
10 września 2020 r.    1

  
TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Nr 37 (1487)   •  10 września 2020 r.  •  2 zł (w tym 5% Vat)  •  ISSN 1231-9651

W numerze m.in.: 10 mln zł 
ze sprzedaży, czyli rekordo-
wy rok Kolei, Ekumenicz-
ne koncerty,  Wspomnienie 
o Adolfie Cieślarze, Malar-
stwo jak marzenie, Tenisiści 
w dawnym Ustroniu, Kajto 
w Estonii, SRS Czantoria 
obozowo, Oczyszczacze 
dla przedszkoli, Wojenne 
wspomnienia z Lipowca

W dniu, w którym ten numer gazety trafił do rąk czytelników, nastąpiło przekazanie wyremon-
towanej ul. Fabrycznej. Piesi wreszcie mają do dyspozycji wygodny chodnik.  Fot. M. Niemiec

Elżbieta Szołomiak wyróżniona „Za Zasłu-
gi dla Miasta Ustronia”. 
Więcej na str. 8 i 9.

NIEPOKONANY

GŁOSOWANIE DO 15 WRZEŚNIA

Grzegorz Szczechla, ustroniak, nauczy-
ciel biologii w II Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika w Cieszynie został 
dwukrotnym Mistrzem Polski na 3 i 12 km 
w III Mistrzostwach Polski OCR Biegów 
Przeszkodowych  w Rybniku. Grzegorz 
kolejny raz udowodnił, że jest niepokonany 
w swojej dyscyplinie, a po zdobyciu tytu-
łów napisał: Dzisiejsze Mistrzostwo Polski 
dedykuję mojemu Tacie, który zawsze we 
mnie wierzył. Dziś na tej krótkiej trasie 
naszpikowanej przeszkodami, mało kto we 
mnie wierzył, łącznie ze mną... Tata był Vice 
Mistrzem Polski na żużlu, obiecałem mu, 
że nie spocznę dopóki nie będę Mistrzem. 
Tato to dla Ciebie i dzięki Tobie!

KOMUNIKACJA
KOMPLEKSOWO

Pandemia nie przeszkodziła w realizacji kolejnej inwestycji drogowej. Po zakończe-
niu ostatniego etapu modernizacji ul. Szpitalnej na Zawodziu, finalizacji remontu ul. 
Lipowej na Poniwcu, poprawie uległa komunikacja i bezpieczeństwo w Ustroniu Dol-
nym, ale to nie koniec inwestycji drogowych na ten rok. Sukcesywnie wprowadzane 
rozwiązania, również na DW941, w najbliższej przyszłości zmienią mapę drogową 
naszego miasta. Mówi o tym burmistrz miasta Przemysław Korcz.   Więcej na str. 4
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Rozpoczęto modernizację 
ulicy Głębokiej w Cieszynie. 
Główny deptak w nadolziań-
skim grodzie będzie przebudo-
wywany etapami. Obowiązuje 
tymczasowa organizacja ruchu 
w śródmieściu. Od 1 września 
ulica Głęboka zamknięta jest 
na odcinku od ulicy Menniczej 
do ulicy Zamkowej. 

Kościół katolicki pw. Do-
brego Pasterza w Istebnej 
Centrum stanowi turystyczną 
atrakcję. Wnętrze świątyni 
pokrywają malowidła ścienne 
autorstwa Jana Wałacha oraz 
wypełniają rzeźby wykona-
ne przez członków rodziny 
Konarzewskich. Tworzą one 
wspaniały klimat duchowej  
i materialnej kultury isteb-
niańskich górali.            (nik)
    
 

z całego powiatu cieszyńskie-
go. 

Trwa remont przejazdów ko-
lejowo-drogowych na terenie 
gminy Chybie. Roboty prowa-
dzone są w ramach moderniza-
cji  linii kolejowej z Bronowa 
do Skoczowa, Goleszowa, 
Wisły i Cieszyna. Celem jest 
zwiększenie prędkości pocią-
gów i podniesienie standardu 
infrastruktury kolejowej. Wy-
remontowano już przejazdy na 
ulicach Bieniowieckiej, Topo-
lowej,  Dębowej, Słonecznej  
i Darwina. Przebudowane zo-
stały przystanki osobowe Chy-
bie Mnich i Zaborze.

Od 14 września Wydział Ko-
munikacji Starostwa Powiato-
wego, rozpocznie funkcjono-

wanie w obiekcie na dawnym 
przejściu granicznym w Cie-
szynie Boguszowicach, przy 
ulicy Granicznej 79. Wcześniej 
był tam  market z elektroniką 
i AGD. Do dyspozycji inte-
resantów jest duży parking. 
Z centrum miasta będzie też 
możliwość dojazdu specjalnym 
autobusem. 

Przy kościele św. Jakuba Apo-
stoła w Simoradzu działa Para-
fialna Izba Tradycji Rybackiej. 
Wśród eksponatów są m.in. 
dawne sprzęty. 
    
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle oferuje czytelnikom 
e-booki, czyli książki elektro-
nicznie. Dostęp jest darmowy, 
a baza liczy ponad 2000 tytu-
łów.

to i owo
z 

okolicy
Od wiosny, wraz z pojawie-
niem się pandemii koronawi-
rusa, strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszy-
nie, zajmują się dystrybucją 
środków dezynfekcyjnych  
i maseczek, które trafiają do 
ośrodków zdrowia, przedszkoli  
i szkół. Na początku nowego 
roku szkolnego zaczęli wy-
dawać płyny i maseczki dla 
uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych i średnich  

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

COROCZNY FESTIWAL 
ROZPOCZĘTY

 I tak oto w piątek 4 września kościół 
ewangelicki p.w. Apostoła Jakuba Star-
szego zapraszał melomanów na otwar-
cie tego ambitnego festiwalu. Jest on co 
roku wydarzeniem szczególnym, które 
nie tylko zapisało się na stałe w kalendarz 
miejscowych imprez kulturalnych, lecz ze 
względu na wysoki poziom artystyczny 

jest wręcz wizytówką miasta. Do uczest-
nictwa w koncercie zachęcały na wstępie 
harmonijne dźwięki organów kościelnych, 
celnie nazwanych przez znawców „królem 
instrumentów muzycznych”. Artystów  
i gości powitał Łukasz Sitek, prezes 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Eku-
menicznego, które wraz z parafią ewan-

Słuchacze bijąc brawa oczekują na przybycie przed ołtarz artystów, których koncert można 
było śledzić na telebimie.                                                                       Fot. L. Szkaradnik

gelicką i parafiami katolickimi jest or-
ganizatorem festiwalu. Na uroczystość 
otwarcia tego cyklicznego wydarzenia 
artystycznego przybyli: radni powiato-
wi Anna Suchanek i Stanisław Malina, 
burmistrz Przemysław Korcz, przewod-
niczący Rady Miasta Marcin Janik, pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej ks. 
Wiesław Bajger i gospodarz świątyni, pro-
boszcz ks. radca Piotr Wowry. Do udziału  
w koncercie zaproszono dwóch znanych 
i uznanych artystów: Krzysztofa Karcza 
z Czechowic-Dziedzic, absolwenta Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach w klasie organów, 
laureata konkursów krajowych i między-
narodowych, który koncertuje jako solista 
i kameralista w kraju oraz za granicą,  
a towarzyszył mu Michał Mogiła z Zielo-
nej Góry, absolwent tejże uczelni w kla-
sie oboju, uczestnik międzynarodowych 
kursów mistrzowskich, współpracujący  
z wieloma polskimi i zagranicznymi or-
kiestrami. Po udzieleniu błogosławieństwa 
przez obecnych proboszczów zaśpiewano 
pieśń kościelną: „Niech strzeże nas Bóg, 
w opiece ma Bóg, po drogach naszych 
prowadzi!”, stanowiącą hymn całego 
festiwalu, który przychodzi nam przeży-
wać w tym niewątpliwie trudnym czasie 
panującej epidemii. Prezentacji utworów 
dokonała Ewelina Bachul, a w repertuarze 
muzyków koncertujących w duecie i solo 
znalazły się m. in. kantaty Jana Sebastiana 
Bacha, tokata f-dur Dietricha Buxtehude, 
koncert g-mol Jerzego Fryderyka Händla, 
utwór z filmu „Misja” Ennio Morricone  
i marsz Feliksa Aleksandra Dimon. 

A zatem kolejny raz uczestniczyliśmy 
w urzekającym wydarzeniu muzycznym 
i mogliśmy się przekonać, że obój to 
instrument o przepięknym brzmieniu, zaś 
odnowione organy kościelne pod ręką 
mistrza zabrzmiały pełnią swoich możli-
wości. Koncert ten po raz pierwszy został 
zaprezentowany na telebimie, a melomani 
mogą też skorzystać z nagrania zamiesz-
czonego na stronie parafii ewangelickiej 
w Ustroniu.   

                                     Lidia Szkaradnik
  

Nastał wrzesień, sprzyjająca pora na przechadzki, gdyż nie odczuwa się już doskwie-
rających upałów i nie ma jeszcze dokuczliwych przymrozków. A najważniejszym 
impulsem do wyjścia z domu może być fakt, że ten miesiąc zachęca nas wyjątkowo 
bogatą ofertą artystyczną. Na pierwszym miejscu znajduje się wyczekiwany Festi-
wal Ekumeniczny, zorganizowany już po raz szesnasty, który uraczy miłośników 
wrażeń kulturalnych kilkunastoma znakomitymi imprezami, a będą wśród nich 
przede wszystkim koncerty, ale też wykład, uroczystość patriotyczna i promocja 
książki. Znając poziom imprez z lat poprzednich, można stwierdzić, że w każdym 
przypadku czeka nas prawdziwa uczta artystyczna, której możemy doznawać przez 
trzy tygodnie głównie w naszych kościołach, lecz są też jeszcze propozycje innych 
spotkań, a zatem jak na czasy koronawirusa oferta jest doprawdy imponująca.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

37/2020/1/R

*   *   *

KRONIKA MIEJSKA WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
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
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1. 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

*   *   *

81. ROCZNICA 
SPALENIA USTROŃSKIEJ SYNAGOGI
W imieniu Instytutu Śląska Cieszyńskiego zapraszam na obcho-

dy upamiętniające 81. rocznicę spalenia ustrońskiej synagogi, któ-
re odbędą się we wtorek, 15 września o godz. 17:00 przy Pomniku 
Synagogi na ul. Ogrodowej 10. Program uroczystości obejmuje 
przemówienia organizatorów, Apel Pamięci (odczytanie nazwisk 
ustrońskich ofiar Holocaustu), wspólne modlitwy duchownych 
Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, Kościoła Zielonoświątkowego oraz przedstawiciela 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Uroczystościom towarzyszyć 
będzie program artystyczny z utworami muzyki żydowskiej oraz 
klasycznej. Na koniec zaproszone delegacje złożą kwiaty oraz 
znicze pod pomnikiem. Współorganizatorem tegorocznych ob-
chodów jest Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mirosław Suchoń, 
Poseł na Sejm RP oraz Burmistrz Miasta Ustroń Przemysław  
Korcz.                                                                 Christian Jaworski,

                                     prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Anna Ogrodzka    lat 77   ul. J. Wantuły
Marcin Skłodowski   lat 39  os. Manhatan
Jan Pochopień    lat 78   ul. Fabryczna
Ewa Gomola    lat 82  ul. Orłowa
Zofia Broda    lat 89   os. Cieszyńskie
Janina Wypiór   lat 81  ul. Leśna

ZEBRANIE 
MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA

Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie zaprasza mieszkańców osiedla 
(w maseczkach) na zebranie, które odbędzie się 16 września (śro-
da) o godz. 17 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń. 

*   *   *
TERMIN PŁATNOŚCI 

PODATKU
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin płatności III raty 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych 
upływa w dniu 15.09.2020 r. Wpłaty można dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń w godz. 7.30 do 15.30 lub na rachunek 
bankowy Miasta Ustroń podany na decyzji podatkowej.

RODZINNY PIKNIK MODELARSKI 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na rodzinny piknik modelarski, 

który odbędzie się  12 września (w sobotę) w godz. 13.00 - 17.00 
na terenie Muzeum. 

W programie:
• dynamiczny pokaz modeli czołgów RC skala 1:16,
• zwiedzanie najnowszej wystawy modelarskiej,
• degustacja „kołoczy” ze śliwkami z przymuzealnego ogródka 

oraz herbatek z zielin,
• ciekawostki przyrodnicze i zabawy sensoryczne dla dzieci,
• multimedialna prezentacja – niespodzianka. 
Wstęp darmowy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

U W A G A !
PRZEDSIĘBIORCY HANDLUJĄCY 

NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym z ustawy                          

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązku uiszczenia trzeciej raty za posiadanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Termin płatności trzeciej raty 
upływa 30 września 2020 r. Płatności należy dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe: 

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

NAGRODY
W DZIEDZINIE KULTURY 

– NABÓR WNIOSKÓW 
Informujemy o możliwości składania wniosków na doroczne 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020. 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale za-
mieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym i innym 
podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie 
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym zna-
czeniu.

Przypominamy, że Burmistrz Miasta może przyznać nagrodę  
z inicjatywy własnej lub na wniosek: – instytucji kultury, -– 
związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, – innych 
podmiotów, których działalność statutowa obejmuje zadania  
w dziedzinie kultury i sztuki, – Komisji Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Miasta. 

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta 
Ustroń w terminie do 30 października 2020 r.

Uchwała dotycząca przyznawania nagród, wniosek oraz in-
formacje ogólne o sposobie przyznawania nagród znajdują się  
w załącznikach na stronie: www.ustron.pl  

*   *   *

*   *   *
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W dniu, w którym ukazał się ten numer 
Gazety Ustrońskiej, nastąpił odbiór wy-
remontowanej ul. Fabrycznej, ale to nie 
jedyna inwestycja drogowa, którą udało 
się zrealizować pomimo trudnej sytuacji 
epidemiologicznej. 

W tym roku zamknęliśmy trzeci i ostatni 
etap remontu ul. Szpitalnej, jako obwodni-
cy części dzielnicy uzdrowiskowej. Przez 
wiele lat główne drogi Zawodzia były nie-
dofinansowane, ponieważ nie należały do 
miasta, i dopiero po przejęciu ich od powia-
tu, można było przystąpić do remontów. Za 

prawie 8 mln zł powstała nowoczesna droga 
z chodnikiem, ścieżką rowerową i niezbęd-
ną infrastrukturą. Remont był możliwy 
dzięki pozyskaniu środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Z tego samego źródła pochodziły środki 
na długo wyczekiwany remont ul. Lipowej, 
który kosztował ponad 1,5 mln zł. Wielu 
ustroniaków może nawet nie wie, gdzie ta 
ulica się znajduje, ale dla mieszkańców 
Poniwca jest to ważna arteria, prowadząca 
przez osiedle do obwodnicy miasta. 

Fundusz pozwolił też na modernizację 

Piesi doczekali się wreszcie chodnika przy 
ul. Fabrycznej.                    

Na temat zakończonych i planowanych inwestycji drogowych w mieście 
mówi burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.

ul. Fabrycznej. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 2 mln zł, a prace miały bardzo 
szeroki zakres m.in.: rozbiórkę istniejącej 
nawierzchni, budowę kanalizacji desz-
czowej, budowę nowej konstrukcji jezdni 
o nawierzchni asfaltobetonowej, budowę 
chodnika z kostki betonowej. Wykonaw-
cą było konsorcjum, w skład którego 
wchodziły firmy: „Instal Cymorek” ze 
Skoczowa i „Auto-Trans Asfalty” z Gierał-
towic. To jedna z tych inwestycji, na którą 
mieszkańcy czekali już kilkadziesiąt lat, 
a całą poprzednią kadencję mówiło się 
o konieczności przeprowadzenia tego 
remontu, czego jednak nie udało się zre-
alizować. A przecież ul. Fabryczna to nie 
tylko jedna z ważniejszych ulic Ustronia 
Dolnego, ale też droga dojazdowa do 
cmentarza komunalnego i połączenie z ul. 
Długą prowadzącą do Hermanic. Dzięki 
nowo powstałemu chodnikowi poprawiła 
się komunikacja pieszych. Obecnie ucz-
niowie z Hermanic, którzy uczęszczają 
do Szkoły Podstawowej nr 2, mogą prze-
być całą swoją drogą po chodniku naj-
pierw ul. Daszyńskiego, potem Fabryczną 
i Długą. Mieszkańcy pytają, dlaczego re-
mont nie objął odcinka do samych torów 
i ul. Tartacznej. Stało się tak z powodów 
własnościowych, gdyż teren przy torach 
należy do kolei.

Dzięki wymienionym wyżej inwesty-
cjom w ostatnim czasie niewątpliwie na-
stąpiła poprawa układu komunikacyjnego 
w naszym mieście, a przypomnę jeszcze 
o ubiegłorocznych remontach ul. Cie-
szyńskiej i Źródlanej. W kontekście cze-
kających nas jeszcze inwestycji, można 
powiedzieć, że zmiany te mają szerszy, 
perspektywiczny wymiar i są efektem suk-
cesywnego realizowania polityki Urzędu 
Miasta i moich zamierzeń, jako burmistrza. 

Przed nami kolejna inwestycja, bo właś-
nie podpisaliśmy umowę ze Starostwem 
Powiatowym na modernizację dalszego 
odcinka ul. Cieszyńskiej od osiedla SKK 
do ronda Jana Cholewy. Obejmie ona 
jezdnię, całkowity remont zatoczek auto-
busowych, chodników z ich poszerzeniem 
w miejscach, gdzie to jest możliwe i dzięki 
temu gotowa będzie ważna arteria wlotowa 
łącząca Ustroń z drogą wojewódzką.  

spisała: Monika Niemiec

KOMUNIKACJA
KOMPLEKSOWO

Znacznie polepszyły się warunki funkcjono-
wania firm oraz estetyka tego rejonu.
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MEZZOSOPRAN NA BIS
Minister kultury prof. Piotr Gliński wyróżnił Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Ekumeniczne w Ustroniu i jego prezesa do roku 2018 Marcina Janika 
odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznaje odznakę honorową  osobom oraz 
organizacjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochro-
nie kultury. Wręczenie odznak nastąpiło podczas koncertu głównego XVI 
Festiwalu Ekumenicznego. 

Artyści występowali na chórze, ale po koncercie przyjmowali gratulacje przy ołtarzu. Na 
koniec wykonano zdjęcie pamiątkowe. Od lewej stoją: Jacek Heczko, Julia Rafalska, Marcin 
Janik, Paweł Seligman, Przemysław Korcz, Tomasz Pająk, Wiesław Bajger, Wanda Misiorz, 
Piotr Wowry, Elżbieta Georg, Dorota Fijak, Łukasz Sitek, Magdalena Kozłowska, Andrzej 
Georg.                                                                                                   Fot. E. Langhammer

Odznaka honorowa dla Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. 

Koncert pt. „Śpiewajmy Panu” miał 
bardzo uroczysty nastrój, który zapano-
wał w kościele pw. św. Klemensa jeszcze 
przed oficjalnym rozpoczęciem, gdy z 
chóru popłynęła pieśń „Ave Maria” Giulio 
Cacciniego. Mezzosopran Julii Rafalskiej 
idealnie komponował się z dźwiękiem 
organów, na których grał Paweł Seligman, 
brzmieniem klarnetu Tomasza Pająka i 
skrzypiec Jacka Heczki, czyli zespołu 
„Trio Vox Tribus”. Do refleksji zaprosiła 
zebranych Magdalena Kozłowska, która 
wyrecytowała wiersz ks. Jana Twardow-
skiego „Nie przyszedłem pana nawracać”. 
Następnie prezes Chrześcijańskiego Sto-
warzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu 
Łukasz Sitek powitał gości, a wśród nich 
proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Klemensa ks. Wiesława Bajgera, 
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej ks. radcę Piotra Wowrego, staro-
stę cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, 
przewodniczącego Rady Powiatu Cie-
szyńskiego Stanisława Kubiciusa, bur-
mistrza Ustronia Przemysława Korcza, 
przewodniczącego Rady Miasta Ustroń 
Marcina Janika, wiceburmistrz Dorotę 
Fijak. Mówił o tym, że Stowarzyszenie 
działa ponad 15 lat, podczas których 
koncertami, wykładami, wydawnictwami, 
wystawami przyczynia się do zacieśnie-
nia związków międzywyznaniowych i 
promuje różnorodność kulturalną Śląska 
Cieszyńskiego. Mówił o tym również bur-
mistrz Korcz, który był jednym z człon-
ków pierwszego zarządu Stowarzyszenia. 
Przypomniał, że inicjatorem powołania 
ChSE i jego pierwszym prezesem był 
Andrzej Georg, podkreślił zaangażowanie 
kolejnego prezesa Arkadiusza Gawlika i 
skarbniczki Wandy Misiorz. Następnie 
poinformował, że minister kultury prof. 
Piotr Gliński wyróżnił Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu 
oraz jego prezesa do roku 2018, obecnie 
przewodniczącego Rady Miasta Ustroń 
Marcina Janika honorowymi odznakami 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wrę-
czyli je starosta Szczurek i przewodni-
czący Kubicius.

Koncert w kościele św. Klemensa to 
była bardzo ciekawa propozycja na so-
botni wieczór, zwłaszcza że repertuar 
wokalno-instrumentalny był urozma-
icony. Artyści wykonali: improwiza-
cję Opus XIX Feliksa Nowowiejskiego 
przearanżowaną na skrzypce, klarnet i 
organy przez Katarzynę Danel, IV część 
suity katedralnej Gordona Younga, utwór 
„Pieta Signore” Alessandro Stradella, 
chorał „Jezu, pozostań moją radością” J. 
S Bacha, arię Antonio Lottiego, koreański 
utwór Cohena de Jonge, utwór Toccata 
h-mol Eugène Gigout'sa, „Ave Maria” 
Williama Gomeza oraz Katarzyny Da-
mel „Chociażbyś przeszedł cały świat”. 
Magdalena Kozłowska uraczyła słucha-
czy „Krótkim przewodnikiem po życiu” 
ks. Józefa Tischnera i jeszcze jednym 
wierszem ks. Jana Twardowskiego pt. 
„Niewidoma dziewczynka”. Nie obyło 
się bez bisu, a na koniec księża razem z 
wiernymi zmówili „Ojcze nasz”. 

Monika Niemiec 
Przedstawiciele powiatu gratulują odzna-
czonym prezesom Stowarzyszenia. 
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Po osiedlu Lipowiec grasuje złodziej/
złodzieje! Z przykrością informujemy 
że z budynku naszej strażnicy ukrad-
li lampę która znajdowała się przy 
bocznym wejściu, zostały tylko kołki  
w suficie...

To nie pierwszy taki przypadek który 
miał miejsce w ostatnim czasie. Więc 
jeżeli będziecie widzieć coś podejrzanego 
prosimy o kontakt z policją. 

Nie bądźmy obojętni, Reagujmy!
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10 MILIONÓW 
ZE SPRZEDAŻY, CZYLI

REKORDOWY ROK KOLEI

Rok 2019 był rekordowy dla Kolei, 
jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży 
usług. Po raz pierwszy w historii spółka 
przekroczyła próg 10 milionów złotych 
ze sprzedaży usług. Przyrost w stosunku 
do roku 2018 nastąpił we wszystkich 
formach działalności spółki (przejazdy 
koleją linową, przewozy wyciągami nar-
ciarskimi, działalność gastronomiczna, 
parkingi). Ta sytuacja bardzo nas cieszy, 
jednak wydarzenia, które nastąpiły w tym 
roku, mocno nas osłabiły. 

Pokrótce przedstawię inwestycje, ja-
kie mieliśmy zaplanowane do realizacji 
w roku 2019. Były to: „Słoneczne tarasy 
na Czantorii w Ustroniu”, budowa wodo-
ciągu tłocznego wraz z linią energetyczną 
zasilającą studnię głębinową, rozbudowa 
automatycznego naśnieżania na Faturce 
wraz z budową oświetlenia, dostawa, 
montaż i podłączenie fabrycznie nowej 
sprężarki olejowej. 

Jeśli chodzi o „Słoneczne tarasy”, dzia-
łaliśmy mocno na etapie przygotowania do 
możliwości projektowych, to znaczy zgła-
szaliśmy przede wszystkim uwagi do planu 
zagospodarowania przestrzennego działki, 
na której ma powstać w niedalekiej przy-
szłości nowa restauracja wraz z zapleczem 
edukacyjnym i gastronomicznym, plac za-
baw i wiata. (...) W lutym bieżącego roku 
ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na 
wybór firmy, która miała zająć się wykona-
niem konkretnego projektu. Zostało to po-
przedzone wyborem firmy konsultingowej, 
która przygotowała materiały do projektu. 
17 lutego podpisaliśmy umowę z firmą 
BBC Best Building Colsuntans z siedzibą 
w Warszawie, która zgodnie z tą umową 
rozpoczęła realizację projektu inwestycji 
„Słoneczne tarasy”. Od tego momentu 
na bieżąco mamy konsultacje i spotkania 
z wykonawcą projektu i równolegle trwają 
prace związane z nowym projektem planu 
zagospodarowania przestrzennego, do-
tyczącym terenu, na którym ma powstać 
kładka i tarasy widokowe. W nowym 
ujęciu wieża widokowa została przenie-
siona do tego obszaru z tego względu, 
że w dotychczasowym wydaniu była ona 
zlokalizowana bardzo blisko górnej stacji 
i obiektu edukacyjno-gastronomicznego, 
więc żeby poprawić architekturę przestrze-
ni, doszliśmy do wniosku, że wieżę trochę 
odsuniemy. Prace nad tym planem trwają, 
obecnie są na etapie uzgodnień. 

Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to 
została zrealizowana budowa wodociągu, 
a rozbudowa naśnieżania na Faturce zo-

stała zrealizowana częściowo. W pierw-
szym etapie firma TechnoAdmin, wybrana 
w ramach postępowania konkursowego, 
dostarczyła i zamontowała 10 armatek 
i były one już z powodzeniem wyko-
rzystywane do naśnieżania w sezonie 
zimowym 2019/2020. Dostarczono i za-
montowano również sprężarkę i ona też 
była już wykorzystywana w sezonie zimo-
wym, wspierając nasze działania związane 
z produkcją śniegu. 

Oprócz działań inwestycji, przepro-
wadziliśmy w ubiegłym roku szereg re-
montów, a pozwoliła nam na to dobra 
sytuacja ekonomiczno-finansowa dzięki 
dobremu poziomowi sprzedaży. Między 
innymi wykonaliśmy remont lokalu „Sta-
cja 0”, który jest zlokalizowany w pobliżu 
dolnej stacji wyciągu, i wykonaliśmy 
remont toalet w budynku dolnej stacji. 
Ta inwestycja była kolei bardzo potrzeba 
z tego względu, że wcześniejszy stan toalet 
bardzo odstawał od tego, co jest obecnie 
przyjętym standardem, m.in. brakowało 
zaplecza dla niepełnosprawnych, dla matki 
z dzieckiem. Po remoncie nie musimy się 
już wstydzić zaplecza sanitarnego. Prze-
prowadzono remont gofrowni w górnej 
stacji, a jego głównym celem była po-
prawa warunków pracy i dostosowanie 
się do wymogów aktualnych przepisów 
sanitarno-epidemiologicznych. Wykonano 
remont pomieszczeń kasowych również 
pod kątem poprawy warunków pracy 
i dostosowania ich układu do wymogów 
wynikających z nowego systemy kaso-
wo-biletowego, który został zakupiony 
w poprzednim sezonie. Wśród innych 
działań techniczno-organizacyjnych trze-
ba wymienić podpisanie umowy z firmą 
Tauron SA na budowę stacji ładowania 
samochodów elektrycznych. Kolej linowa 
udostępniła dwa stanowiska na parkingu 
głównym i na dzień dzisiejszy inwestycja 
praktycznie jest już gotowa, zostały jesz-
cze kwestie odbiorowe i wkrótce będzie 
można nieodpłatnie ładować samochody 
elektryczne, bo taka jest w tej chwili pro-
mocja ze strony firmy Tauron. Pod koniec 
ubiegłego roku dokonaliśmy naprawy 
uszkodzonego falownika, służącego do 
napędu starej pompy górnego obiegu, 
która aktualnie jest zlokalizowana w no-
wej pompowni. Dokonaliśmy również 
rozbudowy systemu alarmowego dolnej 
stacji, a w planie mamy m.in. budowę 
przenośnika taśmowego do nauki jazdy, 
który ma powstać powyżej dolnej stacji, 
równolegle do trasy kolei. Tutaj również 

w odpowiednim momencie zgłosiliśmy 
uwagi do powstającego dla tego terenu 
planu zagospodarowania przestrzennego 
i dzięki temu uzyskaliśmy warunki, które 
pozwalają nam na budowę stoku do nauki 
jazdy oraz przenośnika taśmowego dla po-
czątkujących. Inwestycja była planowana 
do realizacji w tym roku, ale z powodu 
braku środków finansowych musi być 
odsunięta, i teraz trudno powiedzieć, kiedy 
będzie ją można zrealizować. Dokona-
liśmy remontu ratraków, które pomimo 
tego, że były na bieżąco serwisowane, wy-
magały poważnych remontów, a głównie 
dotyczyło to spawania ram i wzmocnień. 

Na koniec prezes poinformował, że 
zysk spółki za rok 2019 wyniósł 700 tys. 
zł netto i wspomniał o bardzo bogatym 
programie marketingowo-reklamowo-
-promocyjnym. Radni otrzymali szcze-
gółowe materiały na temat działalności 
spółki, a Zbigniew Kufrej zapewnił, że 
chętnie udzieli dodatkowych informacji. 
Radni nie mieli pytań.   Monika Niemiec

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Ustroń prezes Kolei Linowej „Czantoria” 
sp. z o.o. Zbigniew Kufrej przedstawił analizę działalności i rozwoju spółki miej-
skiej. W obradach, tak jak inni uczestnicy, wziął udział dzięki środkom komunikacji 
na odległość, a podczas posiedzenia towarzyszył mu wiceprezes Bartosz Siwiec. 
Poniżej fragmenty wypowiedź prezesa Kufreja. 

*  *  *
Obecnie Kolej Linowa „Czantoria” 
czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30-16.30, w soboty i niedzie-
le w godz. 8.30-17.30. 

STRAŻACY
Z LIPOWCA
APELUJĄ
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DAWNY LIPOWIEC 
OCZAMI WALENTEGO 

SPOD WITALIUSZA
Walenty Krząszcz (1886-1959), długoletni nauczyciel i pisarz 
ludowy pochodzący z Górek Wielkich w ostatnich latach 
życia spisał swoje wspomnienia, które wraz z wyborem jego 
utworów literackich zostały opublikowane z okazji 50 rocz-
nicy śmierci tej zasłużonej, a obecnie nieco zapomnianej dla 
kultury Śląska Cieszyńskiego postaci. W ramach obszernych 
wspomnień zatytułowanych „Księga życia” znajduje się opis 
pobytu Walentego spod Witaliusza w Lipowcu podczas II wojny 
światowej, który przypominamy we wrześniu, miesiącu pa-
mięci narodowej. Warto zaznaczyć, że mieszkał on i pracował 
w kilku wioskach, zaś Lipowiec i jego mieszkańców najlepiej 
wspomina. 

Jako były absolwent niemieckiego seminarium nauczycielskie-
go zostałem w lutym 1940 r. przez Arbeitsamt (Biuro Pośrednictwa 
Pracy) wezwany celem objęcia stanowiska kierownika szkoły  
w Lipowcu. Zamieszkałem w budynku szkolnym i uczyłem sam 140 
dzieci języka niemieckiego. Lipowczanie bardzo mię polubili. Ja 
zaś byłem szczęśliwy, że dostałem się do tej pięknej podgórskiej 
wioski. Zaprzyjaźniłem się z wójtem Janikiem i jego rodziną, 
Lipowczanie trzymali się morowo, nienawidzili Niemców i spo-
dziewali się, że Polska zostanie rychło wyzwolona. Spoufaliłem 
się z ludźmi, dodawałem im potajemnie otuchy, informowałem 
ich o bieżących wypadkach politycznych. Nigdy w życiu nie za-
pomnę, jak dzielni byli Lipowczanie w tym czasie, jak mię lubili 
i wspierali. Cześć im!

W połowie kwietnia Hitler opanował w kilku dniach Norwegię, 
w maju zaatakował Belgię, Holandię i Francję. Francuzi nie wy-
trzymali naporu i po sześciu tygodniach walki ulegli. Nie udało 
się natomiast zająć Anglii. Klęska Francji bardzo zasmuciła 
Polaków. Sam byłem przygnębiony jak nigdy w życiu. Co mię 
czeka na wypadek ostatecznego zwycięstwa Niemców? Mię i całą 
inteligencję polską? Po prostu śmierć, spalenie w krematoriach. 
Wiedzieliśmy dobrze, że Hitler postanowił wytępić naród polski, 
przede wszystkim inteligencję polską. Zgroza co się działo z ludem 
polskim. Wyłapywano, zwłaszcza nauczycieli, urzędników, księży 
i byłych działaczy narodowych i odwożono ich w zamkniętych 
ciężarówkach jak bydło do obozu śmierci w Oświęcimiu. Jak 
świat światem, okrucieństw takich nie widziano.

Drżałem i ja o moje życie. Obawiałem się, iż lada chwila mię 
zaaresztują, Nikt jednak w Lipowcu nie „leciał” na mnie, nawet 
tych kilku ludzi co sprzyjało Niemcom, pozostawiło mię w spo-
koju. A właśnie od takich volksdeutschów zależał los człowieka. 
Wystarczyło jedno słówko z ich strony, ażeby człowieka zgubić. 
Więc też poczytywałem sobie za wielkie szczęście, żem się znalazł 
w Lipowcu wśród poczciwych ludzi. Gdybym był został w Mię-
dzyrzeczu, zginąłbym w Oświęcimiu.

Jakoś od lipca uspokoiło się nieco. Terror i wywóz ludzi do 
obozów koncentracyjnych osłabł. Z Lipowca nikogo nie wywie-
ziono. Była to zasługa wójta Janika, który bronił swych ludzi. 
Jednego człowieka obawiano się w Lipowcu, mianowicie Szarca 
od kościoła. To był przekonany hitlerowiec, ale tym najgorszym 
jeszcze nie był.

Wielu nauczycieli Polaków, którzy posiadali tak jak ja kwali-
fikacje do nauczania języka niemieckiego, otrzymało w tym roku 
posady na wsi. Były to jednak nominacje prowizoryczne. Skoro 
dziatwa szkolna poduczyła się nieco języka niemieckiego, poczęto 
zwalniać polskich nauczycieli, a w ich miejsce sprowadzano z głębi 
Niemiec nauczycieli niemieckich. Ja byłem jednym z pierwszych, 
których zwolniono. Jakoś władza szkolna dowiedziała się, że roz-
mawiam na przerwach z dziećmi po polsku (co było wzbronione), 
że spoufalam się z ludźmi, rozmawiam wszędzie po polsku, do tego 
wyszło na jaw, że przed wojną byłem członkiem Polskiego Związku 
Zachodniego i zwolniono mię w połowie listopada.

Do Górek nie miałem po co wracać, bo tam rozmnożyło się 
moc renegactwa, a o Międzyrzeczu nie było ani co myśleć. (...)

Zamieszkałem u Józefa Glajca na „pastwiskach” pod Li-
powskirn Gróniem w zacisznej chatce pod lasem. Ludzie mię 
wspierali, bo pisałem im podania, odwołania i różne prośby  
i grywałem w kościele na organach. I dobrze, bardzo dobrze by-
łoby mi wśród Lipowczan, czułbym się jak w sielance, gdyby nie 
wieczny strach przed Gestapem. Bo wciąż aresztowano, chociaż 
mniej niż wiosną. Gospodarz Glajc, u którego mieszkałem był mi 
miłym towarzyszem. Życie oczywiście było jednostajne. Rano gra 
w kościele, przez dzień czytanie, po południu udzielałem synkowi 
Glajca, Romkowi, lekcji na skrzypcach. Dużo się też nudziłem. 
Wieczory przesiedziałem w kuchni gospodarza na „fulaczkach”. 
Wójt Janik przyrzekł mi, że się postara, abym został jego sekre-
tarzem. Niełatwo to szło dla zdymisjonowanego nauczyciela nie-
mieckiego. W końcu Amtskomisarz w Skoczowie (zacny Niemiec) 
zgodził się, że mogę wójtowi pomagać w kancelarii gminnej, ale 
za jego niewiedzą. Od stycznia 1941 r. dostałem zatem zajęcie 
jako prywatny sekretarz wójta Janika. Wójt opłacał mię ze swo-
jej szkatuły (25 RM miesięcznie). Najważniejsze było to, że jako 
„umysłowy pracownik” nie potrzebowałem się obawiać wysyłki 
na roboty do Niemiec.

I tak powoli i jednostajnie płynęło to życie w Lipowcu w stałej 
nadziei, że Niemcy „wkrótce” wojnę przegrają. Nikt nie przy-
puszczał, żeby wojna przeciągała się aż do roku 1945. Wszyscy 
byliśmy pewni, że Niemcy wojnę przegrają, byle tylko szczęśliwie 
doczekać jej końca.

Spędziłem w Lipowcu w czasie okupacji dni ponure, w ciągłej 
obawie. Ale przeżyłem też czasy wesołe, beztroskie, pełne roman-
tyzmu. Nieraz się szło do gospody Wardasa, gdzie mię za darmo 
częstowano. A kiedy wódka zaszumiała mi w głowie, opuszczały 
mię wszelkie troski i zgryzoty. Stawałem się wesoły, bawiłem 
wszystkich humorem, sam czując się jak w niebie. Lipowczanie 
często zapraszali mię na świniobicie, chrzciny i inne uroczystości 
rodzinne. Najbardziej przywiązałem się do rodziny Józefa Glajca, 
którego 12-letniego synka uczyłem grać na skrzypcach. Poza tym 
byłem częstym gościem wójta, którego żona była bardzo gościnna. 
Bywałem i u krewnych Brodów, Krystów i innych. Nigdy przed 
wojną ani po wojnie nie znalazłem się wśród tak sympatycznych 
i życzliwych ludzi jak w Lipowcu w czasie okupacji. 

                                                      Opracowała: L. Szkaradnik
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MALARSTWO JAK MARZENIE

Elżbieta Szołomiak urodziła się 15 wrześ-
nia 1940 r. w Jarosławiu. Jest absolwentką 
Liceum Sztuk Plastycznych w rodzinnym 
mieście, a następnie Uniwersytetu im. M. 
Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk 
Pięknych (1965 r.) oraz stypendystką Mini-
stra Kultury i Sztuki (1978 r.). Początkowo 
związana była z Opolem. Od 35 lat jest 
ustronianką z wyboru. Swoją 55-letnią 
twórczość zaprezentowała na ponad 200 
wystawach w różnych miastach Polski oraz 

w Niemczech, Austrii, Danii, Szwajcarii. 
Cechach, Rosji, Japonii, Kanadzie oraz 
Indonezji. W Ustroniu zostało zorganizo-
wanych kilkadziesiąt wernisaży wystaw 
jej obrazów, głównie w Muzeum Ustroń-
skim im. J. Jarockiego wraz z Oddziałem 
M. Skalickiej, Czytelni Katolickiej, MDK 
„Prażakówka”. Elżbieta Szołomiak należy 
do nowoczesnych artystów, jest kolorystką 
malującą przede wszystkim pejzaże, kwiaty, 
ludzi akwarelą, temperą, a głównie olejem. 

Świat w jej dziełach jest realistyczny, lecz 
odbity w wizji malarskiej wyrażającej 
tendencję do szlachetności i piękna. Talent 
artystki pozwala jej stwarzać rzeczywistość 
harmonijną i romantyczną.

Przez wiele lat podróżowała, można 
rzec, po całym świecie, odbywając niezwy-
kłe wyprawy rozpoczynające się od Szwaj-
carii w Europie, a kontynuowane m.in. 
na Borneo, do Nowej Zelandii, Australii, 
Tajlandii, Indonezji, Birmy, Kambodży, po 
których odbywały się wspaniałe spotkania 
z globtroterką, jej oratorskimi zdolnościa-
mi opowiadania, połączone prawie zawsze 
z mniejszymi wystawami obrazów z wojaży. 
Takich spotkań bez żadnych wynagrodzeń 
odbyło się w naszym mieście także wiele. 
Kilka z nich, oprócz wymienionych wyżej 
placówek kultury, odbyło się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. J. Wantuły. Dzię-
ki swojej działalności dołączyła do grupy 
osób promujących nasze miasto nie tylko  
w kraju, ale i za granicami, co dla Ustronia 
jest bardzo cenne. 

Mamy zaszczyt gościć Elżbietę Szo-
łomiak na łamach Gazety Ustrońskiej 
niemal od 30 lat. Pierwsza wzmianka 
ukazała się w numerze 19. z 1991 roku 
i zapowiadała prelekcję o Australii.  
W kolejnych rocznikach znajdziemy re-
lacje z podróżniczych spotkań z artyst-
ką, z wernisaży, zapisy rozmów, a także 
cykl reportarzy jej autorstwa z wyprawy 
do Azji Południowo-Wschodniej. Wystar-
czy wejść na www.archiwum.ustron.pl. 
Poniżej fragmenty wywiadów z artystką. 

Czym dla pani jest malarstwo? 
Miałam kiedyś wystawę w sanatorium 
dla ludzi nerwowych i wyczerpanych. To 
sanatorium mieści się na Opolszczyźnie 
w miejscowości Moszna. W pięknej sali 
balowej na pierwszym piętrze dyrekcja 
sanatorium urządzała wystawy. Moje 
wystawy były tam wielokrotnie. Miałam 
tam również spotkania z pacjentani i per-
sonelem. Ludzie ci obrazy widzieli trochę 
wcześniej, zanim poznali mnie osobiście. 
Kiedy przyjechałam i wysiadłam z samo-
chodu, wyszedł naprzeciw dyrektor, lekarz 

27 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr XVIII/267/2020 Rada Miasta Ustroń nadała 
wyróżnienie „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Elżbiecie Szołomiak, malarce  
i podróżniczce, która wkrótce obchodzić będzie 80. urodziny. W uzasadnieniu 
uchwały autorstwa Elżbiety Sikory czytamy: 
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psychiatra, przywiatał się ze mną, spojrzał 
i powiedział: „Wyobrażałem sobie panią 
zupełnie inaczej. Wyobrażałem sobie, że 
jest pani typem piknicznym, czyli tęgim, 
uśmiechniętym od ucha do ucha, tym-
czasem, widzę szczupłą i melancholijną 
młodą osobę”. Po czym dodał: „W takim 
razie to malarstwo jest marzeniem”. 
Mnie się spodobało i podpisuję się pod 
tym. Rzeczywiście to malarstwo jest ma-
rzeniem o czymś lepszym, świetlistym, 
piękniejszym, niekoniecznie spokojniej-
szym — marzeniem o jakimś barwnym 
zaczarowanym świecie. 
Kiedy zaczęła pani malować? 
Bardzo dawno. Właściwie lubiłam malo-
wać jako dziecko. To się zaczęło kształto-
wać gdzieś w szkole podstawowej. 
Czy pomogła pani w tym szkoła? 
Nie sądzę. Raczej rodzina, ponieważ talent 
plastyczny występuje w naszej rodzinie 
dość często. Właściwie odziedziczyłam 
go w prostej linii od ojca. Wiele osób  
w rodzinie ojca zajmowało się sztuką 
profesjonalnie. Jest to właściwie klan, 
rodzina, której początki sięgają 1410 roku, 
a byli w niej rzeźbiarze, muzycy, malarze. 
Talent się powtarzał i wystąpił u mnie. 
Czyli krótko mówiąc — genetyka. 
Aby być dobrym malarzem ile potrzeba 
pracy a ile talentu? 
Czasem mam ochotę powiedzieć pół na 
pół, a czasem 80% talentu i 20% pracy. 
Chyba to wygląda tak, że w początkowej 

fazie jednak konieczna jest pracowitość i to 
przez nią talent się rozwija. Często porów-
nuję to do treningu sportowego. Ćwiczy się 
warsztat, sposoby zapełniania płaszczyzny. 
Rozwija się przez to wyobraźnia. Widzę 
jak u mnie na przestrzeni lat wyobraźnia 
się zmienia. Mówi się też o tak zwanym 
natchnieniu. Ja nazwałbym to umiejęt-
nością koncentracji i wyizolowania się ze 
wszystkiego co jest naokoło. Nie zawsze 
człowiek jest do tego zdolny. Słyszałam, że 
niektórym artystom wychodzi jeden obraz 
na trzydzieści lat, a są tacy, którzy jeden 
na trzydzieści sknocą. Ja należę do tych, 
którzy psują rzadko. 
Jak pani zaczynała wystawiać? 
W moim życiu parę rzeczy wyglądało jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po 
studiach osiedliłam się na Opolszczyźnie 
i życie toczyło się normalnie. Przez rok 
pracowałam jako projektant w fabryce, 
parę lat jako nauczyciel wychowania 
plastycznego. Potem przyszły jakieś kata-
strofy osobiste, życie na pograniczu nędzy 
i nagle, ktoś wpadł w zachwyt nad moimi 
obrazami. Jeden z kolekcjonerów sztuki, 
a jednocześnie redaktor tygodnika Stolica 
piszący co tydzień felietony o malarstwie 
i relacje z wystaw, odkrył moje trzy obra-
zy olejne na Targach Sztuki w Warsza-
wie. Te trzy obrazy natychmiast zakupił  
i w krótkim czasie skontaktował się ze 
mną. Pomógł mi zorganizować pierwszą 
indywidualną wystawę w Warszawie  

w 1972 roku w Desie przy ul. Koszykowej. 
Jest to salon o pewnej renomie, wysta-
wiający tylko uznane nazwiska. Po prostu 
w małym miasteczku na Opolszczyźnie 
zostałam odkryta. Wystawa w Desie miała 
trwać dwa tygodnie, trwała trzy dni. Zo-
stała rozkupiona tak, że po trzech dniach 
nie było wystawy. Powiadomiono mnie, 
że mam grubszą gotówkę do odebrania, 
za którą kupiłam pierwszy samochód. Po-
nieważ w prasie były recenzje, kolorowe 
reprodukcje — posypały się oferty. To 
mnie zmobilizowało  do pracy. Przez lata 
wszyscy podziwiali moją pracowitość i py-
tali jak ja to robię. Zawsze wyjaśniałam, że 
moja wydajność leży we wczesnym wsta-
waniu i dobrej organizacji dnia. Potrafiłam 
wszystkie drugorzędne sprawy spychać na 
godziny wieczorne i popołudniowe, kiedy 
byłam już w niżu biologicznym, natomiast 
najlepsze godziny wykorzystywałam na 
malowanie. Nigdy nie miałam pracowni  
z prawdziwego zdarzenia, nigdy nie 
miałam tak zwanych warunków. Obrazy 
musiałam upychać pod łóżka, malowałam 
gdzieś na kuchennym stole. Mówiono mi 
na pocieszenie, że prawdziwa sztuka nigdy 
nie rodzi się w cieplarnianych warunkach. 

Spotkania z Elżbietą Szołomiak zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na zdjęciu 
wernisaż wystawy malarstwa w Muzeum Ustrońskim, 2009 r.

Wielu malarzy realistów powiela lepiej 
lub gorzej rzeczywistość, bo patrząc na 
otaczający ich świat nie potrafi powie-
dzieć nic nowego. (...) Malarstwo Elżbie-
ty Szołomiak dzięki innemu widzeniu 
rzeczywistości jest przeciwieństwem 
takiej twórczości, chociaż opiera się na 
realistycznej konwencji. Artystka należy 
do tych nowoczesnych twórców, którzy 
osiągnęli rzecz trudną – komunikatywność 
malarstwa, bez obniżenia jego rangi. (...) 
Cechą tego malarstwa jest optymistyczne 
widzenie świata. Artystka jakby przeciw-
stawiała się programowo antyestetyzmo-
wi, pesymizmowi, wszelkim obsesjom  
w sztuce. Twórczość jej służy uszlachet-
nieniu człowieka, co powinno być cechą 
każdej sztuki. Świat w obrazach Elżbiety 
Szołomiak jest wprawdzie realistyczny, 
ale dobity zawsze w wizji malarskiej 
wyrażającej tendencję do szlachetności  
i piękna. Talent artystki pozwala jej 
stwarzać rzeczywistość harmonijną  
i romantyczną, ten romantyzm widoczny 
przede wszystkim w pejzażach, które naj-
trafniej charakteryzują jej twórczość.                     
                                  Edmund Grzybowski
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(katalog online)

Janusz Stanny, Jan Wilkowski „Awantura o kapcie”
Mała Ula zostaje pod opieką Dziadka i zaczynają się kłopoty – zamiast przygo-

towywać się do wyjścia do szkoły, dziewczynka 
postanawia bawić się w szkołę. A sprawdzanie 
obuwia zmiennego u Dziadka i pozostałych – plu-
szowych – uczniów zajmuje bardzo dużo czasu. 
Zwłaszcza gdy okazuje się, że Ula nie może zna-
leźć nawet własnych kapci, a Dziadek zaczyna 
tracić cierpliwość… Ta przezabawna historia  
o perypetiach Dziadka i jego ukochanej niesfornej 
wnuczki napisana została przez Jana Wilkowskie-
go, jednego z najwybitniejszych twórców polskie-
go teatru lalkowego, autora sztuk, scenariuszy  
i książek dla dzieci. Autorem opracowania graficz-
nego jest Janusz Stanny, mistrz polskiej szkoły 
ilustracji, poeta i pedagog, którego dynamiczna 
kreska i nowatorskie podejście do sztuki stały się 
inspiracją dla całego pokolenia polskich grafików.
Pierwsze wydanie książki – 1968 rok.

Philip Reeve „Gobliny kontra Krasnoludy”
Tom 2 tryskającej humorem serii fantasy autora światowych best-

sellerów „Zabójcze maszyny”, sfil-
mowanych przez twórców „Hobbita” 
i „Władcy Pierścieni”. Armia tęgich  
i tęgo owłosionych krasnoludów 
drąży tunele pod ziemiami gobli-
nów. Mają niecne plany – zakraść 
się do zamku Clovenstone i zrabo-
wać najcenniejsze skarby. Gobli-
ny kochają dobrą bitkę, ale nawet 
chojrackie chłopaki z plemienia 
Skarpera i Henwyna nie poradzą so-
bie z pancernymi kretami najeźdźcy.  
W przygotowaniu do wielkiej bitwy, 
która raz na zawsze rozstrzygnie losy 
gobliniego rodu, nasi bohaterowie 
zmuszeni są szukać pomocy najwięk-
szych herosów, trolli, a nawet duchów. 

Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa,
Dobry człek z dobrych czynów poznawanych bywa.
                                               Wacław Potocki

W dniu święta państwowego 15 sierpnia 2020 r. odszedł na 
zawsze po ciężkiej chorobie śp. Adolf CIEŚLAR, który dożył 
83 lat, a zamieszkiwał przy ul. Źródlanej w dzielnicy Zawodzie.

Urodził się 7 czerwca 1937 r. w Ustroniu jako syn Jana i Anny 
z domu Cieślar. W 1960 r. zawarł związek małżeński z Martą 
Harwot. Niestety los sprawił, iż nie było im dane dożyć rocznicy 
60-lecia pożycia małżeńskiego. Państwo Cieślarowie doczekali 
się czworga dzieci: Jerzego, Władysława, Małgorzaty i Adama. 
Zostali dziadkami siedmiorga wnucząt.

Zmarły był znanym i cenionym rolnikiem. Jego gospodarstwo 
rolne nastawione było na hodowlę bydła mlecznego. Jako eme-
ryt zajmował się również inseminacją. Działał także społecznie. 
Przez 20 lat pełnił funkcję radnego, najpierw przez 3 kadencje   
w Miejskiej Radzie Narodowej w latach: 1973-77, 1978-84, 
1988-90 oraz po transformacji ustrojowej w Radzie Miasta,  
w latach 1994-98. Został nawet członkiem Zarządu Miasta. Jako 
radny głosował za zniesieniem opłat adiacenckich, na sercu leżały 
mu remonty dróg w swojej dzielnicy oraz uzupełnienie oświet-
lenia ulic. W wywiadzie, który udzielił „Gazecie Ustrońskiej” 
w 1998 r. powiedział, że największym sukcesem ówczesnej 
kadencji Rady było oddanie do użytku obwodnicy oraz przejęcie 
od Kuźni Zakładowego Domu Kultury „Kuźnik”, nazwanego od 

WSPOMNIENIE O ADOLFIE CIEŚLARZE
tego czasu Miejskim Domem Kultury „Prażakówka”. Sporo lat 
współpracował z Komitetem Dożynkowym, zostając w 1987 
r. razem z żoną Martą gazdami dożynek. Brał czynny udział  
w powstaniu dzielnicy uzdrowiskowo-leczniczej Zawodzia jako 
wozak przewożący materiały budowlane.

Adolf Cieślar dał się poznać jako dobry, życzliwy człowiek 
czynu, spolegliwy, opiekuńczy mąż, ojciec i dziadek, na któ-
rego zawsze można było liczyć. Pamiętam go z czasów, kiedy 
pracowałam w latach 70. i 80. XX wieku w Urzędzie Miejskim. 
Uśmiechnięty często odwiedzał Referat Rolnictwa i Leśnictwa, 
aby załatwiać wiele spraw i przychodził, żeby uczestniczyć  
w posiedzeniach Zarządu Miasta, komisji i sesji Miejskiej Rady 
Narodowej. W dyskusjach miał zawsze swoje wyważone zdanie, 
nie lubił nieporozumień. Uważał, że wszystko można załatwić 
spokojnie, z klasą. Żył tematami rolnictwa i ten zawód bardzo 
do niego pasował.

Uroczystość żałobna, którą prowadził ks. Dariusz Lerch, odbyła 
się 20 sierpnia w kościele ewangelickim Ap. Jakuba Starszego. 
Spoczął na miejscowym cmentarzu ewangelickim w grobie ro-
dzinnym, a towarzysząca mu najbliższa rodzina, znajomi, przy-
jaciele i sąsiedzi, oddali ostatni hołd jego pamięci. Niechaj lasy 
Lipowskiego Gronia, wznoszącego się nad jego gospodarstwem, 
szumią pieśni dziękczynne za to, kim był w naszym środowisku, 
a ustrońska ziemia da mu wieczne, spokojne odpoczywanie.                    
                                                                Elżbieta Sikora

Zdjęcie to ukazało się z wywiadem w GU  nr 12/98 .        Fot. W. Suchta

LAUR 
SREBRNEJ CIESZYNIANKI 
Do dnia 17 września br. można zgłaszać kandydatury do 

Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.
Prawo zgłaszania kandydatów do ww. wyróżnienia przysługuje 

wszystkim działającym na terenie Gminy Ustroń stowarzysze-
niom, organizacjom, instytucjom, radom osiedli i Burmistrzo-
wi Miasta. Zgłaszani kandydaci powinni być osobami, które  
w szczególny sposób zasłużyły się dla społeczności, w której działają  
i wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie 
i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane za godne na-
śladowania, polecenia i być wzorem dla innych.

Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandy-
data w danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane 
na formularzu (do pobrania na stronie internetowej miasta) lub w 
Urzędzie Miasta w Ustroniu oraz powinno zawierać zgodę kandy-
data na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych osobowych. 
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 W 
dawnym 

Ustroniu

Po naszymu...
Witejcie ludeczkowie

Czy wiycie, że łoto za pore tydni ło-
dewróm nóm tyn sklep na Cieszyński? 
Kożdy dziyń szmatlym sie tam a haw 
kole downej Savi, zoglóndóm ciekaw-
sko do postrzodka, dyć tam sie wszycko 
zmiynio, że hej! Robotnicy uwijajóm sie 
z robotóm, łod rana do wieczora, że ni 
mogym sie tymu nadziwić. Kożdy dziyń 
widać, że zaś cosi nowego zrobióne. 
Przi dwiyrzach wszycko sie blyszczy, 
jakby to były jaki marmury. Łoto aji 
jedna paniczka pucowała szyby we 
dwiyrzach, tóż łotwarci już isto coroz 
bliżyj! Snoci jeszcze we wrześniu już 
bydymy kupować w nowym eleganckim 
sklepie. Ni mogym sie doczkać i chcia-
łabych iś sie tam podziwać zaroziutko 
jak łodewróm, ale czy nas tam tyn 
korónawirus wszyckich na roz puści?  
A przeca chyntnych bydzie moc, dyć na 

łotwarci dycki dajóm jakisi promocyje 
i cosi je łacni. Już szporujym jakisi 
grosze, coby se tam pofolgować. Ojej, 
wiela se fajnych rzeczy kupiym!

Jak żech sie spytała takigo ważnego, 
co tam rozkazuje, co to bydzie za firma, 
to prawił, że Euro, ale móm nadzieje, 
że mogymy płacić złotówkami, a ni 
euro, bo u nas nigdy nic nie wiadómo. 
Przeca pamiyntóm sklepy kaj sie płaci-
ło dolarami, ale jaki tam były frykasy!

Teroski sporo towaru kupujym  
w tym małym łosiedlowym sklepiku, 
bo to je blisko chałupy, a skyrs tego 
korónawirusa taki zakupy sóm bar-
dziyj wygodne i bezpieczne. Nie trzeja 
szmatłać sie w tych wielucnych kónzu-
mach pomiyndzy ludziami i półkami  
i chladać łoto baji gorczycy do kiszy-
nio łogórków. Nachodziłach sie w mar-

kecie koło torgu i nałoglóndałach moc 
przipraw, a tego co trzeja nie naszłach. 
Nie było tam też soli niejodowanej,  
a jyny takóm dowóm do kiszynio.  
A w tym sklepiku, kiery mo taki staro-
downy wystój idzie kupić i gorczyce  
i sól kamiynnóm i rozmaite przidatne 
towary. Nima jyny chleba, ani łoto jaki 
żymły czy rożka, ale prowdziwe masło, 
mlyko i maślónka dycki czakajóm  
w lodówce.

Pamiyntóm jak jeszcze działało na 
Cieszyński Tesco, to roz wyłónczy-
li prónd i nielza było nic w takim 
wielucnym sklepie kupić, bo kasy 
nie działały i trzeja było czakać, aż 
zaś prónd przidzie, a w tym sklepiku 
łosiedlowym je jeszcze starodowno 
woga, zaś tyn panoczek wszycko liczy 
w głowie i ludzie sie tam ciśli, bo bez 
próndu też mógli my zrobić zakupy  
i mogymy do dzisio. 

Tóż chwolmy se nowości, ale docy-
niejmy tóm możne kapke starodownóm 
codziynność, bo i ta sie ponikiedy 
bardzo przido. 

                         Staro ustrónioczka

Dokładnie 90 lat temu, 
w 1930 r. oddano do użyt-
ku pierwsze korty tenisowe 
w Ustroniu. Ich urządzeniem 
zajął się Ustroński Klub Te-
nisowy, prężnie działający  
w naszej miejscowości od lat 
20. XX wieku. Korty, usy-
tuowane w nowo założonym 
parku Tadeusza Kościuszki, 
stanowiły zalążek tutejszej 
infrastruktury sportowej.  
W 1931 r. w pobliżu kortów 
(w rejonie obecnej ul. Sło-
necznej) powstały dwa boiska 
– do piłki nożnej i koszykówki,  
a w 1933 r. uroczyście otwarto 
park kąpielowy z basenem.  
W podobnym czasie po drugiej 
stronie rzeki Wisły, nieopodal 
willi „Zameczek” zbudowano 
skocznię narciarską. O począt-
kach ustrońskiego sportu sze-
rzej piszę w I tomie monografii 
„Ustroń 1305-2005”. 

Na zamieszczonej archiwal-

nej fotografii, pochodzącej  
z kolekcji Bronisława Mie-
cha, oglądamy pierwszych 
pasjonatów tenisa, rozgry-
wających mecz na nowo ot-
wartych kortach. Mężczyzna 
w białej koszuli, widoczny  

z prawej, to młody lekarz Otto 
Socha, sekundariusz Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie, rodem  
z Ustronia. Z lewej strony uję-
ty został z profilu Leo Granzer, 
nauczyciel Publicznej Szkoły 
Powszechnej nr 1. Fascynu-

jącą biografię doktora Sochy 
zaprezentuję w obecnie przy-
gotowywanym, 23 tomie „Pa-
miętnika Ustrońskiego”, który 
ukaże się w grudniu bieżącego 
roku.

                    Bożena Kubień
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5 września odbył się Dzień Otwarty w Miejskim Domu Kultury  „Prażakówka”. Pod okiem instruk-
torów wiele się działo plastycznie, muzycznie, tanecznie, dla każdego coś ciekawego. Pasje  
i zainteresowania można rozwijać podczas zajęć, które odbywają sie popołudniami przez cały 
rok szkolny.                                                                                       Fot. MDK Prażakówka

TRENINGI I REKREACJA
Od 15 do 22 sierpnia dzieci i mło-

dzież klubu sportowego SRS Czantoria 
USTROŃ uczestniczyły w obozie kon-
dycyjnym w Borach Tucholskich.

Ośrodek Mikomania położony nad 
malowniczym jeziorem oraz sprzyjająca 
pogoda umożliwiły zrealizowanie pełnego 
planu treningowego.

Od wczesnych godzin porannych do 
wieczora dzieci miały zapewnione zajęcia. 
Treningi kondycyjne i wytrzymałościowe 
były przeplatane zajęciami regeneracyj-
nymi i relaksującymi. Jazda na rowerze, 
rolki, interwały, biegi długodystansowe, 
triatlon, windsurfing, tenis, SUP oraz inne 
zajęcia pozwoliły na rozbudzenie kondy-
cyjne organizmów dzieci po wakacjach,  
a dalsze regularne treningi zbudują formę 
przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Kolejny obóz zorganizowany przez 
SRS Czanrtoria zaliczamy do udanych! 

Szczególne podziękowania dla Kadry 
Trenerskiej naszego klubu, za opiekę  
i profesjonalne przeprowadzenie specjali-
stycznych treningów ukierunkowanych – 
Patrycji Polak, Marcinowi Czyżowi oraz 
Maćkowi Ogonowskiemu. Podziękowa-
nia kierujemy również w stronę pozosta-
łych osób i Sponsorów zaangażowanych  
w organizację obozu!

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci 
do dołączenia do sekcji narciarskiej na-
szego klubu. Więcej informacji na www.
srsczantoria.pl   Zarząd SRS Czantoria

Zarząd Województwa Śląskiego za-
twierdził listę rankingową placówek 
przedszkolnych zakwalifikowanych do 
udziału w drugiej edycji kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać 
SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 31 
sierpnia Sejmik Województwa Śląskiego 
przyjął uchwałę dotyczącą przyznania po-
mocy rzeczowej – w postaci oczyszczaczy 
powietrza dla jednostek samorządu teryto-
rialnego. W Ustroniu po dwa oczyszcza-
cze powietrza otrzymają: Przedszkole nr 
6, Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa 
nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi, Od-
działy Przedszkolne Szkoły Podstawowej 
nr 3, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 7, 
Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 5, Szkoła 
Podstawowa nr 5.                             (mn)

OCZYSZCZACZE 
DLA PRZEDSZKOLI
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SZEJOWIE 
W RAJDZIE ŚLĄSKA

5 RAJDOWY 
USTROŃ 

W 2021 ROKU

ŚWIETNE 
TEMPO 

I PECHOWA 
KOŃCÓWKA
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szcze-

paniak zaprezentowali fenomenalną formę 
w Rajdzie Estonii, praktycznie do końca 
walcząc o drugie miejsce i ciesząc kibiców 
swoją jazdą. Załoga LOTOS Rally Team 
w pięknym stylu pokonywała szutrowe 
odcinki specjalne, aż 10 z nich kończąc 
na podium. Na finałowej pętli wygrała 
jedną próbę, awansując z trzeciej na drugą 
pozycję w kategorii WRC 3. Niestety na 
ostatnim odcinku specjalnym Škoda Fabia 
R5 evo Polaków znalazła się poza drogą, 
co oznaczało koniec rywalizacji. Duet 
LOTOS Rally Team wróci z Estonii na 
tarczy, jednak w pełni zmotywowany i go-
towy na kolejne wyzwanie, jakim będzie 
Rajd Turcji, rozgrywany już za niespełna 
dwa tygodnie. 

Rajd Estonii wznowił rywalizację  
w Rajdowych Mistrzostwach Świata 2020, 
debiutując w kalendarzu. Załogi rywalizo-
wały na  siedemnastu odcinkach specjal-
nych, które rozgrywane były od piątku. 
Po blisko sześciomiesięcznej przerwie do 
startów powrócili Kajetan Kajetanowicz 
i Maciej Szczepaniak, prezentując się  
z bardzo dobrej strony. Od początku uzy-
skiwali wysokie czasy, które pozwoliły im 
zakończyć sobotni etap na trzeciej pozycji, 
11 sekund za wiceliderami. 

Niedzielne zmagania rozpoczął odcinek 
OS 12 Arula 1 (6,97 km), który wystar-
tował o godzinie 6:35 czasu polskiego. 
Załoga LOTOS Rally Team pojechała go 
świetnie, ustępując jedynie o 0,8 sekundy 

liderom, Oliverowi Solbergowi i Aarono-
wi Johnstonowi. Kolejne dwie próby to 
odpowiednio: czwarte i trzecie miejsce  
w kategorii WRC 3. Drugą pętlę rozpoczęli 
od wygranej, kolejną próbę finiszując na 
trzecim miejscu. Niestety, finałowy Power 
Stage został zakończony przedwcześnie. 

Co warte podkreślenia, Polacy na 
wielu odcinkach byli szybsi od wszyst-
kich załóg fabrycznych, rywalizujących  
w WRC 2. Notowali także świetne czasy  
w klasyfikacji generalnej, na czele z ós-
mym wynikiem (tuż za samochodami 
klasy WRC) na piętnastym odcinku spe-
cjalnym. 

– Za nami pełen emocji Rajd Estonii. 
Przyjechaliśmy tu zmotywowani, z celem 
walki o jak najlepsze miejsce, świadomi 
tego, jak silną mamy konkurencję. Nie 
spodziewałem się, że już od początku 
pokażemy tak wysokie tempo, ale za-
procentowała praca, którą wykonaliśmy 
w przerwie. Wygrywaliśmy z załogami 
fabrycznymi, triumfowaliśmy na poszcze-
gólnych odcinkach specjalnych, walczy-

liśmy w czubie klasyfikacji. Startujemy  
w mistrzostwach świata po to, by walczyć 
i z takim nastawieniem wystartowaliśmy 
również do ostatniego odcinka specjal-
nego. Rajdowe Mistrzostwa Świata to 
kwintesencja sportu, choć i ten czasami 
smakuje gorzko. Wracamy do Polski, by 
przygotować się do startu w Turcji, gdzie 
w ubiegłym roku wygraliśmy. Dziękuję za 
Wasze wsparcie, które czułem, wciskając 
gaz w podłogę – mówił po rajdzie Kajetan 
Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz 
Europy. 

Kolejną rundę stanowi 13. Rajd Turcji, 
który rozegrany zostanie w dniach 18-20 
września. Organizatorzy przygotowali 
dwanaście odcinków specjalnych o łącznej 
długości 223 kilometrów, podzielonych na 
trzy dni. Kajetan Kajetanowicz i Maciej 
Szczepaniak zmierzą się z 11 konkurenta-
mi w kategorii WRC 3. 

Starty Kajetana Kajetanowicza wspiera-
ją strategiczny partner LOTOS Rally Team 
– Grupa LOTOS, a także Delphi Techno-
logies, Driving Experience oraz Pirelli.

Drodzy kibice rajdowi 
i pasjonaci motorsportu!

Z przykrością informujemy o przenie-
sieniu 5 edycji Rajdowego Ustronia na 
rok 2021.

W związku z panującymi obecnie prze-
pisami, podjęliśmy bardzo trudną decyzję 
o przesunięciu kolejnej edycji Rajdo-
wego Ustronia na przyszły rok. Tak jak  
i Wy, czekaliśmy na rozwój sytuacji pełni 
nadziei, że uda nam się po raz kolejny 
zmienić Ustroń na stolicę polskich rajdów. 
Jak co roku chcieliśmy, by motoryzacyjne 
święto opanowało ustrońskie centrum. 
Dzięki współpracy z naszymi stałymi part-
nerami oraz nowymi zespołami zamie-

rzaliśmy jeszcze bardziej uatrakcyjnić to 
niezwykłe wydarzenie. Nie chcemy zatem 
dopuścić, by Rajdowy Ustroń i jego fani 
byli w jakikolwiek sposób ograniczeni,  
a do wprowadzenia ograniczeń bylibyśmy 
zmuszeni.

Przy podjęciu trudnej dla nas decyzji 
kierowaliśmy się Waszym bezpieczeń-
stwem. Nie możemy pozwolić sobie na 
ryzyko zakażeń, jakie niewątpliwie nastą-
piłoby podczas trwania tej imprezy.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość  
i zrozumienie naszej decyzji.

Chcielibyśmy z tego miejsca podzię-
kować wszystkim zaangażowanym  
w projekt, który z całą pewnością powróci 
w przyszłym roku ze zdwojoną siłą. Już 
teraz potwierdzamy część przewidzianych 
atrakcji, a także wymyślamy kolejne, 
by zaspokoić Wasze oczekiwania. Acz-
kolwiek namiastkę i przedsmak 5. edy-
cji postaramy przedstawić Wam jeszcze  
w tym roku.

Do zobaczenia na odcinkach specjal-
nych i w Ustroniu podczas 5. edycji Rajdo-
wego Ustronia w 2021 r. Organizatorzy

Jarosław i Marcin Szejowie pojawią się 
12 września na starcie 4. Rajdu Śląska, 
który jest drugą rundą Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski 2020. 
Rywalizacja potrwa tylko jeden dzień, ale 
zawodnicy będą musieli przejechać 100 
kilometrów. Będzie to kolejna okazja ku 
temu, aby pokazać się kibicom z dobrej 
strony. Już raz w tym sezonie się to udało. 
Jarosław i Marcin Szejowie wygrali 29. 
MARMA Rajd Rzeszowski w klasie Open 
4WD i są liderami mistrzostw Polski. 
Na Śląsku bracia będą chcieli utrzymać 
swoją pozycję. Bazą rajdu tradycyjnie 
będzie Stadion Śląski w Chorzowie, gdzie 
załogi będą się meldować już w czwartek, 
natomiast na trasę wyjadą w sobotę, żeby 
dwukrotnie zmierzyć się z oesami Jastrzę-
bie-Zdrój (20,47 km) i Warszowice (7,03 
km) oraz trzykrotnie z próbą Miedźna 
(15,20 km).                                       (mn)
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www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY - USTROŃ. 33-854-
53-98.

KOMANDOR - Cieszyn, 
ul.Stawowa 27 - szafy, gar-
deroby,  zabudowy wnęk  
z drzwiami przesuwanymi  
i nie tylko... Zamów bezpłatny 
pomiar. RATY 0%. 728-340-
518, (33) 854-22-57. www.
komandor.pl

Koszenie, kosiarka, wykaszar-
ka. 888-901-824.

Malowanie dachów. 505-168-
217.

Spawanie plastików. Ustroń, 
ul. Obrzeżna. 501-444-534.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

PROFESJONALNE CZYSZ-
CZENIE KOSTKI BRUKO-
WEJ. 798-081-406.

Wynajmę mieszkanie, cen-
trum Ustronia, 38m2. 783-
218-881.

Działka budowlana - 659m2, 
Hermanice (media w ulicy). 
668-815-874.

Mobilne usługi fryzjerskie 
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 
505-152-958. 

Bagażówka - przeprowadzki 
+ ekipa. Usługi transportowe. 
601-478-108.

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

TAM GINĄ LUDZIE
W niedzielę późnym popołudniem nad dwupasmówką rozległo się 

głośne wycie syreny strażackiej. Wóz jechał szybko w stronę Sko-
czowa, pożaru nie było widać, więc było prawie pewne, że zdarzył 
się wypadek. A jeśli wypadek na dwupasmówce, to nie gdzie indziej 
jak w okolicach skrzyżowania z ul. Dominikańską. Na szczęcie tym 
razem nie było ofiar, nie było też pokrzywdzonych. Ofiarą był sprawca 
kolizji, który pił alkohol, a potem beztrosko usiadł za kierownicą 
audi 100. Nietrzeźwy nie był w stanie utrzymać się na właściwym 
pasie jezdni, zjechał na pas zieleni i uderzył w słupek fotoradaru. 
(...) – Przekleństwem tego skrzyżowania jest to, że na drogę szybkie-
go ruchu wjeżdża się pod górkę – stwierdza mieszkający niedaleko 
emerytowany policjant. – Nawet doświadczony kierowca denerwuje 
się, gdy ma pokonać to skrzyżowanie. Słaba widoczność i problemy 
z wyjazdem, zwłaszcza gdy jest mokro, albo mroźno sprawiają, że 
kierowcy wpadają pod pędzące z Wisły czy Skoczowa samochody.  
A te potrafią rozwijać zawrotną prędkość na odcinkach poprzedza-
jących skrzyżowanie.

POD POMNIKIEM MACZKA
Zarząd Główny Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatan-

tów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie organizował 7 sierpnia  
w Gdańsku Wrzeszczu przy Al. Wojska Polskiego uroczyste obchody 
65. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 66. rocznicy zwycię-
skiej bitwy w Normandii pod Caen, Falaise przez 1 dywizję pancerną 
gen. Stanisława Maczka. Podziękowanie uczestnikom uroczystości 
w imieniu kombatantów złożył ustroniak Franciszek Korcz, będący 
wiceprezesem Zarządu Głównego SKPSZ. 

NIEOBLICZALNA WOKALIZA
– Jeśli chce się pozyskać artystę dla swojego celu, to trzeba oprzeć 

się na osobistym kontakcie i całkowitej szczerości. Jak dotąd ta 
metoda mnie nie zawiodła. Gdy artyści widzą słuszność idei i za-
angażowanie, to udaje się uzyskać pozytywną odpowiedź, a potem 
formalności załatwia się z menadżerem – mówi Katarzyna Rychlik  
z Ośrodka Socjoterapeutycznego prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”, która po raz trzeci 
zaprosiła na koncert charytatywny uznanego artystę. Koncert pod 
tytułem „Podaruj dzieciom słońce” odbył się po raz trzeci. Dwa lata 
temu wystąpił Simoni, rok temu Czesław Mozil, a w tym, 8 września 
mieliśmy okazję wysłuchać recitalu Gaby Kulki.          Wybrała: (lsz)
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OGŁOSZENIA DROBNE

11-12.09  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
13-14.09  Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1     tel. 33 856-11-93
15-16.09   Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 33 855-10-14
17-18.09  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
19-20.09  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 33 854-24-59
21-22.09  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00. 

11-13.09   9.00 Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików 
  Ustroń CUP, korty al. Legionów 
12.09 13.00-17.00 Rodzinny piknik modelarski, Muzeum Ustrońskie
12.09 16.00 IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – GKS Radzie- 
  chowy – Wieprz, stadion ul. Sportowa 
12.09 19.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Recital harfowy w wy- 
  konaniu Anny Scheller, kościół pw. św. Anny w Nierodzimiu
13.09 11.00 Klasa A Skoczów: Mecz KS Nierodzim – LKS Olza 
  Pogwizdów, stadion w Nierodzimiu
13.09 16.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Koncert Andrzeja Siko- 
  ry – trąbka i Wojciecha Wantuloka – organy, kościół pw.  
  Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu
15.09 16.00 Prezentacja książki Piotra Stefaniaka pt.: „Mulier 
   Fortis – święta Jadwiga Śląska (1178-1243) – ludzie, miejsca,  
  wydarzenia.” Spotkanie z autorem poprowadzi Dominika 
  Szczawińska.(radio eM), Muzeum Ustrońskie
15.09 17.00 Obchody upamiętniające 81. rocznicę spalenia 
   ustrońskiej synagogi, Pomnik Synagogi na ul. Ogrodowej 10.
16.09 17.00 Zebranie mieszkańców Zawodzia, sala sesyjna UM 
18.09 19.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Koncert muzyki dawnej 
  w wykonaniu zespołu Silesia Galante, Kościół rzymskokatolicki 
  św. Klemensa 
19.09 18.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Koncert zespołu Pasto 
  res, Kościół ewangelicki Apostoła Jakuba St. 

UWAGA! APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. 
Bobreckiej 27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

WNIOSKI DO BUDŻETU 
W NIERODZIMIU

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką zaprasza 
na comiesięczne dyżury w strażnicy OSP Nierodzim, które odby-
wają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w tym roku nie 
odbędzie się zebranie ogólne mieszkańców. Dlatego zwracamy 
się z prośbą do wszystkich mieszkańców dzielnicy o zgłaszanie 
propozycji do budżetu Miasta Ustroń na 2021 r. u pani radnej oraz 
członków Zarządu Osiedla – osobiście lub telefonicznie (numery 
kontaktowe wiszą w gablotce Zarządu – przy wejściu na boisko KS 
Nierodzim), mailowo pod adresem witkozub@gmail.com, oraz na 
wrześniowym dyżurze Zarządu Osiedla Nierodzim (28.09.2020 r.). 

Co ty wiesz o szachowaniu...                                    Fot. M. Niemiec
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Nie taki dawny Ustroń, 2010 r.             Fot. W. Suchta

50 zł 50 zł 50 zł 50 z ł
POZIOMO: 1) sportowy rower na płozie, 8) bałkańskie Tatry, 
9) małża na półmisku, 10) wschodnie imię żeńskie, 12) kartka 
z reklamą, 14) pełna słomy na polu, 15) klub piłkarski z Pragi, 
16) pomaga chorym, 19) w asyście księcia, 22) kuzyn lamparta, 
23) udają naturalne włosy, 24) wyżej od proboszcza.
PIONOWO: 2) miasto powiatowe w Łódzkiem, 3) świecideł-
ko, 4) krewny siostry, 5) imię męskie, 6) obsługuje maszynę, 
7) czar-powab (wspak), 11) półpiętro, 13) dzielnica Ustronia, 
17) kwitnący kaktus, 18) końskie „tyłki”, 20) młotem lub 
oszczepem, 21) filmik muzyczny.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 18 września.

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35

LETNIE SZACHY
   

Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Henryk Gaffke z Ustronia,  
ul. Skoczowska. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapra-
szamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, 
tel. 33 854-34-67.

K R Z Y Ż Ó W K A

* 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.
 

37/2020/5/R

KOMUNIKAT 
DLA SŁUCHACZY 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
Po zapoznaniu się z wynikami sondażu dotyczącego organizacji 

zajęć w nowym roku akademickim w czasie trwającej nadal epi-
demii koronawirusa (Covid-19) Rada Programowa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ustroniu podejmuje następujące decyzje:

1. Odwołuje inaugurację roku akademickiego 2020/2021 zapla-
nowaną na 2  października br z udziałem Jacka Cygana  z uwagi 
na małe zainteresowanie słuchaczy UTW. Spotkanie z artystą 
przesunięte zostanie na  stosowny i bezpieczny czas.

2. Organizuje i przyjmuje zapisy na zajęcia w następujących 
sekcjach: taniec liniowy, taniec towarzyski ( w parach małżeń-
skich), gimnastyka, język angielski (kontynuacja gr. I i II),język 
czeski (kontynuacja), język niemiecki (kontynuacja), trening 
pamięci, plastyka, tai chi, gimnastyka w basenie. Zajęcia odbywać 
się będą w MDK Prażakówka z wyjątkiem plastyki (SP-1) oraz 
tai chi i gimnastyki w basenie (sanatorium Równica). 

Zapisy przyjmowane są w siedzibie Akademii Esprit. Zaprasza-
my wszystkich , którzy przemyśleli swoją decyzję. Szczegółowy 
harmonogram zajęć na stronie internetowej Akademii Esprit  
w zakładce UTW, na stronie internetowej miasta, MDK „Praża-
kówka” oraz na tablicy ogłoszeń. 
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1 LKS Unia Książenice 18 16:5
2 APN Odra Wodzisław 15 18:8
3 TS Podbeskidzie II BB S.A. 14 15:6
4 LKS Drzewiarz Jasienica 13 14:12
5 LKS Bełk 11 11:9
6 LKS Czaniec 11 14:13
7 LKS Orzeł Łękawica 10 12:7
8 KS Kuźnia Ustroń 10 13:12
9 MKS Czechowice-Dziedzice 10 9:7
10 KS Spójnia Landek 9 8:5
11 KS Rozwój Katowice 8 16:13
12 LKS Unia Turza Śląska 6 10:16
13 LKS Jedność 32 Przyszowice 6 6:15
14 KP GKS II Tychy S.A. 4 9:14
15 GKS Radziechowy-Wieprz 4 7:14
16 MKS Iskra Pszczyna 3 6:16
17 MKP Odra Centrum Wodzisław 3 8:20

    Punkty sprzedaży gazety: ASIA Polana, Euro Sklep przy Policji, Euro przy Kuźni, EuroSpar Hermanice, Groszek obok TBS, HERMES Nierodzim, Informacja Turystyczna Rynek, Kiosk „RUCH” 
Kobyłecki Sanatorium „Równica”, Delikatesy Centrum Lipowiec, Lewiatan Manhatan, Lewiatan Poniwiec, Mendrek Lipowiec, PSS Beskid, PSS Hermanice, PSS przy SP1, Supermarket Polana, 
STRIMEX Sanatorium „Równica”, STRIMEX Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia, Sztwiorok Nierodzim, Targowisko, Wanda, Zibi.
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W ostatniej kolejce piłkarze Kuźni 
Ustroń udali się do Wodzisławia Ślą-
skiego, gdzie ich rywalem była miej-
scowa Odra Centrum. Odra, która  
w ostatnich tygodniach nie ma dobrej pas-
sy, bowiem w czterech ostatnich spotka-
niach zawodnicy trenera Roberta Tkocza 
nie wywalczyli nawet jednego oczka.  
W pierwszej połowie tego spotkania 
kibice zgromadzeni przy Bogumińskiej  
8 zobaczyli tylko jedną bramkę, a jej auto-
rem był Daniel Dobrowolski. Cztery mi-
nuty po zmianie stron prowadzenie Kuźni 
podwyższył Michał Pietraczyk, który  
w najlepszy z możliwych sposobów wy-
korzystał zamieszanie w polu karnym 
Odry. Gospodarze odpowiedzieli w 62 
minucie skutecznie egzekwując rzut kar-
ny. 120 sekund później prowadzenie 

Kuźni znów było dwubramkowe, kiedy to 
prostopadłe podanie Michała Pietraczyka 
wykorzystał Mateusz Wigezzi. Odra nie 
zamierzała składać broni i w 72 minu-
cie dopięła swego zdobywając bramkę 
kontaktową. Kuźnię przed nerwową koń-
cówką uratowali rezerwowi, ponieważ 
sześć minut później triumf podopiecznych 
trenera Mateusza Żebrowskiego przypie-
czętował Adrian Sikora. Doświadczony 
napastnik Kuźni celną główką zwieńczył 
dośrodkowanie Bartosza Iskrzyckiego.

Kuźnia wystąpiła w składzie: Michał 
Skocz – Konrad Pala, Cezary Ferfecki, 
Kamil Turoń, Jakub Wojtyła (od 64 minuty 
Damian Madzia), Daniel Dobrowolski, 
Arkadiusz Jaworski (od 69 minuty Bar-
tosz Iskrzycki), Dariusz Rucki, Mateusz 
Wigezzi (od 69 minuty Adrian Sikora), 

WYJAZDOWA WYGRANA
IV Liga (Śląsk - grupa II)

 MKP Odra Wodzisław – KS Kuźnia Ustroń – 2:4

W niedzielę drużyna trampkarzy KS Kuźnia Ustroń pierwszy raz wystąpiła jako gospodarz w rozgrywkach III ligi wojewódzkiej. Młodzi Kuźnicy 
wygrali dwa poprzednie mecze z Istebną i Cieszynem i również na własnym boisku odnieśli zwycięstwo tym razem z LKS Zryw Bąków niemal 
koszykarskim wynikiem 21:1 (11:0). Gole strzelili: Patryk Kędzierski (9), Michał Konderla (5), Kacper Boruszewski (4) oraz po jednym Prze-
mek Gawlas, Mati Omorczyk i kapitan drużyny Dawid Pilch. Chłopcy trenują pod okiem Krystiana Szleszyńskiego. Trampkarze Kuźni zajmują 
2. miejsce w tabeli zaraz za Beskidem Skoczów, ale obie drużyny mają po 9 pkt.                                                                        Fot. KS Kuźnia

Paweł Sękowski, Michał Pietraczyk (od 
69 minuty Paweł Brzóska).

                                    Arkadiusz Czapek

Sara Husar (z prawej) w barwach Stk Sopot. Zawodniczka została wypożyczona i wywalczyła wraz  
z koleżankami z zespołu zwycięstwo w Drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 12. 


