecnie sekretarz w ustrońskim Kole Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. W związku z wątpliwościami pana wojewody,
dotyczącymi mojego mandatu, po szargającym moje dobre imię
donosie ze sfałszowanym podpisem, proszę Radę Miasta o zajęcie stanowiska w postaci uchwały w mojej sprawie. (obszerne
oświadczenie radnego zamieściliśmy w GU nr 45/2019).
Marcin Janik stwierdził, że uchwała jest konieczna, ale żeby
była zgodna z wymaganiami formalnymi i miała odpowiednie
uzasadnienie, trzeba pracować na jakichś materiałach. Powiedział,
że jak wiadomo z orzecznictwa i wyroków sądu, w przypadku
skarg na podjęte przez radę miasta uchwały, sądy i organ nadzoru
bardzo wnikliwie weryfikują uzasadnienia, stąd konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego efektem będą
dokumenty, a te z kolei staną się podstawą uzasadnienia. Radni nie
zgłosili propozycji, a wtedy przewodniczący Janik zasugerował,
żeby Rada zobligowała go do przeprowadzenia postępowania.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Hazuka stwierdziła,
że Rada stanęła przed trudnym zadaniem, bo trzeba określić, co
to znaczy mieszkać w danym miejscu, a w tym temacie może
się wypowiedzieć tylko radny Janus. Trudno sobie wyobrazić
sprawdzanie tego, ale można ewentualnie poprosić policjanta
dzielnicowego o zbadanie sprawy. Radna Hazuka przytoczyła
stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym
czytamy m.in., że za miejsce stałego pobytu w świetle orzecznictwa nie uznaje się miejsca, gdzie dana osoba jest zameldowana,
ale to, gdzie realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, gdzie
mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania. Mieszkanie
jest tylko wówczas miejscem stałego pobytu przebywających
osób, gdy stanowi dla nich wyłączne centrum życiowe. Na koniec
wiceprzewodnicząca Hazuka podkreśliła, że jeśli decyzji nie
podejmie rada, zrobi to za nią wojewoda.
Radny Damian Ryszawy zaproponował, żeby zajęło się tym
kilku radnych, zastanawiano się więc nad powołaniem komisji
Wydział Nadzoru Prawnego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
do Rady Miasta Ustroń
Działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.
506) zwracam się ponownie do Rady Miasta Ustroń jako do
organu właściwego w sprawie – o zbadanie, czy radny Rady
Miasta Ustroń – Pan Wincenty Janus posiadał w dniu wyborów
i czy nadal posiada prawo wybieralności do Rady Miasta Ustroń.
Ponownie podkreślenia wymaga fakt, iż właściwym organem
w sprawie jest Rada Miasta Ustroń. Do organu nadzoru wpłynęło
pismo z dnia 9 grudnia 2019 r. z wyjaśnieniami podpisane przez
Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń. Powyższe pismo nie
wskazuje jednak na zbadanie przez Radę przedmiotowej sprawy.
Do wygaśnięcia mandatów radnych oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 684 ze zm.). Przepis art. 383 § 1 pkt 2 powołanej ustawy
stanowi, iż jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego
jest utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu
wyborów w rozumieniu przepisów art. 11 § 1 pkt 5 w związku
z art. 10 § 1 pkt 3 lit., a tej ustawy. Prawo wybieralności (bierne
prawo wyborcze) w myśl art. 11 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego
przysługuje osobie mającej prawo wybierania tego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) do danej rady gminy art. 10 § 1 pkt
3 lit. a Kodeksu wyborczego przyznaje obywatelowi polskiemu
oraz obywatelowi Unii Europejskiej niebędącego obywatelem
polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
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doraźnej, ale mogłaby się ona ukonstytuować dopiero na następnej sesji i wszystko przeciągnęłoby się w czasie. Decyzją radnych
postępowanie przeprowadzi Komisja Budżetu i Przestrzegania
Prawa, która pracuje w składzie: Bożena Piwowar – przewodnicząca, Sławomir Haratyk, Jolanta Hazuka, Marcin Janik,
Aleksander Poniatowski, Damian Ryszawy.
Rozpatrzenie listu wojewody było jednym z ostatnich punktów
porządku obrad. Wcześniej radni podjęli szereg uchwał, jak choćby pomoc dla Powiatu Cieszyńskiego w wysokości 7 tys. zł na
pomoc w organizacji Tygodnia Zdrowia, a następnie trzy uchwały
związane z opłatami za śmieci, gdyż poprzednie ich wersje zakwestionowane zostały przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Katowicach. Stwierdzono, że nie może być napisane: „trzykrotność ustalonej stawki”, muszą być podane konkretne kwoty,
w innym przypadku należy podać dokładny termin, w którym
uchwała wchodzi w życie, a nie, jak było napisane w terminie 14
dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym. W trzeciej uchwale
trzeba było określić kwotowo zniżki.
Kolejna uchwała dotyczyła opłat za zajęcie pasa drogowego.
Trzeba było wprowadzić zmiany w obowiązującej uchwale,
bo zmieniła się ustawa o drogach publicznych z 21 marca
1985 roku. Zgodnie ze znowelizowanym art. 40 ust. 8 ustawy
w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dzienne stawki zostały obniżone do 0,20 zł dziennie
za 1 m2 bez względu na wielkość zajęcia. Do tej pory wynosiły
i wynoszą nadal dla innych obiektów i urządzeń: 5 zł za 1 m2
przy zajęciu pasa drogowego do 20% i 8 zł za 1 m2 przy zajęciu
pasa drogowego powyżej 20%. Za umieszczenie infrastruktury
w pasie drogowym opłaty są pobierane dla innych urządzeń 20
zł rocznie za 1 m2 na drogach i 200 zł rocznie za 1 m2 na mostach, a w przypadku urządzeń telekomunikacyjnych stawka jest
jedna i wynosi 20 zł za 1 m2 rocznie. Za umieszczenie obiektów
budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej stawka wynosi
0,20 zł dziennie za 1 m2, a innych 0,50 zł.
Radni podjęli również uchwały: w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie przesyłu na gruncie gminnym ul. Ignacego Daszyńskiego w Ustroniu; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów; w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2019/2020 – dotyczy zwrotu rodzicom
dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu do szkół i placówek
oświatowych; w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
(cd. na str. 7)

oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy. Z kolei przez stałe
zamieszkiwanie, zgodnie z art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego,
należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. O stałym
zamieszkaniu decydują więc występujące łącznie dwie przesłanki faktyczne: zamieszkanie w określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem (corpus) i zamiar stałego pobytu (animus)
w niej. Jeśli jedna z tych przesłanek nie jest spełniona, powoduje
to utratę miejsca zamieszkania. Zatem o stałości zamieszkania
radnego można mówić, gdy w danej miejscowości skupia on
swoją aktywność życiową, związaną z pracą czy rodziną. Obowiązkiem rady gminy jest natomiast stwierdzenie wygaśnięcia
mandatu radnego, w przypadku braku prawa wybieralności w
dniu wyborów lub późniejszej utraty tego prawa.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda posiada uprawnienie
do wydania zarządzenia zastępczego między innymi w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego gminy, jednak dzieje się to jedynie w przypadku, gdy uprawniony organ, którym
w przedmiotowej sprawie jest Rada Miasta Ustroń nie podejmie
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Organ nadzoru oczekuje zatem niezwłocznego zajęcia przez
Radę Miasta Ustroń jasnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jeśli jednak Rada Miasta Ustroń zajęła się już uprzednio tą
sprawą, to proszę o niezwłoczne przesłanie protokołu z sesji, na
której sprawa była przedmiotem rozważań Rady.
Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.
z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Iwona Andruszkiewicz
5 marca 2020 r.

SPRAWY BIEŻĄCE
RADY MIASTA
(cd. ze str. 6)

dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu; w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia
pozaszkolnych punktów katechetycznych oraz dwie uchwały
w sprawie petycji złożonych przez jedną z mieszkanek Ustronia.
Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok.
Konsultacjami nazywane są tu procedury związane z budżetem
partycypacyjnym. Projekt uchwały referował sekretarz miasta
Ireneusz Staniek, który omówił harmonogram działań związanych z kolejną, piątą już edycją Budżetu Obywatelskiego Miasta
Ustroń. W kwietniu odbędzie się akcja edukacyjna, w maju będą
zgłaszane projekty, które od czerwca do połowy sierpnia poddane zostaną weryfikacji, w połowie sierpnia poznamy projekty,
które pójdą pod głosowanie, a w pierwszej połowie września
na nie zagłosujemy. Mieszkańcy Ustronia wybiorą do realizacji
projekty, które ich zdaniem warte są wydania 40 tys. złotych na
dzielnicę-osiedle. Wysokość Budżetu Obywatelskiego Miasta
Ustroń jest taka sama od pierwszej edycji i wynosi 360 tys. zł.
W tej edycji, zgodnie z zapisem ustawy należy uwzględniać
w projektach potrzeby osób niepełnosprawnych.
Sesje Rady Miasta Ustroń można śledzić na żywo w internecie, wchodząc na stronę: radamiasta.ustron.pl Tam znajdziemy
również treść wszystkich uchwał wraz z uzasadnieniami oraz
imienny wynik głosowania radnych. Na tej samej stronie dostępne są również nagrania z sesji. Można zatem posłuchać pytania
radnego Ryszawego o stanowisko burmistrza wobec pomysłu
budowy drogi dwupasmowej do Wisły od osiedla Manhatan,
odpowiedź burmistrza i jeszcze jedną na inne pytanie radnego Ryszawego o wywiad i wypowiedź na temat Ustronia jako ośrodka
narciarskiego. Także informację radnego powiatowego, członka
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Maliny na temat
działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach
z drogą wojewódzką. O tym mówiono w punkcie: „Sprawy bieżące miasta” (początek: 1 godz. 8 min. nagrania), a w kolejnym
punkcie – „Sprawy bieżące Rady Miasta” (początek: 2 godz. i 31
min. nagrania) przewodniczący Janik odczytał wszystkie pisma,
które wpłynęły do ustrońskiej Rady lub do wiadomości RMU od
27 grudnia 2019 roku m.in. ze szkół podstawowych nr 2, 3, 5,
6, od Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 5, mieszkańców ul.
Wojska Polskiego, Solidarności, Armii Krajowej i Nadrzecznej,
mieszkańca os. Manhatan, mieszkańców ul. Sanatoryjnej, od
mieszkańca Jaworza, mieszkańca Katowic, ze Stowarzyszenia
Kampania Przeciw Homofobii, od uczestnika Ustrońskiej Szkoły
Narciarstwa Biegowego. Całe nagranie obrad lutowej sesji trwa
3 godziny i 24 minuty, do 3 marca zostało odtworzone 109 razy.
Jedno z pism wywołało konieczność przeprowadzenia jeszcze
jednego postępowania, które na wniosek przewodniczącego
Rady Miasta będzie musiał przeprowadzić burmistrz. Chodzi
o pismo mieszkańca Sosnowca, który występuje jako pełnomocnik rodziny, posiadającej działkę w Jaszowcu. Autor napisał, że
27 stycznia 2020 roku podczas rozmowy telefonicznej dowiedział się od Aleksandry Kwiecień-Zawady, naczelnik Wydziału
Architektury i Gospodarki Gruntami o zamiarze zaplanowania w
miejscowym planie zagospodarowania na wspomnianej działce
kontynuacji deptaka przebiegającego przez dzielnicę Jaszowiec.
Naczelnik Kwiecień-Zawada odczytała oświadczenie, w którym
stwierdziła, że rozmowa miała inny przebieg i podczas jej trwania
nie przekazała informacji o planowanym deptaku. Jej rozmówca
posiadał już taką wiedzę, mimo iż była ona do tamtej pory przedstawiona tylko na spotkaniu roboczym radnych z projektantem
planu. Przewodniczący Janik dodał, że spotkał się z projektantem
planu i zadał pytanie o tę konkretną działkę. Usłyszał odpowiedź,
że jest ona przeznaczona w planie na cele mieszkalne, a deptak
przechodzi obok niej. Marcin Janik poprosił o zbadanie sprawy,
czy nie doszło do nieprawidłowości i pominięcia obowiązujących
przy uchwal procedur.
Monika Niemiec
5 marca 2020 r.

		

Katarzyna Woźniak, Jan Englert, Barbara Nawrotek-Żmijewska, Ryszard Szymkiewicz. – 2001 r.
Fot. W. Suchta

XXII USTROŃSKIE
SPOTKANIA TEATRALNE

UST-A 2020

Między 10 a 13 marca miłośnicy teatru będą mogli zajrzeć
do „Prażakówki” by zobaczyć trzy spektakle w wykonaniu
zawodowych aktorów oraz kilka przedstawień amatorskich.

We wtorek 10 marca zapraszam na świetną, życiową komedię
„Matka, żona, kochanka”, stworzoną przez Anetę Todorczuk
i przez nią graną. Ta muzyczna opowieść to przede wszystkim
historia pełna humoru i prawdziwych emocji, a jej całkowity
wydźwięk jest pozytywny i optymistyczny. Aktorka śpiewająco
i z humorem opowiada o roli kobiety we współczesnym świecie,
sięgając do utworów dobrze wszystkim znanych m.in. „Windą
do nieba” grupy 2+1, „Czarna Madonno” Maryli Rodowicz, „Jej
portret” Bogusława Meca. Czy współczesnym paniom udaje się
połączyć role matki, żony, kochanki i przy tym nie zwariować?
Jak pogodzić pracę na trzech różnych etatach nie otrzymując za
żadną z nich wynagrodzenia? Czy istnieje recepta na wejście jednocześnie we wszystkie te role? Zapraszam serdecznie na spektakl,
bilety w cenie 40 zł.
W środę 11 marca sceną „Prażakówki” od godz. 10.00 zawładną
aktorzy nieprofesjonalni, ale z jakąż pasją i energią odgrywający
swoje role! To laureaci XV Miejskiego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Teatralnych pokażą co potrafią. Sympatyczne są te ich
przedstawienia, różnorodne, prawdziwe. Kto wie, może na tej
scenie właśnie rodzą się następcy Anny Seniuk, Jerzego Treli czy
Jana Englerta? Nasza cieszyńska ziemia płodzi wiele talentów,
może więc i w tej dziedzinie okaże się bogata.
Czwartek 12 marca to czas na obejrzenie spektaklu „Pelcia,
czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu”. W autorskim spektaklu
Joanna Szczepkowska, dojrzała kobieta, przypadkowo spotyka
młodego lidera ekstrawaganckiego zespołu muzycznego. Dla chłopaka wejście w świat bohaterki jest jak przekroczenie magicznego
progu. Dwa zupełnie odmienne spojrzenia, dwie różne epoki i dwa
pokolenia prowadzące ze sobą osobliwą grę: samotna z wyboru
i nieodnajdująca się we współczesnym świecie Marta oraz goniący
za sukcesem i ciągłym „dzianiem się” Piotr (w tej roli Jan Jurkowski). Sztuka trwa 2 godziny i za 50 zł zapewnia mądrą zabawę.
Zapraszam serdecznie na XXII Ustrońskie Spotkania Teatralne
do MDK „Prażakówka”. Tel.: 33 854 29 06, mail mdk@ustron.pl.
Barbara Nawrotek-Żmijewska
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Fot. Piotr Kubic

JESTEM AKTORKĄ
Rozmowa z Cieszką Żółtko
Jak rozpoczęła się pani przygoda z teatrem?
Jak u wielu dzieci – w przedszkolu, a dokładnie w sztuce teatralnej pt: „Czerwony kapturek” w której... grałam Kapturka. Miałam na głowie wełnianą, czerwoną czapkę, do dzisiaj pamiętam
też niektóre piosenki. I kolegę, który grał Wilka!
Ustroń to rodzinne miasto. Czy już tutaj stawiała pani swoje
pierwsze teatralne kroki?
Tak. Najwalniej przyczyniła się do tego pani Danuta Koenig.

Pamiętam długie próby na ustrońskiej „Prażakówce”, po których
wracałam zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Pani Danuta była
kompetentna, kreatywna i konkretna. Jej zawdzięczam wiele
scenicznych przygód, ale też od niej nauczyłam się etyki pracy
na scenie. Talent talentem, ale nie było mowy o tym, by przyjść
nieprzygotowanym, nie znać tekstu, choreografii, czy nie mieć
wyprasowanego kostiumu. Do dziś się tego trzymam. No, może
poza prasowaniem kostiumu.
Ostatnio zawitała pani do miasta przy okazji monodramu
„Twarzą w twarz”. Jakie to uczucie występować dla „swojej
widowni” i „w swoim” mieście?
To nie był mój pierwszy występ w Ustroniu z tym monodramem.
Za pierwszym razem trema była chyba największa. Na widowni
widziałam wielu sąsiadów, znajomych Rodziców, ludzi, którzy
pamiętali mnie jako małą dziewczynkę, a potem podrostka,
a także kilku znajomych ze szkoły. Ale doświadczyłam bardzo
życzliwego przyjęcia i za każdym następnym razem bałam się
trochę mniej. Teraz natomiast bardzo się cieszę, gdy mogę tu być.
Wystawia pani swoje dzieło w wielu miejscach. Co w głównej mierze motywuje do szerzenia przekazywanych w nim
wartości?
Jestem osobą wierzącą z wyboru. W Chrystusie znalazłam
wybaczenie, życie i źródło pokoju. Nie chcę narzucać innym
swoich przekonań, ale uważam, że powinnam dzielić się nadzieją
i światłem w świecie, który tak bardzo nadziei i światła potrzebuje. Podobnie jak człowiek, który znalazł lekarstwo na śmiertelną
chorobę byłby uznany za bezdusznego, gdyby informację o ratunku zachował tylko dla siebie, tak i ja nie chcę być bezduszna.
Piękno teatralnego języka polega na tym, że pozwala mi czynić to
bez wytykania kogokolwiek palcem, bez nachalnej konfrontacji
czy agitacji i prawienia kazań. Widz sam może zadecydować
o tym, jak głęboko się zaangażuje, jak bardzo utożsami się
z opowiadaną historią, jak blisko siebie pozwoli mnie dopuścić.
Zbliża się Dzień Kobiet, więc nie mogłabym nie zadać tego
pytania. Wnioskuję, że aktorstwo to praca, pasja i coś, co
robi pani z oddaniem od wielu lat. A jak wpływa to na pani
poczucie kobiecości, pewność siebie, spełnienie osobiste... Jak
to jest być kobietą w tym zawodzie ?
To, że mogę robić to, co kocham daje mi wiele satysfakcji,
szczególnie, że moja droga do zawodu nie była pozbawiona
zakrętów. Ale jeszcze większe poczucie spełnienia przynosi mi
świadomość, że za pomocą tego języka mogę mówić o rzeczach
naprawdę ważnych, o sprawach bliskich mojemu sercu. Nie każdy aktor ma taki komfort. Oczywiście, płacę za to cenę, ale chcę
ją płacić. Ktoś kiedyś zapłacił za mnie cenę dużo wyższą. Jeśli
chodzi o poczucie kobiecości, to moim „turbodoładowaniem”
jest mój mąż, który od prawie 27 lat zapewnia mnie, że jestem
najpiękniejszą i najbardziej seksowną kobietą jaką zna. Każdej
kobiecie życzę takiego Motywatora.
Na koniec zapytam więc o plany na przyszłość bliższą i dalszą.
Jest taka technika aktorska – niektórzy uważają, że najważniejsza. Nazywa się „being present – bycie obecnym teraz”. Mam
marzenia i plany w różnych dziedzinach życia. Mam wytyczony
kierunek. Ale nie wiem, kiedy nastąpi kres. Staram się więc
pięknie żyć... Dzisiaj.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Karolina Francuz

MORSY
ZAINSPIROWAŁY
USTROŃSKĄ
O spotkaniach amatorów morsowania oraz o wielu plusach
płynących z tej wyjątkowej aktywności pisaliśmy niedawno
w GU 08/20. W minioną niedzielę ekipa Ustrońskich Morsów
tradycyjnie spotkała się nad rzeką Wisłą przy stadionie Kuźni,
aby zażyć orzeźwiającej kąpieli, a ja zainspirowana poprzednim
artykułem postanowiłam do nich dołączyć. Wraz z chłopakiem
wskoczyliśmy więc w plażowe stroje i o 12 stawiliśmy się
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Grupa ustrońskich morsów chętnie przygarnęła nas do swojego stada.
Fot. Sylwia Hazuka
5 marca 2020 r.

Mieszkanki Ustronia,
pokażcie się!
W ostatnich wydaniach zaprezentowaliśmy postacie
oraz zdjęcia pięciu Kobiet Stela, zaprosiliśmy również
chętne Panie do wzięcia udziału w naszej zabawie.
Z Okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy także konkurs,
którego szczegóły znajdują się na naszym fanpage’u
(www.facebook.com/gazetaustronska). Zapraszamy
do udziału... bo Ustroń nie jest kobietą, ale bez
Kobiet nie byłby Ustroniem!

KOBIETY
STELA
KOBIECE SZCZĘŚCIE
Niewątpliwie kwiaty to najpiękniejsze wytwory natury, toteż
kto tylko może otacza się z upodobaniem pięknymi roślinami
ozdobnymi w domu czy w ogrodzie. Już niecierpliwie oczekujemy na pierwsze zwiastuny wiosny, lecz można pięknem kwiatów
cieszyć się również zimową porą. Przykładem urokliwej i bardzo
pożytecznej ozdoby doniczkowej jest skrzydłokwiat, który już się
u nas dawno zadomowił, a przywędrował z krajów tropikalnych.
Jest to roślina mało wymagająca i świetnie rosnąca w naszych
mieszkaniach, a że hodowcy oferują kilka odmian od miniaturek
do największych, dorastających do dwóch metrów, więc mogą
one też stanowić efektowną ozdobę biura, czy pawilonu wystawowego. Posiada ona białe kwiaty o kształcie przypominającym
skrzydła i efektowne liście, a kwitnie niemal przez cały rok.
Bardzo ważnym atutem są walory prozdrowotne rośliny, gdyż
potrafi ona redukować substancje szkodliwe zawarte w powietrzu i oczyszcza je oraz znacznie zmniejsza natężenie promieniowania, które wydzielają wszystkie urządzenia elektryczne.
Te cenne i efektowne okazy można nabyć w naszych kwiaciarniach.
Znane są różne legendy i wierzenia związane ze skrzydłokwiatem, który nazywają „kobiecym szczęściem”. Według jednej
z legend fenicka bogini miłości i płodności Astarte tchnęła w ten
kwiat cząstkę szczęścia, które przepełniało ją w dniu ślubu. Od tej
pory miał on przynosić szczęście każdej kobiecie, która uwierzy
w jego siłę. Samotnym ma pomóc znaleźć swojego wybranego,
a mężatkom przywrócić harmonię w rodzinie, czego z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet wszystkim przedstawicielkom płci
pięknej serdecznie życzymy.
Lidia Szkaradnik
na rozgrzewce. Pajacyki, krótki truchcik i wejście do wody
w której spędziliśmy kilka minut. Potem z lodowatej Wisły
ruszyliśmy na brzeg, aby przed kolejnym wejściem ponownie
trochę się rozgrzać. Ta część morsowania okazała się najbardziej radosna, po części za sprawą nagłej eksplozji endorfin,
a po części z powodu min przechodniów, których mijaliśmy
truchtając żwawo po chodniku ubrani w stroje kąpielowe,
czapki z pomponami i zimowe rękawice. Kolejne dwa „skoki”
do wody były już dużo łatwiejsze, a uczucia towarzyszące
tej zimowej aktywności polecam wszystkim Czytelnikom.
Z pewnością dużo łatwiej i przyjemniej morsuje się w grupie,
szczególnie w grupie tak pozytywnych, doświadczonych i otwartych Morsów, jakimi może poszczycić się Ustroń. To także
świetny sposób, aby leniwą i szaroburą niedzielę zamienić
w zdrowe i aktywne podsumowanie tygodnia.
Karolina Francuz
5 marca 2020 r.

		

Fot. K. Francuz

Weronika Szczotka
Jako pierwsza zgłosiła się Weronika. Ma 35 lat, jest mamą
dwójki dzieci i blondynką... ale nie tą z dowcipów! Na co
dzień zajmuje się stylizacją paznokci i prowadzi mały butik z ubraniami. Kobieta pracująca, którą ambicja i pasja
popchnęły do radykalnej zmiany w życiu zawodowym.
Nie lubi stać w miejscu, zawsze dąży do wyznaczonego
celu i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Poza pracą
lubi wędrówki górskie i angażuje się w pomaganie innym.
				
Karolina Francuz
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Pracuję tak samo jak moi koledzy.

Fot. K. Francuz

NIE BIORĘ PRACY DO DOMU
Rozmowa z Kornelią Szablewską
Gdy ktoś pyta, czym się pani zajmuje,
co pani odpowiada? Że jest pani taksówkarką?
Mówię, że jeżdżę taksówką, a czasem
żartobliwie, że jestem kierownicą lub
kierowniczką. Z niektórymi żeńskimi
nazwami jest kłopot. Nie lubię tworzenia
żeńskich odpowiedników na siłę, ale tak
samo razi mnie, gdy kobiety bez powodu
używają męskich nazw – dyrektor, nauczyciel, sprzedawca.
A kiedy już odpowie pani, że jeździ taksówką, to jakie są reakcje?
Często słyszę „Wow!”, ludzie dziwią się,
ekscytują i pierwsze pytanie, jakie zadają
to, czy się nie boję.
A boi się pani?
Nie boję się, czego mam się bać? Wszędzie może mi coś grozić, nawet za ladą
w sklepie. Wiadomo, że jeśli ktoś lubi
przewidywalną pracę, to nie powinien
jeździć taksówką, bo różne są sytuacje,
ale rzadko nieprzyjemne. Właściwie to
w Ustroniu i w okolicy nic takiego mi się
nie przydarzyło, ale miałam taką groźną
sytuację w Bielsku-Białej. Zawiozłam
tam klienta i gdy miałam wracać jakiś
mężczyzna bardzo prosił, żebym go gdzieś
zawiozła. W końcu się zgodziłam, chociaż
Bielska nie znam tak dobrze, i zawiozłam
go tam, gdzie sobie życzył. I potem znienacka nastąpiło niezbyt miłe spotkanie
z miejscowymi taksówkarzami, którzy byli
bardzo niezadowoleni, że działam na ich
terenie. Spokojnie wyjaśniłam sytuację, a
oni kazali mi, mówiąc łagodnie, spadać.
Skąd w ogóle pomysł na takie zajęcie?
Zawsze lubiłam jazdę samochodem, podjęłam nawet taką pracę, dzięki której zjeździłam całą Europę. Przez 5 lat prowadziłam
pośrednictwo sprzedaży materiałów budowlanych i organizowałam prezentacje
branżowe dla projektantów i architektów.
Wtedy trzaskałam nawet ponad 1000 km
w jednym ciągu. Przez charakter pracy
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często nie było mnie w domu i postanowiłam to zmienić. Pomyślałam, czemu nie
taksówka? Jeżdżę po tej naszej pięknej
okolicy, jestem szczęśliwa, gdy mogę
wjechać na Równicę, pojeździć po Jaszowcu. Nie siedzę za biurkiem, bo tego
nigdy nie lubiłam, spotykam ciekawych
ludzi, a nawet jak nie są ciekawi, to i tak
po zakończeniu kursu wysiadają. Codziennie czeka mnie coś nowego, a gdy kończę
dniówkę, zamykam samochód i praca nie
ciągnie się za mną do domu. Angażuję się
też w pomoc zagubionym psom. Gdy tylko
widzę błąkającego się pieska, staram się
odszukać właściciela i zwrócić mu pupila.
Czy Ustroń się bawi w weekendy?
Bawi się, a jakże, ale trzeźwi też się
zdarzają.
Podobno w Ustroniu nie ma gdzie imprezować.
Nie zgodzę się z tym, wystarczy wspomnieć Klub Kuracjusza! A tak poważnie,
jest kilka lokali otwartych do późniejszych
godzin i ich klienci w naturalny sposób
stają się moimi. Imprezowicze bywają
mocno „zmęczeni”, zdarza się, że dopiero,
gdy wysiadają z taksówki orientują się, że
za kierownicą siedziała kobieta i są zaskoczeni, ale reagują pozytywnie. Zdarza mi
się też, że osoby starsze przez całą drogę
zwracają się do mnie „Proszę pana”, bo
zakładają, że prowadzi mężczyzna, ale też
dlatego, że mam niski głos. Nie pomaga
nawet, gdy zwracam uwagę, bo tak są
przyzwyczajeni do panów taksówkarzy.
Ale nie było sytuacji, żeby ktoś nie
skorzystał z pani taksówki, bo za kierownicą zobaczył kobietę?
Nie, ludzie się dziwią, ale nie mają obaw.
Wręcz przeciwnie, powiem nieskromnie,
że chwalą moją jazdę. Może to zabrzmi
niepoprawnie politycznie, ale miło jest słyszeć od panów dobre opinie o swoich umiejętnościach, zwłaszcza że jeżdżę większym
samochodem, takim 7-osobowym.

Czy są klienci, którzy życzą sobie taksówkę z kierowcą kobietą?
Zdarzają się, na przykład woziłam do
szkoły dziewczynkę i jej rodzice zdecydowanie życzyli sobie, żeby prowadziła
kobieta. Niektóre dorosłe kobiety też
wolą mnie za kierownicą, ale najczęściej
nie ma to znaczenia, pracuję tak samo jak
moi koledzy.
Słyszy się o konfliktach wśród taksówkarzy, w Ustroniu pojawiają się nowe
korporacje, mamy za dużo taksówek?
Jest nas sporo jak na takiej wielkości miasto, ale panuje wolność na rynku, więc nie
mamy na to wpływu. Nie powiedziałabym,
że są konflikty. Wiadomo, że każdy chce
zarobić i w sezonie czy w bardziej atrakcyjnych okresach jest duży ruch w interesie, ale bywają też słabe momenty, czasem
decyduje o tym pogoda, która potrafi zepsuć wyczekiwany długi weekend. Wtedy
tracą wszyscy, właściciele pensjonatów,
restauracji i taksówkarze. Wczasowicze
korzystają z naszych usług głównie wieczorami, bo w ciągu dnia jeżdżą własnymi
samochodami, chyba, że nagle załamie się
pogoda, to wtedy wszyscy naraz wzywają
taksówki. Kuracjusze nie są zbyt zamożni,
raczej oszczędzają. To już nie te czasy, o
których opowiadają doświadczeni taksówkarze, kiedy na postoju stała kolejka,
a oni mogli sobie wybierać, z kim pojadą
i dokąd. Czy po mieście, czy do Cieszyna,
czy do Katowic. Był to na pewno piękny
okres, zazdroszczę im, bo mówią, że nawet
silników nie gasili.
Lubi pani opowieści starszych kolegów?
Bardzo lubię, gdy wspominają stare, dobre
czasy, ale też te trudne, kiedy na przykład
brakowało paliwa. Wtedy musieli się
wykazywać inwencją, sprytem i pomysłowością. Ja muszę być cierpliwa, niezawodna i punktualna. Przyjemność sprawiają mi
rozmowy z kolegami, ale też z klientami.
To kolejny warunek konieczny, gdy chce
się jeździć taksówką – trzeba lubić ludzi.
Bywa, że gdy jadę dwie godziny na lotnisko, poznaję całe życie klienta.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
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MOTYWUJĄ MNIE KLIENCI
Jak wskazuje Słownik Języka Polskiego fryzjer to rzemieślnik zajmujący się zawodowo strzyżeniem i czesaniem włosów. Dziś mówi się, że dobrych fryzjerów
brakuje, a ten zawód wychodzi z mody. Jest też jednym z tych nielicznych rzemieślniczych zawodów, które razem ze złotnikami, zegarmistrzami czy ślusarzami
możemy jeszcze spotkać na ulicznych witrynach. W czasach gdy introligatorzy,
bednarze czy ludwisarze spotykani są nieczęsto, to i fryzjerzy muszą dopasować
się do współczesnych standardów, które przecież dynamicznie zmieniły się nawet
na przestrzeni kilku ostatnich lat. Ciężko więc wyobrazić sobie jak zawód fryzjera
wyglądał 50 lat temu. Nasi Czytelnicy jednak nie muszą sobie tego wyobrażać,
gdyż w Ustroniu znajdziemy salon fryzjerski, który prowadzony jest przez Helenę
Krystę od... ponad połowy wieku! Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet pragniemy
przybliżyć historię ustrońskiej fryzjerki. Swój salon prowadzi ona w Hermanicach
przy ul. Różanej 20 od 1 lipca 1969, ale pracę w zawodzie rozpoczęła w roku 1957.

Rozmowa z Helena Krystą
63 lata w zawodzie to naprawdę długi
czas. Co skłania panią do ciągłej pracy?
Szczerze mówiąc czasami trochę się tego
wstydzę, bo nie powinnam już pracować.
Ale motywują mnie klienci. Nadal pojawiają się osoby, które przychodzą tylko do
mnie, mimo że biznes prowadzę obecnie
z córką. Ostatnio na przykład pojawiła się
91 letnia klientka, którą obcinam wyłącznie ja. Od razu upewniła się, że nadal nie
przechodzę na emeryturę i umówiła się na
kolejne uczesanie w maju... I jak tu nie
pracować? (śmiech)
Czyli do ciągłej pracy mobilizują stali
klienci?
Tak, bo do młodszych klientów już nie
podchodzę, takich pozostawiam mojej
córce, która pracuje ze mną. Ja mam nadal
swoich stałych klientów, a że nie pracuję
każdego dnia w tygodniu, to na te pracujące dni zawsze umówi się sporo osób
i jest co robić.
Pani zakład to biznes z długoletnią tradycją. Tę tradycję kontynuować będzie
córka?
Tak, pracujemy razem więc to córka przejmie zakład, ponieważ wszystkiego się ode
mnie nauczyła, ma duże doświadczenie
i również spore grono swoich klientów. Ja
przez te 51 lat oprócz córki wyszkoliłam
5 marca 2020 r.

		

także 27 praktykantek. Mieliśmy również
dodatkowych pracowników, ale wiadomo,
z takim biznesem różnie to bywa. My
jesteśmy na uboczu, klientów tutaj jest
mniej, musimy bardziej o nich zabiegać
i nie zawsze taki pracownik był w stanie
wypracować swoją wypłatę, więc wyrobiłyśmy system pracy i najlepiej radzimy
sobie same.
Jak zmieniały się tendencje wśród
klientów?
Teraz młodzież przyjdzie zafarbować
włosy, obciąć się, ale ogólnie podchodzi
się do fryzury znacznie luźniej. Wystarczy
wymyć, można też samemu się uczesać
i to wystarczy. Kiedyś panie czesały się raz
w tygodniu, w ciągu tygodnia tylko ewentualnie misterną fryzurę poprawiały, dzisiaj takie coś już się nie zdarza. Tak więc
to czesanie u fryzjera jest w dzisiejszych
czasach okazjonalne, z reguły klienci
umawiają się na fryzurę przed jakimś
większym wydarzeniem.
Zaczynała pani w czasach kiedy nie było
Internetu i najnowszych technologii.
Skąd więc płynęła inspiracja?
Kiedyś to rzeczywiście było trudne, ale
czasami odbywały się pokazy fryzjerskie
w Cieszynie, potem były też szkolenia
w Krakowie. W późniejszych latach za-

częły pojawiać się też nowe możliwości
i jeździłam indywidualnie. Poza tym trzeba
przyznać, że cieszyńska sekcja działała
niegdyś prężnie. Organizowało się egzaminy sprawdzające do których podchodziło
nawet 60 osób, więc można było wtedy te
trendy podpatrzeć. Dzisiaj jest cudownie,
ponieważ klientki przynoszą sobie gotową
fryzurę znalezioną w Internecie i dobrze
wiedzą, co chcą uzyskać. Jest też bardzo
wiele szkoleń, a my od 20 lat jeździmy
także na festiwal fryzjerski do Katowic,
gdzie można nie tylko poznać modowe
trendy, ale są też konkursy i pokazy,
można zaopatrzyć się również w sprzęt
i kosmetyki.
Dzisiaj dostęp do sprzętu jest nieograniczony. Z czym pracowało się kiedyś?
Grzebień, szczotka i spinki! (śmiech)
Ozdób nie było prawie wcale, ewentualnie
jakaś wstążka czy tasiemka. Dzisiaj najchętniej korzystam chyba z lokówki, ale
sprzętu ogólnie jest bardzo dużo i daje to
nieograniczone możliwości. Od 25 lat jest
dużo łatwiej taki sprzęt i ozdoby zdobyć,
pomimo że mieszkamy na prowincji i do
nas to wszystko docierało później niż do
większych miast.
A jak zmieniała się moda i co było najbardziej popularne na przestrzeni lat?
Była trwała ondulacja, były koki, zawijanie na klipsiki. Potem przyszła wielka
moda na strzyżenia i oczywiście pasemka,
które kiedyś były wyraźne, a teraz są już
delikatniejsze. Ja osobiście najbardziej
lubiłam wykonywać koki i upięcia, które
tak jak wspominałam wykonywało się raz
na tydzień... i cały tydzień taka fryzura
przetrwała!
Co wpływa na ilość klientów i wybierane
przez nich fryzury?
Ogromny wpływ mają na przykład warunki pogodowe. Gdy pada, dni są krótsze,
a za oknem szaro to klienci nie przychodzą
tak chętnie. Mnie samą męczą miesiące od
października do końca lutego, a i klientów
w tym okresie jest znacznie mniej. Martwym miesiącem jest na przykład styczeń
ze względu na okres poświąteczny i właśnie pogodę. Klienci częściej odkładają
wtedy wizytę u fryzjera, a i trudniej jest
upiąć misterną fryzurę czy utrzymać wyprostowane włosy, gdy za oknem deszcz.
Na koniec zapytam więc jak to jest być
fryzjerem w dzisiejszych czasach?
Był okres, kiedy wiele osób było zainteresowanych tym zawodem, ale szczerze
mówiąc teraz wcale nie jest łatwo pomimo,
że jest dostęp do wszystkiego. Czasami
zdarzają się dziewczyny, które trzymają
grzebień z naturalnym wdziękiem, ale
nadal muszą się wiele nauczyć, bo wymagania są na prawdę wygórowane. Dodatkowo klientki mają teraz taką wygodę, że
salonów jest wiele i każda może wybrać
sobie ulubioną fryzjerkę. Kiedyś konkurencja była znacznie mniejsza, dzisiaj
o tego klienta trzeba zawalczyć i trzeba
się także szkolić, zdobywać nową wiedzę
i umiejętności. Uczestniczymy więc między innymi w szkoleniach fryzjerskich
organizowanych przez nasz Cech, które
finansowane są ze środków UE.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Karolina Francuz
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DZIEŃ OTWARTY W SP-1
Ile dzieci jest na świecie?
Kto by to policzyć mógł
Tyle serc, i rąk, i nóg?(…)
Wszystkie pragną z całych sił,
Żeby świat szczęśliwy był.
Jan Brzechwa
Ile dzieci jest w naszym mieście? Co
lubią? Gdzie mogą być szczęśliwe? Czy
szkoła, którą wybiorą będzie tą najlepszą?
Najłatwiej dowiedzieć się tego odwiedzając szkołę, czyli miejsce, gdzie przebywa

bardzo dużo tych najmłodszych i tych trochę starszych uczniów. Pierwszy kwartał
roku jest zwykle czasem, kiedy rodzice
mający dzieci kończące przedszkole chcą
się jak najwięcej dowiedzieć o miejscu,
gdzie ich pociechy będą spędzać najbliższe osiem lat.
Od wielu lat tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu jest organizowanie
Dnia Otwartego. W tym roku zaprosiliśmy
do Jedynki przedszkolaków i ich rodziców
w sobotę 22 lutego. Przygotowane wcześniej plakaty intrygowały swoim tytułem

NIE MA POLSKI BEZ LIPOWCA
W ostatni dzień lutego roku przestępnego 2020 roku odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Przy kołoczu i kawie o
ustróńskij sprawie”. Po Hermanicach
przyszedł czas na Lipowiec. Organizatorka
z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ustroniu i prowadząca Danuta Koenig
razem z wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Renatą Swobodą przywitała

reprezentantów organizacji społecznych
z Lipowca, radną powiatową Annę Suchanek, wiceburmistrz Ustronia Dorotę
Fijak, słuchaczy i sympatyków UTW,
a przede wszystkim mieszkańców dzielnicy. Na parterze „Piątki” zgromadziło
się ponad 60 osób, które z przyjemnością
wspominały najważniejsze wydarzenia z
historii Lipowca, uzupełniały informacje,

Na ręce Renaty Swobody, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 (z lewej strony), Teresa Kamińska przekazała portret ojca – Józefa Balcara, współtwórcy i długoletniego dyrektora szkoły
w Lipowcu. Prowadząca spotkanie Danuta Koenig wyraziła nadzieję, że znajdzie się miejsce
w szkole na wyeksponowanie portretu tego wybitnego człowieka.
Fot. M. Niemiec
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– zapraszały do odkrywania tajników
Zaszyfrowanej Szkoły. To był kolejny
ciekawy pomysł na pokazanie naszej placówki i odkrywanie jej tajemnic. Dzieci
zaopatrzone w mapy i karty do wpisywania tajnych liter, pod opieką nauczycieli
wędrowały po szkole. Odwiedziły siedem
specjalnie przygotowanych miejsc, gdzie
mogły się uczyć i bawić korzystając z tego,
z czym na co dzień pracują nasi uczniowie oraz odkodowywać powitalny szyfr.
Przy okazji zobaczyły wszystkie ważne
w szkole miejsca – od szatni, poprzez klasy, świetlicę, jadalnię, aż po halę sportową
i aulę. Rodzice w tym czasie mogli porozmawiać z nauczycielami i obejrzeć całą
bazę szkoły. Na zakończenie zwiedzania
i zabaw grupy przedszkolaków spotkały
się w szkolnej auli na poczęstunku ufundowanym przez Radę Rodziców. Oczywiście
wcześniej odczytano tajne litery szyfru,
które utworzyły popularną nazwę naszej
szkoły, czyli Jedynkę. Wszyscy obejrzeli
też film promujący naszą szkołę, świetnie
zrealizowany przez uczniów i nauczycieli,
obejrzeli występ zespołu wokalnego „Jedyneczki”, a także wysłuchali krótkiego
wystąpienia pani Dyrektor dotyczącego
oferty edukacyjnej szkoły i organizacji
zapisów.
O tym, jak atrakcyjna jest nasza szkoła
niech świadczą słowa jednego z uczestników, który chciał koniecznie rozpocząć
naukę już od najbliższego poniedziałku!
Niestety, jeszcze będzie musiał na to poczekać – zapraszamy pierwszoklasistów
1 września 2020!
oglądały archiwalne zdjęcia, na których
rozpoznawały członków rodziny, znajomych i samych siebie. Całe spotkanie
nagrywali kamerą pracownicy Muzeum
Ustrońskiego i skrzętnie odnotowywali
fakty, które nieoczekiwanie ujrzały światło dziennie. Udało się też sprostować
kilka powszechnie przyjętych poglądów.
Rozmawiano o kościele, szkole, którą w
czynie społecznym i za własne pieniądze
budowali lipowczanie, o przedszkolu,
życiu kulturalnym, dożynkach, społecznych komitetach, cmentarzach, wojnie i
oczywiście o strażakach z OSP, których
reprezentował prezes Tadeusz Krysta i
gospodyniach z KGW, reprezentowanych przez przewodniczącą Olgę Kisiałę.
Zaśpiewano hymn Lipowca, „Upływa
szybko życie” i „Ojcowski dom”. Często
przewijało się hasło: „Nie ma Polski bez
Lipowca”.
Na koniec spotkania wspominano dyrektora szkoły Józefa Balcara, wielce
zasłużonego mieszkańca Lipowca, co wywołało ogromne wzruszenie i łzy uczniów,
współpracowników oraz osób, które znały
tego wielkiego człowieka. Danuta Koenig
wyraziła żal, że w szkole nie wisi ani jeden
portret dyrektora. Dlatego też jego córka
Teresa Kamińska przekazała portret Józefa
Balcara wicedyrektor SP-5. Danuta Koenig wyraziła nadzieję, że portret znajdzie
godne miejsce i zawiśnie w widocznym
miejscu na terenie szkoły. Przez aklamację
przyjęto pomysł, by „Piątka” nosiła imię

(dok. na str. 15)
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Wiktoria Głowińska pełni służbę z Bogdanem Puczkiem i Zbigniewem Kisiałą. Fot. M. Niemiec

KOBIETA ŁAGODZI OBYCZAJE
Rozmowa z Wiktorią Głowińską,
funkcjonariuszką Straży Miejskiej w Ustroniu
Jest pani pierwszą kobietą w ustrońskiej
straży, skąd decyzja o podjęciu takiej
właśnie pracy?
Jestem mieszkanką Ustronia i gdy pojawiła się możliwość podjęcia pracy
w rodzinnym mieście, skorzystałam z niej.
Wcześniej pracowałam w Straży Miejskiej
w Cieszynie, a wybrałam taki zawód, bo
lubię kontakt z ludźmi, pracę w terenie
i dynamikę dnia. Mam wprawdzie ściśle
określone obowiązki, ale tak naprawdę
nigdy nie wiadomo, co przyniesie dzień.
Lubię, gdy coś się dzieje. Nie znalazłam
się w tej pracy przypadkowo, ukończyłam
studia magisterskie w Bielsku-Białej na
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
Pani typowy dzień w pracy?
Moja praca to przede wszystkim patrole.
W okresie zimowym przeprowadzamy
kontrole domów pod kątem palenia
w piecach, zarówno te planowe, jak
i interwencyjne. Każdego dnia zdarza się
sporo wykroczeń drogowych, które napotykamy podczas patrolowania miasta, ale
też reagujemy na zgłoszenia. W okresie
wiosennym, letnim przeprowadzamy
kontrole porządkowo- sanitarne na posesjach. Zwracamy uwagę na zachowanie
porządku i czystości w mieście, w sezonie
częściej interweniujemy w przypadkach
zakłócania spokoju, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych. Często jesteśmy
zmuszeni zająć się bezpańskimi psami
albo tymi, które uciekły właścicielom oraz
zwierzętami potrąconymi na drogach.
Jakie są reakcje na kobietę – strażniczkę?
Już pracując w Cieszynie byłam mile
zaskoczona reakcjami. Oczywiście ludzie
nie wznoszą okrzyków radości na widok
straży miejskiej, ale najczęściej łagodnieją,
gdy podchodzi do nich kobieta w mundurze. Wiadomo, że gdy dochodzi do interwencji, sytuacja jest zazwyczaj stresująca,
ale nawet ci zdenerwowani, zezłoszczeni,
uspokajają się. Trzeba sobie też zdawać
sprawę z tego, że straż miejska nie tylko
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karze za wykroczenia, ludzie często zwracają się do nas o pomoc i są zadowoleni,
gdy ich sprawą zajmuje się kobieta.
A tym łamiącym przepisy nie wydaje się,
że z kobietą pójdzie łatwiej?
Mężczyźni czasem próbują czarować, ale
kobiety też, mówiąc, że powinnam stać
po ich stronie. Ze mną nie jest tak łatwo,
każdego traktuję tak samo, wykroczenie
jest wykroczeniem. Wracając do reakcji, to
w Ustroniu często widzę zaskoczenie, bo
tu nigdy w straży nie pracowała kobieta,
ale w Cieszynie nie było to nic niezwykłego. Zazwyczaj jednak zaskoczenie jest
pozytywne.
Jest pani osobą pozytywną, życzliwą,
często się pani śmieje, ale podejrzewam,
że to nie zawsze wystarcza, gdy styka się
pani z agresją.
W Ustroniu właściwie jeszcze mi się to
nie zdarzyło, ale w Cieszynie tak. Tam
pełniłam służbę również w nocy, kiedy
częściej dochodzi do awantur, ma się do
czynienia z ludźmi pijanymi, odurzonymi,
bezdomnymi, jak to w większym mieście.
Mam wiele sympatii do ludzi, ale też
umiem sobie radzić z trudnymi osobami.
Jak się pani czuje w mundurze?
Bardzo dobrze, nie mam problemu z tym,
że nie mogę się wystroić do pracy. W mundurze nie reprezentuję siebie, tylko straż
miejską i nie jest to czas na podkreślanie
indywidualności. Mundur jest szyty na
wymiar, więc wszystko jest dopasowane,
a w czasie wolnym noszę, co chcę.
Czy koledzy nie traktowali pani z nieufnością?
Ani oni mnie, ani ja ich. Jestem przyzwyczajona do pracy z mężczyznami, dobrze
się dogaduję. Koledzy od razu mnie zaakceptowali, okazywali wsparcie w trudniejszych sytuacjach. Nie mam taryfy ulgowej
i nawet nie chciałabym mieć, ale jak mamy
do czynienia z nietrzeźwym albo grupką
rozbrykanych młodych ludzi, którzy mogą
być pod wpływem różnych sytuacji, dobrze

wiedzieć, że mogę liczyć na kolegów. Myślę jednak, że tak samo jest, gdy w patrolu
jeżdżą sami mężczyźni. Mogę powiedzieć,
że bardzo dobrze się pracuje w Ustroniu,
koledzy nie traktują mnie z góry, wręcz
przeciwnie, na początku trochę się bali, że
przychodzi ktoś z Cieszyna i na dodatek
kobieta, jednak dystans szybko zniknął.
Jak się pani czuje z tym, że straż miejska
nie jest dobrze postrzegana?
To chyba łagodnie powiedziane, przecież
straż miejska jest okropna, niepotrzebna
i trzeba ją zlikwidować. A tak na poważnie, nie wyobrażam sobie, żeby miasto,
czy to Ustroń, Skoczów, czy Cieszyn,
mogło w dzisiejszych czasach funkcjonować bez straży miejskiej. Mówię to
również jako mieszkaniec. Policja ma
ograniczone środki i kadry, np. tutejszy
komisariat obsługuje Ustroń i Goleszów,
a więc bardzo rozległy teren, i nie jest
w stanie interweniować w sprawach, którymi my się zajmujemy. A są to sprawy
najróżniejsze. Jeśli ktoś mówi, że straż
miejska powinna być zlikwidowana, to
niech posiedzi jeden dzień na komendzie
i zobaczy, z iloma problemami ludzie się
do nas zwracają. Według ustawy mamy
egzekwować przestrzeganie prawa, ale też
służymy pomocą mieszkańcom. Gdy coś
ich niepokoi, dzwonią do straży. Zdarzyło
się, że pomogliśmy odpalić samochód albo
pomogliśmy osobie, która nie mogła wstać
z łóżka. Jedni się denerwują, że dostają
mandat za niewłaściwe parkowanie, ale
dla kogoś innego oznacza to odblokowanie
wyjazdu z posesji. Straż miejską można
będzie zlikwidować, gdy ludzie przestaną
łamać przepisy, a to są pobożne życzenia.
Prywatnie też jest pani taką konkretną
i stanowczą osobą?
Myślę, że tak, ale staram się nie przenosić
pracy do domu, nawet gdy zdarzy się ciężki dzień. Trzeba by zapytać mojego męża.
Upomina panią czasem: „Hej, nie jesteś
teraz w pracy!”?
Czasem... ale zawsze z humorem!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec

Wiktoria Głowińska.

Fot. M. Niemiec
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BAL NA STO PAR
„To był bal nad balami” – z takim przeświadczeniem zadowoleni goście opuszczali mury MDK „Prażakówka” po zabawie
karnawałowej zorganizowanej przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Ten wspaniały ostatkowy wieczór zapewne na długo pozostanie w pamięci prawie dwustu
uczestników „Balu Dwójki”, który ma już swoją długą tradycję
i od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Oprawą muzyczną ostatkowej zabawy zajął się niezastąpiony
ustroński artysta – Janusz Śliwka wraz ze swoim zespołem „Delta”. Dobór repertuaru oraz wysoki poziom wykonania sprawił, że
zgromadzeni bawili się wybornie.
Dużym powodzeniem, jak zwykle, cieszyła się atrakcyjna loteria
fantowa. Wszystkie losy zostały sprzedane w niecałą godzinę po
rozpoczęciu balu, a goście mogli zasiąść do wykwintnej kolacji.
Podniebienia balowiczów przez cały wieczór były rozpieszczane
przez fenomenalnych kucharzy – Krystiana Bukowczana oraz
Renatę Lubińską – wspomaganych przez rodziców i pracowników
szkoły. Wśród przysmaków każdy mógł znaleźć coś dla siebie,
a stoły były tak suto zastawione, że trudno było skosztować wszystkich oferowanych wspaniałości.
W roli prowadzących losowanie atrakcyjnych nagród sprawdzili
się niezawodni członkowie Rady Rodziców – Mariusz Peleck oraz
Arkadiusz Sobolewski, którzy swoimi żartami rozbawili zgromadzanych.
Zabawa była przednia, nie zabrakło też pomysłów na jej urozmaicenie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, a zrobione
w niej zdjęcia pozostaną pamiątką dla uczestników. Natomiast
obdarowane różami kobiety czuły się prawdziwymi królowymi
balu i myślę, że z rozrzewnieniem będą wspominały ten wieczór.
Będąc zarazem nauczycielką i rodzicem przyszłorocznego
pierwszoklasisty, muszę stwierdzić, że byłam szczęśliwa, mogąc
uczestniczyć w tak zacnej imprezie. Wiem bowiem, że całkowity
dochód z niej zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów i zapewni
im jeszcze lepsze warunki do nauki m. in. pozwoli na wyposażenie
pracowni fizyczno-technicznej po to, by nasza szkoła mogła zapewnić coraz bardziej nowoczesne i komfortowe warunki kształcenia.
Dzięki zgromadzonym finansom będzie możliwe także rozpoczęcie
pilotażu projektu, w ramach którego sale lekcyjne zostaną wyposażane w oczyszczacze powietrza.
W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego, Rady Rodziców oraz
wszystkich uczniów naszej szkoły serdecznie dziękuję za pomoc
w organizacji „Balu Dwójki”. Tylko dzięki zaangażowaniu tak wielu
przyjaciół szkoły (sponsorów, rodziców, pracowników i uczniów)
tegoroczny bal stał się kolejną udaną imprezą.

Mamy wśród lokalnych firm i przedsiębiorców szczodrych darczyńców.
Wspaniałą oprawę balu oraz duży dochód, z którego skorzystają uczniowie,
zawdzięczamy wielu sponsorom, wśród których na szczególne podziękowania zasługuje: Lena Kubień, SMAKOSZ Sp. z o.o., KL „Czantoria”,
Nadleśnictwo Ustroń, Stacja Paliw „Kowalczyk – Petrol”, „Inżbud”
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego Sztuka,
Wojs, Med.-Lab Suchanek, Z.P.H. Pilch Roman, Salon zabaw dla dzieci
„Figle migle”, eMKA Agnieszka Iskrzycka, Stowarzyszenie sportów
walki BERSERKERS TEAM Bielsko-Biała, Interaktywna sala zabaw
LOOBITO, „Pierogarnia u Aniołów” Dariusz Martinek, Karczma Góralska Państwa Brachaczek, Mazowsze Medi SPA Sp. z o.o., HAN – MAR
Usługi Gastronomiczne, Ustronianka Sp. z o.o., Salon Fryzjerski „ Pasja”
Marzena Greń, Salon Fryzjerski Ewa Pilch, Minimax HURTOWNIA
BUDOWLANA, Kubala Sp. z o.o., DOMINO Firma Handlowa, Śląskie
Centrum Reumatologii Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności
im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe
„Ustroń” S.A., DG CROSS Skoczów, Hanna Dębska, F.H.U. Grażyna
Kukuczka, F.H.U. Lucyna Kozioł, Urszula Walczysko Stylizacja, Willa pod
Starą Skocznią w Wiśle, Cukiernia „Bajka” Baszczyńska i Baszczyński
Sp. J., Restauracja BaHus, Gabinet Refleksologii Wiesława Ciemniak,
„Betula” Zielarnia & Herbaciarnia, Centrum Ubezpieczeniowe Jadwiga
Pniak, Butik Garderoba Aneta Langhamer, Zajazd na Kępie, Strefa Urody
Karina Nowoczek, Salom Kosmetyczny Centrum Urody „Awangarda”, Jurczak Aleksandra, Mariusz Peleck, BUTUŚ Beata Zawistowska – Wójcik,
Rolls Burger Ustroń, TIP –TOP Joanna Kotwica, AWANGARDA Daniel
Podżorski, Studio Paznokci Aneta Silvestri, „POZYTYW” GASTRONOMIA I CATERING, Andrzej Stabrawa, Salon Kosmetyczny Joanna Płaza,
American Heart of Poland S.A., Michał Konior, Styl OUTLET – markowe
obuwie, odzież, torebki, NGUYEN THANH CHUONG „ LOTOS” Restauracja Ustroń, Hotel i Restauracja „Dolce Vita”, Restauracja „Dwa Noże”
w Ustroniu, Salon Yennefer Medical Spa, Stadnina Koni Ochaby, Mir-Max
Pielgrzymowice, Hurtownia „Błażej” Bielsko-Biała, Iglomen Bielsko-Biała, Hurtownia Langhamer Ustroń, Hurtownia Kamieniorz Bronisław
Ustroń, Nestle Polska S.A. Warszaw, Prymat Sp. z.o.o. Jastrzębie Zdrój,
Hügll Food Polska Sp. z o.o., SOT Przemysłu Mleczarskiego Białystok,
„Sopelek” LODY NATURALNE, Gastronomia MM Mateusz Karpiński,
J.P.PILCH - Marmur & Granit, Cukiernia „U Janeczki” w Ustroniu, Willa
„KOBA” Wiesław Korycki, Sklep Papierniczy F.H.U. „PAMI”, Jendrulek
Barbara, Stacja – Fitness Ustroń, Tommy Cafe Tomica Grzegorz, Kwiaciarnia „Tajemniczy Ogród” Zuzanna Danielczyk, Salon Fryzjerski Urszula
Legierska, PrescIT Radosław Poloczek, Lucyna Macura, Barbara Brenner,
Marcin Janik, Ireneusz Szarzec, Artur Cieślar, Magdalena Kuczera, Firma
COLDGROUP, Państwo Lucyna i Karol Cieślarowie, Salon kosmetyczny
Magdalena Szuba, Coctail Bar „Delicje” Urszula Skwara, Odlewnia Metali
Kolorowych Kowala Sp. J. oraz Hotel Gołębiewski w Wiśle.

Korzystając z okazji, w imieniu całej społeczności szkoły dziękuję również uczestnikom balu za udział i stworzenie niepowtarzalnej karnawałowej atmosfery oraz zapraszam na kolejny bal,
który odbędzie się już za rok. Do zobaczenia! B. Kossakowska

B I B L I O T E K A POLECA
Monika Witkowska
„Manaslu.
Góra Ducha, Góra
Kobiet”
Relacja z wyprawy autorki na znajdujący się
w Himalajach ośmiotysiecznik Manaslu (8156 m
n.p.m.) – pod względem
wysokości ósmą górę
świata. Książka pełna
intrygujących ciekawostek, anegdot i pasjonujących historii dotyczących zarówno himalaizmu, jak i przyrody czy
życia Nepalczyków.
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Kelly Irvin
„Syn pszczelarza”
Debora Lantz przyjeżdża wraz z rodzeństwem
i matką do południowego Teksasu i przyłącza
się do maleńkiej gminy
amiszów. Poznaje Fineasza Kinga, syna miejscowego pszczelarza, okaleczonego w dzieciństwie
w wyniku wypadku, w którym zginęła jego matka.
Ta dwójka dojmująco samotnych młodych ludzi ku
własnemu zdumieniu odkrywa, że wiele ich łączy…
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NIE MA POLSKI
BEZ LIPOWCA
(dok. ze str. 12)

Józefa Balcara. Prowadząca spotkanie obiecała, że ustroński
Uniwersytet Trzeciego Wieku wystosuje odpowiednie pismo w
celu wdrożenia procedury nadania imienia szkole. Odpowiedziała
na to wicedyrektor SP-5 Renata Swoboda:
– Pracuję w tej szkole zaledwie półtorej roku i był taki czas,
kiedy zastanawiałam się, dlaczego szkoła nie ma imienia i imię
jakiej postaci mogłaby nosić. Dziękuję za ten wieczór, za to spotkanie, dla mnie naprawdę cenne. Jestem z natury społecznikiem i
widzę, że państwo jesteście tutaj bardzo zaangażowani, świadczy
o tym wasza obecność tutaj, entuzjazm, z jakim braliście udział
w spotkaniu i opowiadaliście o tym, co się w Lipowcu dzieje.
Dużo się dowiedziałam, dużo się nauczyłam i chętnie przekażę
to pani dyrektor Burzyńskiej. Pozostawiam drogę otwartą ku
temu, żeby Józef Balcar został patronem naszej szkoły. Decyzja
ta nie leży w mojej gestii, niemniej przekażę tą sugestię, a z tego,
co tu zobaczyłam, to państwo sprawnie się tą sprawą zajmiecie,
słyszałam, że szkoła jest wasza.
– Mam jeszcze taki apel do dyrekcji szkoły, związany z tematem o którym wiele razy tu dzisiaj mówiliśmy, z regionalizmem,
szacunkiem do przeszłości. Proszę, żeby taki kącik regionalny,
szczególnie w tej szkole, utrzymywać, żeby tych pięknych eksponatów, które tu dzisiaj podziwiamy, nie trzeba było wyciągać
z magazynu, ale żeby one były obecne w rzeczywistości szkoły
i żeby uczniowie czerpali z dziedzictwa kulturowego starzyków.
Folklor i tradycja mogą istnieć zaraz obok nowoczesnych pracowni i wzbogacać szkolne życie. Nie wygaszajcie regionalizmu
w tej szkole! – powiedziała na koniec Danuta Koenig, dodając
słowa prof. Szczepańskiego i poety Asnyka, a jej słowa przyjęto
oklaskami.
Monika Niemiec

W dawnym Ustroniu
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Pean dla ukochanej
Piękne dziewczyny, szanowne kobiety
My mężczyźni mamy drobne wady – niestety,
Więc choć Was kochamy – nieraz bez pamięci,
Nie zawsze potrafimy dla Was się poświęcić.
Lecz dzisiaj z okazji nadchodzącego święta
Postaram się o mojej najbliższej pamiętać.
A zatem składam Ci takie oświadczenie,
Że się doprawdy na lepsze zmienię.
Zobaczysz mnie tylko z uśmiechem na twarzy,
Żadna głupia wpadka już mi się nie zdarzy,
Będę zawsze tolerancyjny i wyrozumiały,
Nie licząc wcale na Twoje pochwały.
Cały dom posprzątam, zrobię wielkie pranie,
Rankiem przyniosę do łóżka śniadanie.
Na kolację przyszykuję ulubione kanapki,
Bo przecież nikt nie ma takiej superbabki.
I szczerze obiecuję, że nie tylko od święta
O mym przyrzeczeniu będę pamiętać.
Kochający Adam
Przed Kinem „Uciecha”, około 1970 r. Od lewej strony: Bronisława Denel – kierowniczka kina, Jadwiga Heczko – bileterka,
Zofia Sadowska – bileterka i Lidia Dustor – kasjerka. Zdjęcie
ze zbiorów Kazimierza Heczki. Zdjęcie znalazło się w książce
„Historia Ustronia pocztówką i fotografią pisana”.
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NADZIEJA DLA CHORYCH
– Człowiek stosował leki biologiczne od wieków, bo czyż nie było leczeniem biologicznym stosowanie pleśni na zakażone rany 500 lat p. n. e. przez Chińczyków?
Było. Teraz jednak mamy erę nowoczesnych leków biologicznych i warto czegoś
się o nich dowiedzieć – tak zaczęła swój wykład dr Danuta Kapołka, a na koniec
wyraziła nadzieję, że mimo skomplikowanej terminologii, coś zostało w pamięci
słuchaczy. Jeden z nich odpowiedział: – Oczywiście! Rower i samolot!

Ten żart może wskazywać, że zebrani
w Izbie Historyczno-Przyrodniczej Nadleśnictwa Ustroń członkowie i sympatycy
Ustrońskiego Klubu Ekologicznego czuli
się trochę oszołomieni wiedzą, jaką podzieliła się z nimi prelegentka. Z pewnością jednak zapamiętali sporo z wykładu,
przede wszystkim to, że leki biologiczne
są wielką nadzieją i szansą dla chorych
na nowotwory, choroby reumatyczne,
cukrzycę, chorobę Crohna, łuszczycę,
niedokrwistość, zwyrodnienie plamki
żółtej, stwardnienie rozsiane, hemofilię,
choroby zakaźne i inne.
Co to są leki biologiczne, wytłumaczyła
zaproszona po raz pierwszy na spotkanie Klubu dr n. med. Danuta Kapołka,
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, która od 1983 roku pracowała
w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym im. Gen. J. Ziętka

Uroczysta część sesji Rady Miasta Ustroń.

w Ustroniu, od 1984 r., przez 30 kolejnych
lat była ordynatorem Oddziału III, od
1999 r. zastępca dyrektora ds. lecznictwa
tegoż Szpitala, a następnie dyrektorem
ds. medycznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności. W gronie ekologów
gościa przywitała Beata Wieczorek, uzupełniając notę biograficzną dr Kapołki:
– Jest wybitnym diagnostą reumatologicznym, cenionym przez rzesze
pacjentów i kolegów lekarzy, autorką
kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny gastrologii i reumatologii, współorganizatorką polityki zdrowotnej i polskiej
reumatologii.
Tytuł wykładu „Leki biologiczne
w medycynie XXI wieku” niewiele mówi
laikom, ale właśnie po to są spotkania
organizowane przez UKE, żeby poszerzać swoje horyzonty i dowiedzieć, na

Fot. M. Niemiec

ZACHĘTA DO DALSZEJ PRACY
(dok. ze str. 4)

Za odznaczenie podziękował prezes Fundacji św. Antoniego
Tadeusz Browiński:
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przykład, że pierwsza definicja leków
biologicznych pochodzi z roku 1902, kiedy to Agencja Żywności i Leków (FDA)
stwierdziła, że są to wykorzystywane
celach leczniczych wirusy, surowice i ich
pochodne, toksyny i antytoksyny, szczepionki, krew i składniki krwi. We współczesnym, szerokim rozumieniu według
tej samej organizacji leki biologiczne
to substancje, które są pozyskiwane od
żywych organizmów - ludzi, zwierząt,
roślin i mikroorganizmów, które znajdują
zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu
chorób u ludzi. Dr Kapołka zakończyła
wykład optymistycznie, mówiąc:
– Myśl ludzka i postępy technologii
idą naprzód. 120 lat temu, gdy wyprodukowano aspirynę, nikt nie myślał, że
będą leki biologiczne. Tak samo my nie
wiemy, co będzie za 20, 30, 50 lat. Patrząc
futurystycznie i optymistycznie, być może
pojawi się lek idealny, być może poznamy
przyczyny wszystkich chorób. A może nie
będziemy w ogóle chorować? Może nie
będziemy się starzeć? Jeśli jednak mamy
przedłużać życie, to lepiej jego pierwszą
połowę.
(mn)

Dr Danuta Kapołka wyznała, że miała tremę
przed wykładem. Niepotrzebnie, przedstawiła trudny temat ciekawie i przystępnie,
a potem odpowiadała na pytania słuchaczy.
Fot. M. Niemiec

– Nagrodę postrzegamy nie tylko jako miłe wyróżnienie,
ale również jako zachętę do wytrwałej pracy na rzecz naszych
licznych podopiecznych nie tylko tu, w Ustroniu, ale również
poza granicami kraju, a konkretnie na Białorusi i Ukrainie, gdzie
równocześnie staliśmy się ambasadorami naszej ojczyzny. Idea
naszej Fundacji okazała się ze wszech miar sensowna, potrzebna
i nadal aktualna. Jako prezes Fundacji dziękuję bardzo serdecznie
również Zarządowi za poświęcenie i wytrwałość. Korzystając
z okazji, dziękuję też wszystkim ludziom dobrej woli od wielu lat
na różne sposoby wspierających nasze dzieło. Dziękując wszystkim za wsparcie i życzliwość, wyrażam nadzieję dalszej współpracy na rzecz ubogich i potrzebujących w kraju i za granicą.
– Przemowy są zawsze dla mnie wyzwaniem, ale również chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za otrzymane
dzisiaj odznaczenie – mówiła Anna Suchanek. – Jest to dla mnie
wielki zaszczyt, jestem mile zaskoczona, bo nie spodziewałam
się takiego wyróżnienia. Jest to dla mnie duża zachęta do dalszej
pracy, pożytecznej pracy, która jest zawsze cicha i niezauważalna
i jest moim małym wkładem na rzecz naszych mieszkańców.
Działania społeczne, pomaganie potrzebującym, czynienie dobra
tam, gdzie to możliwe, stanowią dla mnie sposób na aktywne
życie, dając mi radość i satysfakcję, dlatego jeszcze raz bardzo
dziękuję.
Monika Niemiec
5 marca 2020 r.

Uczestniczki programu z prowadzącą Martą Manowską.

MIŁOŚĆ POD OKIEM KAMER
Od początku stycznia w TVP 1 prezentowano drugą edycję reality show „Sanatorium
miłości”, która w niedzielny wieczór skupiała przy telewizorach liczną widownię,
a finał wyemitowany będzie w Dzień Kobiet. Była to wyjątkowa okazja reklamy
atutów uzdrowiskowych naszego miasta, więc nie tylko ciekawość, ale i patriotyzm lokalny powodowały, że liczna rzesza Ustroniaków śledziła losy uczestników
programu i bacznie obserwowała jak realizatorzy pokazywali dobrze nam znane
miejsca. Na lutowej sesji Rady Miasta burmistrz Przemysław Korcz wypowiadając
się na temat swojej promocji Ustronia w mediach stwierdził m.in.: „dotychczas nie
powiedziałem tego publicznie, ale powiem to w końcu, że „Sanatorium Miłości”
w Ustroniu, a zazdrości nam tego wiele miast turystycznych w Polsce, jest między
innymi moją zasługą. Pokazujemy to miasto w sposób piękny. Czy ktoś lubi ten
serial, czy nie, to nasza rozpoznawalność w ciągu roku wzrosła dwukrotnie, jeśli
chodzi o miejscowości turystyczne w Polsce. To są fakty, które wynikają z badań
opinii publicznej w mediach”.

A co o serialu sądzą nasi Czytelnicy?
Emitowana od 5 stycznia br. w programie I Telewizji Polskiej druga edycja
reality show „Sanatorium miłości” nie
stanowi dla mnie osobiście niczego ambitnego. Przeznaczona jest dla mas, pod tzw.
publiczkę, podobnie jak koncerty disco
polo na czele z Zenonem Martyniukiem.
Dziwi mnie tak wysoka oglądalność.

5 marca 2020 r.

		

A z czego ona wynika to żadna filozofia.
Można się szybko domyślić. Owszem jest
dla Ustronia jakąś medialną reklamą, przez
co staje się miejscowością coraz bardziej
znaną wśród różnych warstw społecznych,
ale chyba nie o tak banalną popularność
do końca chodzi. Spotkałam się nawet
z wypowiedziami, że „Równica” stała się
pogotowiem seksualnym, co jest opinią

znacznie przesadzoną, gdyż główną ideą
koncepcji jest pokazanie osób po przejściach, które jeszcze liczą na znalezienie
wielkiej miłości w jesieni życia, choć
w tym wieku to bardzo trudne. Śmieszne
dla mnie są dyskusje w pokojach na temat
współtowarzyszy doli sanatoryjnej będące
sposobem rywalizacji o płeć przeciwną,
co właściwie w tym wieku w moim odczuciu nie uchodzi, choć widocznie przewiduje to scenariusz. Dowodem na trudności
w zdobyciu serca kogoś w wieku senioralnym była pierwsza edycja „Sanatorium
miłości” w 2019 r. Tym razem zakątki
Ustronia pokazane są trochę szerzej,
w różnych pięknych odsłonach i to jedynie
jest zachęcające do oglądania „Sanatorium miłości 2” przeze mnie – lokalną
patriotkę. Może sympatyczna autorka
Marta Manowska też szuka drugiej połówki, będąc pomysłodawczynią ramówki
o podobnej tematyce „Rolnik szuka żony”,
za co pretendowała do Telekamery.
Elżbieta Sikora
Oglądam oczywiście Sanatorium Miłości, często nie mam czasu na śledzenie
emisji na żywo w telewizji, ale nadrabiam
zaległości w internecie. Ostatnio się śmiałam, że z młodszą córką oglądałam „The
Voice Kids”, ze starszą „Top Model”,
a dla mnie zostało już tylko „Sanatorium
Miłości”, co świadczy o tym, że niechybnie przybywa mi lat. Nie wiem dlaczego,
ale ten program bardzo mnie relaksuje,
a ustrońskie pejzaże prezentują się w nim
zjawiskowo. Żal mi tylko, że tak mało
uczestników łączy się w pary. Zwykle
jest tak, że jeżeli jeden z kuracjuszy
jest wyraźnie adorowany przez innego
uczestnika programu, to wzrasta jego
poczucie własnej wartości i kieruje swe
zainteresowanie na inne osoby. Przez to
pewnie jest tak mało par, gdyż „w tym cały
jest ambaras, aby dwoje chciało naraz”.
Wydaje mi się również, że panie występujące w obu edycjach są bardzo atrakcyjne,
przebojowe, niezależne i pełne energii,
a panom trudno dotrzymać im kroku
w wielu kwestiach. W obecnej edycji
kibicuję panu Adamowi. Mam nadzieję,
że jego wybranka, pani Basia, przejrzy
na oczy i ponownie zwróci na niego uwagę. 		
Alicja Michałek
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CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

5.03-8.03
II Warsztaty Zakręcony Patchwork, CSW „Gwarek”,
			
ul. Wczasowa 49
6.03
17.00
Aromaterapia, Miejska Biblioteka Publiczna
6.03
17.00
Światowy Dzień Modlitwy, parafia ewangelicka
6.03
17.00
Spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem, promo			
cja książki „Od Cieszyna do Bogumina” – organi			
zator UTW, Muzeum Ustrońskie
9.03
19.00
Spotkanie ze sztuką religijną i sakralną – wykład
			
Elżbiety i Andrzeja Georgów, Czytelnia Katolicka
10.03
18.00
Matka, żona, kochanka – spektakl muzyczny,
			
MDK „Prażakówka”(bilet 40 zł)
11.03
11.00
Występy laureatów XV Miejskiego Przeglądu Ama			
torskich Zespołów Teatralnych, MDK „Prażakówka”
11.03
18.00
Zebranie zarządu Osiedla Ustroń Lipowiec,
			
OSP Lipowiec
12.03
18.00
„Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu”
			
– komediodramat, MDK „Prażakówka”(bilet 50 zł)
13.03
18.00
Kobieta idealna – komedia, MDK „Prażakówka”
			
(bilet 60 zł)
14.03
10.00
Zabiegana kobieta – IV bieg z okazji Dnia Kobiet,
			
Jaszowiec, DW Kolejarz
14.03
15.30
Mecz IV Liga Śląska: KS Kuźnia Ustroń – KP Beskid
			
Skoczów, stadion Kuźni
14.03
17.00
Spotkanie z Romanem Macurą na temat „Birma –
			
kraj tysiąca przygód”, Muzeum Ustrońskie
15.03
9.00
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa
			
Wędkarskiego „Ustroń”, stawy w Hermanicach
17.03
17.00
Spotkanie z Emilią Dudek na temat „Zrozumieć
			
Iran”, Parafia ewangelicka
19.03
8.00-12.25 Dzień czystego powietrza, SP 3
W Dzień Kobiet dam sobie spokój z dietami.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY – USTROŃ. (33)85453-98.
KOMANDOR – Cieszyn,
ul. Stawowa 27 – szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko... Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0% 728-340518, 33 854-22-57. www.
komandor.pl
Bilety autokarowe, lotnicze,
promowe. Mea Travel, Ustroń,
ul. Rynek 3. 33-444-60-40.
Mobilny fryzjer. 505-152-958.
Zadzwoń-przyjadę.

Fot. M. Niemiec

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.
Bagażówka – przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Salon fryzjerski Ella zaprasza,
518-958-672, ul. Daszyńskiego 56.
Wynajmę małe 2 pokojowe
komfortowe mieszkanie na
osiedlu cieszyńskim w centrum Ustronia. 518682805.
Sprzedam komplet wypoczynkowy w dobrym stanie:
tapczan, 2 fotele, pufa. Cena
do ustalenia. 515-537-104.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-22.00.

5-6.03				 Centrum							ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
7-8.03				 Na Szlaku							ul. 3 Maja 46 			 tel. 33 854-14-73
9-10.03			 Rumiankowa							ul. Skoczowska 76			 tel. 33 300-30-40
11-12.03		 Centrum							ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
13-14.03		 Na Zawodziu							ul. Sanatoryjna 7 			 tel. 33 854-46-58
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10 lat temu - 11.03.2010 r.
DOBRZE PRZYGOTOWANI
Kobiece jury oceniało najlepszych ustrońskich recytatorów, wśród
których również przeważały przedstawicielki płci pięknej. Zaledwie dwóch chłopców dostało się do finału Miejskiego Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się 3 marca w „Prażakówce”. (...)
W konkursie uczestniczyło 21 recytatorów, a oceniała ich komisja
w składzie: Danuta Koenig, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń, Barbara Nawrotek-Żmijewska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”
w Ustroniu, Krystyna Krysta, nauczycielka języka polskiego. (...)
W kategorii klas od czwartej do szóstej pierwsze miejsce zajęła Julia
Kral z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 5. Drugie miejsce zajął Filip
Wałach z V kl. SP-2, trzecie Anna Pinkas z kl. VI SP-3. Wyróżniono
Karolinę Szlęk z kl. V SP-1. W kategorii klas od pierwszej do trzeciej pierwsze miejsce przyznano Andrei Cabrerze-Blanco z klasy II
Szkoły Podstawowej nr 6, drugie miejsce Natalii Błaszczyk z kl. III
SP-2, trzecie miejsce Katarzynie Górny z kl. I SP-5. Wyróżniono:
Agatę Ciemałę z kl. III SP-5 i Romę Fober z kl. III SP-1.
DZIEŃ KOBIET
W sobotę, 6 marca panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu
spotkały się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej by uczcić
Dzień Kobiet. Frekwencja jak zwykle była imponująca. Przewodnicząca Koła Olga Kisiała przywitała prawie 80 członkiń, które
zjadły wyśmienity obiad, a na deser słodkości. Jak zwykle wspólnie
biesiadowały seniorki, z kobietami w kwiecie wieku i nastolatkami,
które tradycyjnie śmigały między stołami, roznosząc dania, kawę
i herbatę. Wiele radości i emocji dostarczył paniom występ Estrady
Regionalnej „Równica”. Był to dla nich miły prezent. Wiele członkiń Koła śpiewało razem z młodymi artystami. Wybrała: (lsz)
5 marca 2020 r.

10/2020/1/O

KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!

1 marca obchodziliśmy Dzień Przytulania Bibliotekarza. Z tej okazji
zwycięskie rozwiązanie krzyżówki GU 08/20 wylosowała dla nas
Beata Grudzień, która pracuje w Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Gratulujemy Wiktorowi Pasternemu!
Fot. K. Francuz

Mat w dwóch posunięciach.

W. Suchta 2019 r.

Rozwiązania z GU nr 8: Gf5
Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.

Fot. W. Suchta

K R Z Y Ż Ó W K A
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
POZIOMO: 1) największe europejskie jezioro, 8) wioska
koło Hażlacha, 9) komplet numerów GU z danego roku,
10) pachnąca (chroniona) roślina górska, 12) poprzedniczka płyty CD, 14) rosyjska drużyna hokejowa lub piłkarska,
15) tytułowy bohater tragedii Szekspira, 16) kopiec słomy
lub siana, 19) zażalenie, 22) atrybut sędziego piłkarskiego,
23) ma moc czynienia czarów, 24) marihuana inaczej.
PIONOWO: 2) chęć przystąpienia, 3) znawca ptaków,
4) korab Noego, 5) buduje piece, 6) jeden ze stopni święceń
kapłańskich, 7) nastaje pod wieczór, 11) najpracowitsza
pośród pszczół, 13) sprzedaje leki, 17) wypas owiec,
18) Joanna zdrobniale, 20) piękny, choć kłujący kwiat,
21) kamień półszlachetny.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 13 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 8

UCZTA PĄCZKOWA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Wiktor Pasterny
z Ustronia, ul. Lipowska. Zapraszamy do redakcji.
5 marca 2020 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta Ustrońska
z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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JUNIORKI
KUŹNI

Górny rząd od lewej: Żaneta Fober, Dżesika Cieślar, Weronika Szczypka, Justyna Niedoba,
Anastazja Balcar, Kamila Fober, Natalia Gawron, Weronika Weinert, trener Konrad Kuder.
Dolny rząd od lewej: Weronika Iskrzycka, Martyna Halama, Kinga Pinkas, Paulina Gancarz,
Aleksandra Tometczak, Kinga Jaroszewicz, Karolina Pagieła. Zdjęcie wykonane przez: Katarzynę Serafin WIDZĘ CIĘ – fotografia z pasją i uśmiechem.

Jest to już drugi sezon w historii kobiecej piłki w ustrońskim klubie. Dziewczyny
po prostu przyszły na roczne podsumowujące zebranie Klubu Sportowego Kuźnia
i poprosiły o stworzenie żeńskiej drużyny.
Radzą sobie coraz lepiej. Podsumowując
rok 2019 trzeba powiedzieć, że juniorki
występują w IV Lidze Kobiet, zajmując
po rundzie jesiennej 5. miejsce w tabeli.
Zdobyły 7 punktów, na co składają się 2
zwycięstwa, 1 remis oraz 4 porażki. Bilans
bramkowy to 17:28, co daje 4. wynik pod
względem strzelonych bramek oraz 5. pod
względem bramek straconych. Najlepszy
strzelec to Kinga Orszulik (11 goli), na
2. miejscu jest Dżesika Cieślar (6 goli).
Dziewczyny zajęły 5. miejsce w turnieju
Bory Cup na hali.

SUKCESY
TYCZKARZY

W niedzielę 1 marca w hali sportowej
w Mazańcowicach odbyły się Mistrzostwa
Śląska dzieci. Reprezentanci MKS Ustroń
odnieśli duży sukces, przywożąc z turnieju
dwa złote i jeden srebrny medal. Mikołaj
Kubik zajął 1. miejsce w kategorii dzieci
młodszych, Weronika Chrapek została
bezapelacyjnie mistrzynią Śląska dzieci
starszych, Weronika Szczotka wicemistrzynią Śląska dzieci młodszych. Każdy
z medalistów pobił swój rekord życiowy.
Tyczkarze MKS-u Ustroń trenują pod okiem
Magdaleny Kubali.

RUNDA FINAŁOWA

13 lutego szczypiornistki MKS-u Ustroń udały się do Zabrza,
gdzie w spotkaniu XIV serii gier zmierzyły się z drugą drużyną
miejscowej Pogoni. Od samego początku spotkania na parkiecie
dominowały podopieczne trenerki Romualdy Szygulskiej, co
przełożyło się na ich zwycięstwo 29:16. Najlepszymi rzucającymi
w zespole MKS-u były Julia Łukosz i Martyna Tetera, które
siedmiokrotnie pokonywały zabrzańską bramkarkę. Dzięki temu
zwycięstwu ustrońskie szczypiornistki zakończyły pierwszą
część sezonu na trzecim miejscu w grupie A, co pozwoliło im
w rundzie finałowej grać o miejsca 5-8 w województwie. Rundę
tą nasze rodzime handbalistki rozpoczęły w najlepszy z możliwych sposobów, ponieważ 19 lutego wysoko pokonały MOSM
Tychy. Tyszanki były w tym spotkaniu tylko tłem dla dobrze
dysponowanych rywalek i zasłużenie przegrały 28:14. Pięć dni
później ustrońskie szczypiornistki udały się do Świętochłowic,
gdzie czekało ich spotkanie z zawodniczkami miejscowej Skałki. Mecz ten był niezwykle wyrównany, a o końcowym wyniku
zadecydowała jedna bramka. Niestety tą jedną bramkę więcej
zdobyły świętochłowiczanki, które pokonały MKS Ustroń 20:19.
Arkadiusz Czapek
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