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KOMUNIKACJA
KOMPLEKSOWO
CZ. II - DW 941
I DROGA POWIATOWA

Fot. M. Niemiec

HARFA, TRĄBKA I ORGANY
Za nami kolejne wydarzenia XVI Festiwalu Ekumenicznego – dwa urocze kościoły
i troje utalentowanych wykonawców, co ważne, pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego. To jeszcze jeden atut wydarzenia kulturalnego, organizowanego przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, które zapewniając
najwyższy poziom wykonania, promuje jednocześnie młodych, choć już utytułowanych artystów stela. Pozwala również poznać wyjątkowe kościoły, na co dzień
odwiedzane głównie przez parafian. Dzięki transmisji i nagraniu dostępnemu
w internecie ludzie na całym świecie mogą słuchać koncertów i podziwiać wnętrza
świątyń.
Więcej na str. 8

W poprzednim numerze pisaliśmy
o zakończeniu remontu ul. Fabrycznej i modernizacji innych dróg miejskich: ul. Lipowej i ul. Szpitalnej, które
zakończyły się z powodzeniem mimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa. Znacząco zmieniło się też
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ul.
Andrzeja Brody, przed nami druga część
remontu ul. Cieszyńskiej, a w niedalekiej przyszłości kolejne inwestycje na
DW941 oraz poważne zmiany w układzie komunikacyjnym miasta, o czym
mówił burmistrz Przemysław Korcz:

– Właśnie podpisaliśmy umowę ze Starostwem Powiatowym na remont dalszego
odcinka ul. Cieszyńskiej o długości ok.
(cd. na str. 9)

NIEZWYCIĘŻONY
RUDY 102
ZNÓW W AKCJI
Słoneczny i ciepły dzień 12 września
zachęcił wielu mieszkańców Ustronia
i gości spędzających w naszym mieście
weekend do przybycia na Rodzinny Piknik Modelarski do Muzeum Ustrońskiego.
A doprawdy warto było i niejedna rodzina
spędziła tam całe popołudnie zachwycając
się kolejną wystawą modelarską, która
zawsze wzbudza podziw za precyzję
i cierpliwość wykonawców. O wystawie pisaliśmy już w 32 numerze gazety,

(cd. na str. 4)
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Jak już informowaliśmy, Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanowieniem nr 180/2020 z dnia 3 sierpnia 2020
r. stwierdził z dniem 27 lipca 2020 r. wygaśnięcia mandatu
radnego Wincentego Janusa z powodu pisemnego zrzeczenia
się mandatu.

WYBORY W HERMANICACH
Wincenty Janus reprezentował w Radzie Miasta Ustroń Komitet
Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza”
z okręgu wyborczego nr 10. Ten jednomandatowy okręg w Hermanicach obejmuje następujące ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana Sztwiertni (od nr
32 po stronie prawej i od nr 17A po stronie lewej), Katowicka (od
nr 150 do nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do nr 201 po stronie
lewej), Laskowa, Malinowa, Osiedlowa, Porzeczkowa, Różana.
Liczba okręgów, a co za tym idzie radnych z danego osiedla
uzależniona jest od liczby mieszkających tam ludzi. Hermanice
są największym w Ustroniu osiedlem, dlatego podzielone zostały
na 3 okręgi i mają w Radzie Miasta Ustroń trzech reprezentantów.
Jednym z nich był Wincenty Janus, który zrezygnował ze służby
z powodów zdrowotnych.
W dwóch pozostałych hermanickich okręgach radnymi są:
– Artur Kluz w Okręgu nr 9 (ul.: Beskidzka, Choinkowa,
Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej),
Dominikańska, Jana Sztwiertni /do nr 30 po stronie prawej i do
nr 15A po stronie lewej/, Jasna, Jaśminowa, Katowicka /od nr
100 do nr 148 po stronie prawej i od nr 101 do nr 153 po stronie
lewej/, Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Pawła Stellera, Siewna,
Urocza, Wiśniowa, Wspólna);
– Sławomir Haratyk (ul.: Orzechowa, Owocowa, Skoczowska
/do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po stronie prawej/, Sosnowa, Wodna – ponad 480 wyborców).
Wybory uzupełniające odbędą się 8 listopada tylko w Okręgu
nr 10 spośród zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów.
14 września 2020 r. Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podał
komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach
uzupełniających do Rady Miasta Ustroń. Utworzone zostały
2 komitety:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
DOROTY WALKER
– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Bogusława
Rożnowicz; siedziba Komitetu: Ustroń, ul. Skoczowska 155;
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
ROZWIJAJMY HERMANICE
– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Jacek Herczyk;
siedziba Komitetu: Ustroń, ul. Różana 3.

INDUSTRIADA 2020
Już 26 września Muzeum Ustrońskie zaprasza na kolejną edycję
Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. Tego dnia będziemy oczekiwać na naszych gości
w godzinach 9.00 – 18.00. Chociaż ze względu na reżim sanitarny
rozmach święta będzie znacznie mniejszy, przygotowaliśmy dla
Was ciekawe wydarzenia. Wszystkie atrakcje oprócz warsztatów
kreatywnych będą bezpłatne. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wejście do Muzeum możliwe tylko w maseczkach ochronnych.
A oto kolejne punkty programu:
9.00 – 18.00 Natura w przemyśle - zwiedzanie fabularyzowane
9.00 – 18.00 Poszukajmy natury w przemysłowym Ustroniu
- gra terenowa
10.30; 12.00; 13.30; 15.00 Ustrońska natura i ustroński przemysł zaklęte w jednym słoiku – warsztaty kreatywne (koszt 15
zł/os., konieczne zapisy)
9.00 – 18.00 Ustrońskie kąpiele żużlowe – happening
Szczegółowy opis planowanych wydarzeń znajduje się na www.
muzeum.ustron.pl
Muzeum Ustrońskie
38/2020/4/N

Grażynie Tekielak
oraz rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
i wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Franciszka

Czyża

składają
Burmistrz Miasta Ustroń
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
38/2020/3/N

Iwonie i Lesławowi Werpachowskim
oraz rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
i wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Mateusza

Werpachowskiego

składają
Burmistrz Miasta Ustroń
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

(cd. na str. 9)
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Nowa atrakcja w centrum Hażlacha, czyli Dom Przyrodnika
w dawnym spichlerzu. Ulokowano w nim multimedialną
ekspozycję. Partnerem hażlaskiej gminy było Muzeum Cieszyńskie w Czeskim Cieszynie.
Ta współpraca pozwoliła na
zrealizowanie projektu z uzyskanych funduszy unijnych.
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Nietuzinkowy mural pojawił
się na ścianie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Jaworzynce. Przedstawia góralkę i haft krzyżykowy. Naścienne graffiti
stanowi część projektu „Lato
w Trójwsi tradycją haftowane”, realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Istebnej.

* * *

Kościół ewangelicki w Wiśle
Centrum budowano w latach
1833 - 1838. Ponad 10 lat temu
remont przeszła wieża świątyni, a następnie odnowiono całą
elewację.

* * *

150-lecie cieszyńskiego pożarnictwa świętowano w nadolziańskim grodzie. Jubileuszowe spotkanie zorganizowane

zostało 6 września w Domu
Narodowym. Na finał został
przekazany nowy wóz bojowy
strażakom z OSP Cieszyn –
Pastwiska.

* * *

Zainaugurowano dzialalność
Centrum Polskiego na Zaolziu.
Pomysłodawcą jest Kongres
Polaków w Republice Czeskiej. Nowa instytucja ma sporo zadań, m.in. wspieranie polskiej oświaty, promocję kultury
polskiej i dorobku Zaolzia oraz
pomoc w realizacji projektów.

* * *

Jeszcze na początku lat 90.
minionego wieku w istebniańskich groniach było prawie
200 telefonów stacjonarnych,
a łączenie między sąsiadami
i ze światem następowało przez
ręczną centralę na korbkę. Nad

wszystkim czuwała pani telefonistka. Teraz wśród górali
królują oczywiście telefony
komórkowe.

* * *

Gmina Strumień przeznaczyła blisko 300 tys. zł na zadania z funduszu sołeckiego
w 2021 roku. Projekty wybiorą
mieszkańcy podczas zebrań
wiejskich.

* * *

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych od kilku
lat działa w dawnym internacie
Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. Obiekt
został w 2017 roku przystosowany do pełnienia nowej
funkcji. Modernizacja kosztowała ponad 560 tys. zł, które wyasygnowano z budżetu
powiatu cieszyńskiego. (nik)
17 września 2020 r.

KRONIKA MIEJSKA
WNIOSKI DO BUDŻETU
NA ROK 2021 – OSIEDLE POLANA
Zarząd Osiedla Polana oraz radny Damian Ryszawy zapraszają
na comiesięczne dyżury w SP-3 w Ustroniu Polanie w każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17.
W związku z sytuacją epidemiczną zebranie ogólne wszystkich
mieszkańców w tym roku nie odbędzie się.
Wnioski do budżetu Miasta Ustroń na rok 2021 można składać
telefonicznie (601 933 603, 509 283 267), mailowo (romzor@
onet.pl, dryszawy1977@gmail.com) bądź osobiście w dniu 29
września o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu
Polanie na Zebraniu Zarządu Osiedla Polana.

* * *

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maria Maciejowska		
Zuzanna Stekla			
Franciszek Czyż		

lat 76 ul. Polańska
lat 80		 ul. Grabowa
lat 91 ul. Dominikańska

38/2020/1/N

Serdecznie podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Jana

Pochopienia

rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom
oraz pozostałym uczestnikom pogrzebu
składają

Żona i Dzieci z rodzinami

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,
Parafianom kościoła N.M.P. Królowej Polski
w Ustroniu Hermanicach, licznym Delegacjom,
Ojcu sprawującemu liturgię
i Służbie liturgicznej, Pani organistce
oraz Wszystkim tym, którzy uczestniczyli
we Mszy Świętej oraz ceremonii pogrzebowej
i odprowadzili w ostatnią drogę naszą córkę i siostrę

śp. Joannę Kieda z d. Busz
oraz Jej córeczkę
śp. Izabelę Kieda

Dziękujemy Wszystkim za modlitwę,
serdeczną myśl, złożone kwiaty i intencje mszalne.

Pogrążona w smutku Rodzina
38/2020/1/R

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

UWAGA!

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

* * *

38/2020/2/N

Leszek Kubień

WAŻNE TELEFONY

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
HERMANIC
Zarząd Osiedla Hermanice serdecznie zaprasza na spotkanie
z mieszkańcami Hermanic, które odbędzie się we wtorek 22
września o godz. 17.00 pod wiatą za Kościołem OO Dominikanów, ul. Dominikańska 14. Bezpiecznie, na świeżym powietrzu
będzie można zgłaszać wnioski do Budżetu na rok 2021 oraz
omówić sprawy bieżące dzielnicy.

* * *

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 zamieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym i innym
podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
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 informacje ogólne o sposobie przyznawania nagród znajdują się
w załącznikach na stronie: www.ustron.pl
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Bitwę czołgów obserwuje głównodowodzący całym przedsięwzięciem Mirosław Gaura.
			
Fot. L. Szkaradnik

NIEZWYCIĘŻONY RUDY 102
ZNÓW W AKCJI
(cd. ze str. 1)

a na pikniku wyjątkową atrakcją cieszącą
się zainteresowaniem przede wszystkim
małych i dużych chłopców był dynamiczny pokaz modeli czołgów, przemieszczających się po muzealnym skansenie
i sprawiających wrażenie, że znajdują się
na polu bitewnym. Wielu najmłodszych
miłośników militariów z wypiekami na
twarzy czekało w kolejce, by posterować
niezwyciężonym „Rudym 102” z filmu
„Czterej pancerni i pies”. Rzadko spotykany pokaz był możliwy dzięki głównemu
organizatorowi Mirosławowi Gaurze oraz
pięciu modelarzom-militarystom z grupy
RC Tank, a zaangażowali się społecznie
w to widowisko: Marcin Pobraza, Roman
Ryguła, Mariusz Szymala, Krzysztof
Taichman i Witold Zmysłowski. Jeden
z nich Marcin Pobraza udzielił nam bliższych informacji o tym przedsięwzięciu:
Trudno powiedzieć ilu nas jest, bo z niektórymi mamy tylko kontakt internetowy,

ale trzon naszego forum RC Tank.PL to
około 15 osób, z którymi regularnie się
spotykamy i którzy budują kolejne swoje
modele. To, co nas łączy to pasja do sprzętu wojskowego, do modeli zdalnie sterowanych czołgów i staramy się wzajemnie
ubogacać swoimi doświadczeniami. Przy
montażu modeli zazwyczaj bazujemy na
gotowych elementach wyjściowych, ale
dokonujemy szeregu modyfikacji, tak
żeby one jak najlepiej się prezentowały
podczas jazdy. Są tacy modelarze, którzy
kładą nacisk na to, jak się czołg porusza
w terenie, ale są tacy, którzy odwzorowują jak najwierniej oryginał. Modele
powstają miesiącami, a czasem i latami.
Podstawowym elementem wewnętrznym
są płyty sterujące, a nie są to tanie rzeczy – najprostszą można kupić za około
300 zł, najdroższą za 1200 zł. Na ogól na
te płyty są wgrane dźwięki rejestrowane
przy prawdziwych czołgach, tak żeby one

Mali ustroniacy odważnie wkładają ręce do tajemniczych skrzynek.
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Fot. L. Szkaradnik

wiarygodnie brzmiały, do tego podpinamy
wszelakiej maści silniki, odpowiadające
za napęd czołgu, obrót wieży i strzelanie
działa. Nieraz pojawia się dym z rur wydechowych, błysk i dym przy strzale z armaty
lub sterowanie figurkami załogi. Najdroższy model ma wartość do sześciu tysięcy
zł. Mali chłopcy na takich pokazach
są zawsze zainteresowani sterowaniem
czołgiem. Dotychczas nie pozwalaliśmy
na to, bo te modele sporo kosztują, ale
dostrzegliśmy tą potrzebę i kupiliśmy
kilka modeli. One są wzmocnione i takim
przykładem jest „Rudy 102”, który jest tu
bardzo popularny.
Podczas pikniku dzieci brały udział
w zabawie-zgadywance, polegającej na
rozszyfrowaniu, jakie przedmioty znajdują się w tajemniczych skrzynkach,
do których przez mały otwór wkładało
się ręce. Były tam m.in. orzechy, groszek, kora, makaron, pompony z wełny,
a w ostatnim pudle jako nagroda za udział
w zabawie czekał cukierek. Nie wszystkie
dzieci rozpoznawały te przedmioty prawidłowo, lecz każde pewnie i bez obawy
wkładało ręce do otworów. Tymczasem
niektórzy dorośli, którzy nieraz też brali
udział w zabawie, z wielkim oporem
wkładali rękę do skrzynek spodziewając
się tam jakichś zaskakujących sytuacji,
czy wręcz ugryzienia przez czyhające na
nie zwierzę. To już chyba wytwór chorej
wyobraźni, ale było wesoło i radośnie.
W pikniku brali udział wszyscy pracownicy Muzeum Ustrońskiego pod kierunkiem dyrektora Magdaleny Lupinek,
zachęcając do dobrej zabawy oraz stale
współpracująca z Muzeum Agata Chrapek, która wykonywała szkice w plenerze. Kto po dłuższym czasie zachwytów
i emocji był głodny lub spragniony został gościnnie poczęstowany kołoczem
ze śliwkami czy rabarbarem i herbatą
z zielin, a surowce zostały pozyskane na
przymuzealnym areale, który stanowi
zaczątek ambitnego ogródka sensorycznego. Będzie on miał charakter edukacyjny
i planuje się go wyposażyć jako jedyny
w naszym mieście w ścieżkę sensoryczną
oraz strefy: dźwięku, zapachu, dotyku,
barw i smaku, a także strefę relaksu.
A zatem czeka nas wyjątkowa atrakcja i jak przekonuje dyrektor instytucji:
Muzealny Ogródek Sensoryczny będzie
nowym miejscem na mapie Ustronia,
przyciągającym odwiedzających swoim
urokiem i harmonią, będzie koić zmysły
i umysł. Jego obecność przyczyni się do
uatrakcyjnienia terenów wokół Parku
Kuracyjnego, rozszerzając równocześnie
ofertę Muzeum Ustrońskiego o funkcje
rekreacyjne i prozdrowotne.
Póki co trwa jeszcze sezon na muzealne
dorodne śliwki, będące pozostałością po
dawnych mieszkańcach rodzinie Śliwków,
a u wejścia do skansenu kuszą intensywną
wonią kwitnące zioła. W dobie pandemii,
gdy podobnych inicjatyw brakuje, taka
rodzinna impreza plenerowa przy dobrej
pogodzie i atrakcyjnym programie jest
zawsze oczekiwana, o czym świadczy
liczny udział zainteresowanych, których
przybyło na to miejsce ponad sześćset.
Lidia Szkaradnik
17 września 2020 r.

Wiktoria od dziecka pasjonuje się tańcem.

Fot. Cobraostra

MISS BESKIDZKIEGO ŚWIATA
Pierwsza połowa września przyniosła miastu wiele powodów do dumy. Mieszkańcy
reprezentowali Ustroń, osiągając sukcesy w licznych i różnorodnych dziedzinach.
Jednym z nich, zdecydowanie godnym określenia mianem pięknego sukcesu, jest
tytuł Miss Beskidów 2020, zdobyty przez Wiktorię Fober. 19-letnia ustronianka zwyciężyła w wyborach, które odbywają się w Bielsku-Białej od ćwierć wieku. Spośród
10 kandydatek to właśnie jej przyznano największą liczbę głosów. Kobiety aspirujące
do tytułu Miss Beskidów oceniane są nie tylko przez pryzmat urody – liczy się także
osobowość, charakter i zainteresowania kandydatki.

Co było inspiracją do wzięcia udziału
w plebiscycie?
Inspiracją dla mnie była ciekawość i chęć
sprawdzenia swoich możliwości.
Jak wygląda proces udziału w konkursie Miss Beskidów?
Na początku trzeba przejść castingi. Po
nich pierwszym etapem są ogólne prezentacje kandydatek oraz przeprowadzane
rozmowy z jury. Kolejny etap to sesje
zdjęciowe, a następnie wybieranych jest
10 finalistek konkursu.
Konkursy piękności wymagają długich
przygotowań. W jaki sposób ty przygotowywałaś się do finału?

Mama Wiktorii, Magdalena Fober do 2019
roku pracowała w ustrońskim ratuszu.
17 września 2020 r.

		

Galę finałową poprzedzały dwa dni
prób, które trwały od rana do godzin
wieczornych. Ćwiczyliśmy chodzenie po
wybiegu, prezentację indywidualną oraz
choreografie taneczne. Mieliśmy również
przymiarki strojów przygotowanych na
galę, a dzień przed finałem odbyliśmy
również indywidualną rozmowę z jury
konkursu.
Udział w konkursie z pewnością wymaga odporności psychicznej i pewności
siebie. Co dla ciebie stanowiło największe wyzwanie?
Dla mnie największym wyzwaniem było
nauczenie się pewności siebie na scenie.
Sądzę, że tego człowiek uczy się latami.
Było to dla mnie nowe doświadczenie,
dlatego właśnie na tym najbardziej się
skupiłam. Ważne dla mnie było, aby w
tym najważniejszym dniu podczas gali
finałowej nie stracić tej pewności siebie
na wybiegu. Finalnie jestem zadowolona,
a zdobycie głównego tytułu potwierdziło,
że chyba dobrze sobie z tym poradziłam.
Tegoroczna edycja różniła się od pozostałych z powodu epidemii. Czy koronawirus znacząco wpłynął na przebieg
wyborów?
Gala, która miała odbyć się w maju,
została przesunięta na wrzesień, więc
przez epidemię znacznie się opóźniła. Na
widowni ilość miejsc była ograniczona do
połowy, więc niestety nie wszyscy chętni
mogli w niej uczestniczyć. Pomimo tego
myślę, że przebieg wyborów był równie
wyjątkowy, jak w poprzednich latach.

Ocenia się nie tylko wygląd, ale i charakter oraz zainteresowania kandydatek. A czym ty zajmujesz się i pasjonujesz na co dzień?
Ukończyłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego
w Cieszynie. Od października rozpoczynam studia w Krakowie, więc czeka mnie
dużo zmian. Na co dzień pasjonuję się
tańcem i trenuję modern jazz w Prywatnej
Szkole Baletowej w Bielsku-Białej. W
wolnym czasie uczęszczam również na
lekcje śpiewu, w dzieciństwie grałam na
pianinie, a zimą jeżdżę na nartach.
Jako Miss Beskidów stałaś się niejako
twarzą Ustronia, nie sposób więc nie
wspomnieć o korzeniach. Czy jako prawnuczka Józefa Balcara, dyrektora lipowskiej szkoły, strażaka i zaangażowanego społecznika, czerpiesz inspirację z
tradycji rodzinnej i rodzimej kultury?
Rodzina jest bardzo ważną częścią mojego życia i zawsze mogę liczyć na jej
wsparcie. Mój pradziadek był najlepszym
człowiekiem jakiego znałam. Żałuję, że
nie mógł być ze mną w chwili wyborów,
bo wiem, że wspierałby mnie i zachęcał do
dalszego rozwoju. Mam jednak nadzieję,
że gdzieś tam z góry mnie widzi i jest ze
mnie dumny.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Karolina Francuz

Miss Beskidów w konkursie zdobyła tytuł,
koronę, satysfakcję i niezapomniane przeżycia.
Fot. Grzegorz Moskal
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SIEDZĘ NA PAMIĄTKACH

– WSPOMNIENIA CÓRKI JANA CHOLEWY,
NELLY TOMASZEK
Mam szufladę pełną pamiątek: albumy
zdjęć, wiele różnych legitymacji i dokumentów. Nie potrafiłabym tego wyrzucić
i przeglądałam to wszystko, co dla was wybrać. W tym jubileuszowym roku trzeba
pisać o harcerstwie, bo tata się w te sprawy
bardzo angażował, a drużyna harcerska
w szkole powstała dzięki kierownikowi
dwójki. Jan Lasota prowadził chór spółdzielczy, do którego należeli moi rodzice.
Kiedyś podczas rozmowy z tatą stwierdził
on, że trzeba by coś takiego zorganizować,
żeby tą młodzież zainteresować i związać.
I tak się zaczęło, a chętnych było wiele
dzieci. To zapoczątkowało się zaraz po
wojnie, a harcówka była w naszym domu
i tu urządzano zbiórki. Moja babcia piekła
placki na blasze i serwowała harcerzom.
Muszę przyznać, że babcia też była harcerką, bo ona tymi sprawami żyła. Miała
przepiękny głos, więc śpiewała razem
z nami.
Tata potrafił zebrać koło siebie taką
masę ludzi i tak nami pokierować, że my
ze sobą jesteśmy związani do dnia dzisiejszego. Nawet te zuchy, które żeśmy mieli,
one nie były już w tym harcerstwie, bo nie
zdążyły działać za czasów mojego taty,

Nelly jako harcerka – 1958 r.
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a potem to już dalej tak nie funkcjonowało, ale gdy dorosły to się z nami integrują.
Zawsze powiedzą „Cześć”, czy „Dzień
dobry”. Są to piękne wspomnienia i jest
mi przykro, że w Ustroniu nie ma teraz
harcerstwa.
Co ja pamiętam z dzieciństwa? Od
małego obracałam się między harcerzami.
Ale też pamiętam, że razem z tatą często przed domem staliśmy przy poręczy
i przez słomkę puszczaliśmy bańki mydlane. Tata umiał się razem z nami bawić
i puszczał piękne duże bańki. Babcia
nas strofowała, bo one robiły ślady na
oknach. Z dzieciństwa jeszcze pamiętam,
że miałam pretensje do rodziców, bo nie
mieliśmy kozy. Każde dziecko z sąsiedztwa chodziło ze swoją kozą, a ja byłam
zawsze na doczepkę. Mój brat jest ode
mnie o 5 lat młodszy, a gdy tata zmarł
pozostał w domu z trzema kobietami i nie
bardzo chciał się podporządkować. Ale
z czasem jakoś się ustatkował.
Pomimo tego co tata podczas wojny
przeszedł, to zachował tyle hartu ducha.
Miał on wiele radości życia i zawsze umiał
się cieszyć, bo przeżył tą wojnę. Jedynie
nad tym ubolewał, że jego brat popełnił
samobójstwo. On dostał się do artylerii
przeciwlotniczej w wojsku niemieckim.
Po wojnie przyjechał do nas pewien
Czech, który był świadkiem tej tragedii
i powiedział, że on się zastrzelił, gdyż nie
chciał strzelać do alianckich samolotów,
bo wiedział, że tam leciał jego brat.
Po wojnie tatę zatrudniono w Kuźni.
Najpierw był placowym, więc musiał
sprzątać, potem go przeniesiono na stanowisko kierownika świetlicy i to był
jego raj. Tam spotkał Witalę i wspólnie
stworzyli modelarnię. Znowu to się niektórym nie podobało, że on znalazł coś
takiego swojego, więc przesunięto go do
planowania i tam już go zostawili. Jak
mojemu tacie zabronili po wojnie latać, to
zajął się modelarstwem i tworzył piękne
miniatury samolotów.
Bardzo podobny do taty był jego kuzyn
Karol Czudek, który był dyrektorem w cementowni w Goleszowie, a grał na skrzypcach. Gdy tata przyjechał do Goleszowa,
to mu się kłaniali: „Dzień dobry, panie
Czudek”, a w Ustroniu dyrektor Kuźni Jan
Jarocki zastanawiał się przechodząc obok
wuja na ulicy: „Dlaczego ten Cholewa mi
się nie kłania?” Czudek po przejściu na
emeryturę przeprowadził się do Ustronia
i zamieszkał na Manhatanie, więc czasem
można ich było spotkać na ulicy razem.
Ja po tacie kultywuję tę tradycję corocznych spotkań dawnych harcerzy
i harcerek. Każdego roku organizuję
te spotkania, a relacje zamieszczamy
w dawnej historycznej już kronice, którą założyła drużyna starszoharcerska
w 1958 r.
Notowała: Lidia Szkaradnik

ŻYWA WIĘŹ
Z BOGIEM
Od 18 do 21 sierpnia ojcowie Dominikanie zorganizowali pierwszą edycję Letniej
Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej, której celem było pokazanie różnych dróg duchowości w Kościele katolickim. Pierwszą
edycję poświęcono duchowości benedyktyńskiej, którą podczas sześciu wykładów
przedstawił o. Włodzimierz Zatorski, benedyktyn z Tyńca, były opat, założyciel
wydawnictwa Benedyktynów Tyniec, autor
wielu książek i publikacji z tej dziedziny. Temat tegorocznych spotkań brzmiał:
„Modlić się jak benedyktyni. Duchowa
droga św. Benedykta”. Istniała możliwość
bezpośredniego uczestnictwa w sześciu
półtoragodzinnych wykładach oraz wysłuchania ich przez internet po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanych, którzy
dokonując dowolnego datku uzyskiwali
e-mailem linki do spotkań w Letniej Szkole
Duchowości Chrześcijańskiej, z czego
w sumie skorzystało około siedemdziesięciu osób.
O. Zatorski na wstępie stwierdził, że
podstawową fundamentalną prawdą jest
to, że jesteśmy ludźmi i nie wiemy kim
jesteśmy, po co jesteśmy – o sobie nic nie
wiemy i czasami sami siebie zaskakujemy
naszymi reakcjami. Jest to smutna refleksja.
W życiu najważniejsze jest to, czego nie
widać, a najdłuższa droga jaką ma człowiek
do przebycia – prowadzi z głowy do serca,
gdyż jest ono centrum, w którym wszystko
się rozstrzyga.
Wyrazem duchowości benedyktyńskiej
jest całościowe podejście do życia, które
obejmuje człowieka z jego codziennymi
obowiązkami i zwykłymi czynnościami
oraz, co jest bardzo istotne, jego relacjami
z innymi ludźmi. Podstawowa myśl św.
Benedykta brzmiała „Aby we wszystkim
był Bóg uwielbiony” i wyrastała ze świadomości życia w obecności Bożej. Pragnął
on nadać istnieniu ludzkiemu właściwy
porządek, proporcje i harmonię.
Darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony powinna być modlitwa osobista, która stanowi żywą więź
z Bogiem. Każdy modli się tak jak żyje,
ponieważ każdy żyje tak jak się modli.
W modlitwie uzyskujemy właściwą głębię
i tożsamość. Należy nieustannie się modlić,
więc całe nasze życie powinno być osobistą
modlitwą, która jest odpowiedzią na to
czego doświadczamy w życiu.
Mimo, iż spodziewano się większego
bezpośredniego uczestnictwa w wykładach,
w czym zapewne przeszkodził koronawirus, organizatorzy zapowiedzieli kontynuację spotkań w przyszłym roku. (LS)
17 września 2020 r.

NOWA SIEDZIBA WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI W CIESZYNIE
Opnie na temat przeprowadzki z ul. Bobreckiej na ul. Graniczną (niedaleko Castoramy) spotkały się z różnymi opiniami. Urząd mieści się wprawdzie ok. 3 km od
centrum Cieszyna, ale większość osób, które załatwiają w nim sprawy, przyjeżdża
samochodem. Dla niezmotoryzowanych uruchomiono linię autobusową. Ważniejszą
sprawą jest to, czy obsługa pójdzie sprawniej.

się nazwa ulicy, przy której od poniedziałku
14 września Wydział ma siedzibę.
Jej otwarcie miało uroczysty charakter,
przemawiał starosta cieszyński Mieczysław
Szczurek i przewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego Stanisław Kubicius. Obecni byli ustrońscy radni powiatowi: Anna
Suchanek, Adam Kędzierski i Ireneusz

Pierwszy klient Wydziału Komunikacji
w nowej siedzibie otrzymał wyjątkową
tablicę rejestracyjną: 1111G, gdzie pierwsza
„1” oznacza pierwsze przerejestrowanie pojazdu w nowej lokalizacji, druga „1” pierwszego klienta, kolejna „1” to pierwszy dzień
pracy na Granicznej, a ostatnia, pierwsze
wydane tablice, zaś od litery „G” zaczyna

WYBORY W HERMANICACH
(cd. ze str. 2)

Dalsze terminy związane z wyborami
uzupełniającymi do Rady Miasta Ustroń
w okręgu nr 10 w Hermanicach:

– do 24 września – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej II
kandydatów do składu Miejskiej Komisji
Wyborczej w Ustroniu;
– do 29 września – powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu;
– do 4 października do godz. 24.00 –
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ustroniu list kandydatów na radnego
wybieranego w okręgu wyborczym nr
10 w wyborach uzupełniających do Rady
Miasta Ustroń;
– do 9 października – zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 6 w Ustroniu;
– podanie do publicznej wiadomości w
formie obwieszczenia Burmistrza Miasta
Ustroń informacji o numerze i granicach
części obwodu głosowania nr 6 oraz o
wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu, w tym
o lokalu przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania
przez pełnomocnika;
– do 18 października – przyznanie
przez Miejską Komisję Wyborczą w Ustroniu numerów dla zarejestrowanych list
kandydatów komitetów wyborczych, w
okręgu wyborczym nr 10;
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu;
17 września 2020 r.

– sporządzenie w Urzędzie Miasta
Ustroń spisu wyborców
– do 24 października – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej
II zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę
do głosowania sporządzonej w alfabecie
Braille’a, przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w
dniu głosowania kończą 60 lat;
– rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu o
zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z
ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych
stwierdzających fakt pracy lub służby w
organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi;
– do 30 października – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania;
– do 3 listopada – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej II
zamiaru głosowania korespondencyjnego
przez wyborców podlegających w dniu
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych;
– 6 listopada o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
– 7 listopada – przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 6 w Ustroniu spisu wyborców;
– 8 listopada w godz. od 7.00 do 21.00
– przeprowadzenie głosowania.
(mn)

		

Szarzec, a wśród gości honorowych m.in.
prof. Daniel Kadłubiec i malarka Stefania
Bojda, której brat, zmarły w 2017 roku Józef
Golec, był autorem projektu herbarza gmin
powiatu cieszyńskiego, zdobiącego ścianę
urzędu. Koronek jest 13, a wykonała je Danuta Simoni z Cieszyna. Wcześniej można
je było oglądać na wielu wystawach, m.in.
w naszym Muzeum Ustrońskim.
Nowa siedziba Wydziału Komunikacji
jest przestronna, nowocześnie urządzona,
wyposażona w większą liczbę stanowisk niż
jej poprzedniczka i posiada pojemne, profesjonalne archiwum. W jego przenosinach
pomagało Wojsko Obrony Terytorialnej
w Cieszynie. W nowej siedzibie oczywiście
można skorzystać z toalety, a także z automatów do kawy i zimnych napojów.
Przed budynkiem przy ul. Granicznej
znajduje się duży parking, więc nie będzie
problemu z zaparkowaniem samochodu.
Możemy tam też dojechać autobusem.
Nowa linia zaczyna się na przystanku Bażanowice Zamek, a kończy się na przystanku
Hażlach Skrzyżowanie.
Zanim przeprowadzka Wydziału doszła
do skutku, załatwianie spraw w Wydziale
Komunikacji zostało usprawnione dzięki
wprowadzeniu możliwości wcześniejszego
umówienia się na wizytę przez internet,
telefonicznie lub osobiście.
(mn)
Wydział Komunikacji przyjmuje klientów w nowej siedzibie, która znajduje
się przy ul. Granicznej 79 w Cieszynie.
Nowe numery telefonów do Wydziału
Komunikacji w Cieszynie:
Informacja
tel.: (33) 47 09 500, (33) 47 09 501
Naczelnik Dariusz Tessar
tel. (33) 47 09 502
Kierownik Referatu Prawa Jazdy
Wioleta Witek
tel. (33) 47 09 503
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów
Łukasz Heller
tel. (33) 47 09 504

Ustroń, 15.09.2020 r.
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Andrzej Sikora i Wojciech Wantulok w kościele w Lipowcu.

Fot. M. Niemiec

HARFA, TRĄBKA I ORGANY
(cd. ze str. 1)

Sobotni koncert Anny Scheller rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Ustroń
Marcin Janik, który przedstawił utalentowaną harfistkę pochodzącą z Cieszyna, obecnie mieszkającą w Katowicach.
Artystka naukę gry na harfie rozpoczęła
u Ewy Jaślar-Walickiej, która wielokrotnie
koncertowała w Ustroniu. Zanim Anna
Scheller zaczęła koncertować, ukończyła szkołę muzyczną w Bielsku-Białej
i z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
w Katowicach. Debiutowała w 2001 roku
na Polsko-Niemieckim Sympozjum Harfowym w Krakowie, a rok później w wieku
14 lat wykonała partię solową w Koncercie
B-dur G.F. Haendla z towarzyszeniem
Kameralnej Orkiestry Filharmonii Śląskiej. W 2004 roku reprezentowała Polskę
na Europejskim Kongresie Harfowym
w Lyonie we Francji, występując na koncercie „Młode Talenty Europy”. W roku
2007 została stypendystką Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Najlepiej od-

najduje się w muzyce klasycznej różnych
epok – baroku, klasycyzmu, romantyzmu,
czy impresjonizmu, ale sięga również po
muzykę najnowszą. Na przykład swojego męża Przemysława Schellera, który
w sierpniu został zwycięzcą 9. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego New
Note 2020 w Samoborze (Chorwacja). Jego
kompozycja Dziewczynka z zapałkami
na orkiestrę smyczkową została wybrana
jako najlepsza spośród 30 nadesłanych
utworów z całego świata. Przemysław
Scheller był obecny podczas recitalu żony,
pełniąc rolę fotografa oraz filmowca. Wielu innych współczesnych kompozytorów
również powierzyło Annie Scheller premierowe interpretacje swoich utworów, które
nierzadko są jej dedykowane. Harfistka
współpracuje z wieloma orkiestrami, m.in.
AUKSO, Narodową Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia w Katowicach, czy Filharmonią Śląską, występując pod batutami
najwspanialszych dyrygentów dzisiejszych

Na koncert Anny Scheller (na pierwszym planie z mężem) przyszli również młodzi ludzie.
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czasów. Jest laureatką wielu krajowych
i zagranicznych konkursów harfowych,
m.in. zdobyła pierwszą nagrodę na niezwykle prestiżowym Międzynarodowym
Konkursie Harfowym im. Franza Josefa
Reinla w Wiedniu.
Jak na przedstawicielkę młodego pokolenia przystało, artystka obecna jest w sieci.
Na jej stronie możemy posłuchać muzyki,
np. ciekawej interpretacji pieśni „O mój
rozmarynie” lub dowiedzieć się ciekawych
rzeczy o wyjątkowym instrumencie. Anna
Scheller wyjaśnia, że harfa ma około 180
cm i waży ok. 40 kg. Składa się z pudła
rezonansowego, podstawy, kolumny oraz
szyi, 47 strun i 7 pedałów. Harfa posiada
aż 3 rodzaje strun: nylonowe, jelitowe
i basowe w trzech kolorach: czerwonym,
oznaczającym dźwięki C, czarnym, oznaczającym dźwięki F i białym – dźwięki
E, D, G, A i H. Siła naciągu strun pomiędzy
pudłem rezonansowym a szyją wynosi
około 1 tony. Inny film opowiada historię
harfy, która jest jednym z najstarszych
instrumentów na świecie, wynalezionym
prawdopodobnie przez myśliwego ponad 5
tys. lat temu w momencie, gdy uświadomił
sobie, że cięciwa łuku wydaje konkretny
dźwięk. Zainteresowanych odsyłam do
internetu, gdzie na Facebooku i na „Blogu zza 47 strun” Anna Scheller odkrywa
tajemnice harfy. Warto jeszcze dodać, że
jej popularyzatorką i wirtuozem gry była
królowa Francji Maria Antonina, dzięki
której rozwinęła się technika gry i moda
na ten instrument.
Patrząc na harfę, widzimy przede wszystkim struny, jednak to dzięki nie rzucającym
się w oczy pedałom, ustawianym w trzech
różnych pozycjach, na harfie można wydobyć 138 dźwięków. Tymi dźwiękami
Anna Scheller zaczarowała słuchaczy
w kościele pw. św. Anny w Nierodzimiu,
a za te nieziemskie dźwięki podziękował
jej proboszcz nierodzimskiej parafii ks.
Maciej Jenkner
W niedzielne popołudnie melomani
spotkali się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu. Prezes
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu Łukasz Sitek przywitał proboszcza tamtejszej parafii ks. Mariana Kulika, burmistrza miasta Przemysława
Korcza, wiceburmistrz Dorotę Fijak oraz
przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
Marcina Janika, a następnie przedstawił artystów. Andrzej Sikora rozpoczął edukację
muzyczną u Karola Folwarcznego w Państwowej Szkole Muzycznej w Wiśle, potem
ukończył szkołę muzyczną I i II stopnia
w Bielsku-Białej, a następnie I stopień Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie pracuje
w Orkiestrze Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, ponadto angażuje
się w liczne projekty kulturalne w rodzinnej
Wiśle, na Śląsku Cieszyńskim oraz daleko
poza jego granicami. Wojciech Wantulok
również uczył się w wiślańskiej szkole
muzycznej, jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej, zwyciężył
w III Konkursie Utworów Fortepianowych
w Katowicach oraz zdobył wyróżnienie
w I Ogólnopolskim Konkursie Młodych
(cd. na str. 11)
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13 września, godz. 10 – Postanowiłam sprawdzić, czy nowa organizacja ruchu nad Manhatanem
powoduje korki. Przed południem, czyli wtedy, gdy w słoneczne niedziele najwięcej osób
wjeżdża do Ustronia lub podąża do Wisły, płynność ruchu była zachowana. Fot. M. Niemiec

KOMUNIKACJA KOMPLEKSOWO
CZ. II - DW 941 I DROGA POWIATOWA
(cd. ze str. 1)

0,25 km od osiedla SKK do ronda Jana
Cholewy. Obejmie on drogę, całkowity
remont zatoczek autobusowych, chodników wraz z ich poszerzeniem w miejscach,
gdzie to jest możliwe. Ulica Cieszyńska
jest drogą powiatową i jej modernizacja
opiera się na porozumieniu z Powiatem
Cieszyńskim. Wartość szacunkowa zadania wynosi 550 tys. zł, w tym wkład
miasta wyniesie 275 tys. zł. Wykonawcę
wyłoniono oczywiście w drodze przetargu,
a będzie nim firma Eurovia Polska S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę na
sumę 397.013,055 zł. Z dniem zakończenia
zadania, a zgodnie z planem ma to być
najpóźniej 30 listopada, gotowa będzie
ważna arteria wlotowa łącząca Ustroń
z drogą wojewódzką, a kiedy mowa
o drodze wojewódzkiej, to trzeba podkreślić istotne zmiany, jakie miały miejsce

w tym roku na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach. Jeszcze w marcu
zamknięte zostało skrzyżowanie z ul.
Dominikańską w Hermanicach, co zostało
przez mieszkańców zaakceptowane pod
warunkiem docelowej przebudowy tego
skrzyżowania z montażem sygnalizacji
świetlnej, budową prawoskrętów i poprawą profilu tego skrzyżowania. Bezspornie wzrosło bezpieczeństwo kierowców
i pieszych w rejonie skrzyżowania, bo
od tamtej pory nie zdarzył się tam żaden
wypadek, co potwierdza cieszyńska policja. Bezpieczeństwo użytkowników dróg
jest najistotniejszą sprawą i motywacją
do intensywnych działań, jakie ustroński
samorząd prowadził od lat i których nie
zaprzestaje, bo wciąż szukamy odpowiednich rozwiązań dla skrzyżowania ul.
Katowickiej z ul. Myśliwską i Drozdów.
Niezmiernie się cieszę ze zmian, jakie

13 września, godz. 12 – Przed skrzyżowaniem Katowickiej z Brody nie było korków, zaczynały
się dopiero za pasami. Co ciekawe, około południa korek utworzył się przed skrzyżowaniem
Katowickiej z Cieszyńską. Na lewym pasie sznur stojących samochodów sięgał aż za most
nad torami, bo wszyscy chcieli wjechać do Ustronia.
Fot. M. Niemiec
17 września 2020 r.

		

zaszły w organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ul. A. Brody, bo poprawiło się
bezpieczeństwo i kierowców, i pieszych.
Nie są to oczywiście rozwiązania idealne,
bo takim byłoby skrzyżowanie bezkolizyjne, ale w najbliższej przyszłości takie
rozwiązanie nie byłoby możliwe, bo jego
koszt przerasta możliwości finansowe Zarządu Dróg Wojewódzkich, o czym stanowczo mówił dyrektor ZDW Zbigniew
Tabor podczas lutowego spotkania w Katowicach. To właśnie wtedy wręczyłem
mu rysunki ustrońskich przedszkolaków
i uczniów na temat bezpieczeństwa oraz
podpisy prawie 3 tysięcy osób z Ustronia,
powiatu cieszyńskiego i Górnego Śląska,
którzy zwracali się z prośbą o rozwiązanie
problemu, żeby nikt więcej nie zginął na
Dominikańskiej i nad Manhatanem. Akcja
była szczególna, bo zorganizowali ją sami
mieszkańcy, koordynowała przewodnicząca
Zarządu Osiedla Hermanice Dorota Walker, a poparli ją m.in. ustrońscy rajdowcy
z Kajetanem Kajetanowiczem, sportowcy,
artyści, radni. Z perspektywy czasu można
stwierdzić, że pozytywny skutek przynosi
nie pisanie listów w stylu: „Panie Burmistrzu, niech pan coś zrobi” tylko wspólne
działania z powiatem, innymi gminami,
wysyłanie pism do osób, które faktycznie są
władne podejmować decyzje, kontakt bezpośrednio z Zarządem Dróg Wojewódzkich,
tłumaczenie swoich racji, konsultowanie
przedkładanych propozycji, konstruowanie
własnych rozwiązań, lobbowanie wśród
radnych powiatowych, wojewódzkich, posłów. Jednym słowem działania, działania
i jeszcze raz działania i to jak najszerszym
frontem. Jestem przekonany, że wieloletnie
działania lokalnych samorządowców i wyraźny głos mieszkańców (nie blokada czy
manifestacja) sprawiły, że jest bezpieczniej
w Hermanicach i jest bezpieczniej nad
Manhatanem. A to nie koniec zmian. Wiemy już, że powstał projekt przebudowy
skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Dominikańską, został skonsultowany w Urzędzie
Miasta i jest naprawdę rewolucyjny, gdyż
nie tylko wprowadza sygnalizację świetlną,
ale również koryguje oś skrzyżowania.
Przeprowadzony zostanie w latach 2021-22.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na
fakt, że podczas spotkania w Katowicach
dyrektor ZDW Zbigniew Tabor wyraził
żal, że miasto Ustroń samo nie wprowadza rozwiązań, które mogłyby poprawić
komunikację. Chodziło mu o zarzucenie
planów budowy wewnętrznej obwodnicy,
która miała łączyć ul. Partyzantów z ul.
Cieszyńską. Powstał pierwszy etap takiej
drogi zbiorczej, ale w ostatniej kadencji
nic się w tym temacie nie działo. Otóż
wracamy do tematu i już w przyszłym roku
ruszą prace projektowe, mające na celu połączenie ul. Brody z ul. Cieszyńską. Proszę
zwrócić uwagę, że dzięki temu mniejsza
liczba kierowców będzie korzystała z ul.
Katowickiej, ale też zmniejszy się ruch
na Manhatanie, na czym bardzo zależy
mieszkańcom osiedla. Gdy powstanie wewnętrzna obwodnica, nie trzeba będzie
wyjeżdżać na Katowicką pod oknami bloków, co zaowocuje zmniejszeniem hałasu
i mniejszą emisją spalin.
Spisała: Monika Niemiec
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Na wiślańskim spotkaniu poświęconym mistrzowi pędzla i piórka nie mogło zabraknąć ustroniaków. Na pierwszym planie od lewej przyjaciel Zbigniew Niemiec, za nim syn Kazimierz
Heczko. 		
Fot. L. Szkaradnik

PAMIĘTA O NIM TAKŻE WISŁA
Wielcy ludzie nigdy od nas w zupełności
nie odchodzą, bo pozostają ich niezwykłe
dzieła. Bogusław Heczko, mistrz pędzla
i piórka jest również wśród nas stale obecny i bliski naszym sercom, o czym świadczy kolejna inicjatywa kręgu przyjaciół,
rodziny oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, czego efektem jest urokliwy i cenny dla uchronienia przeszłości

album „ Dawna Wisła w grafice Bogusława
Heczki”, sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Można go było
otrzymać na spotkaniu w wiślańskiej MBP
10 września, gdzie zgromadziło się ponad
50 miłośników dorobku artysty. Dzieło to
zawiera ponad sto prac obrazujących dawną
Wisłę, które nieraz są jedynym dokumentem tradycyjnej architektury drewnianej.

Zapewne nie wszyscy mieszkańcy
Ustronia kojarzą naszego znakomitego
malarza Bogusława Heczkę z Wisłą. To
my ustroniacy chlubimy się jego pięknymi
pejzażami, w naszym mieście już w 1997
r. został wydany album dawnej miejscowej
architektury, który ze względu na rzadko
spotykaną popularność był kilkakrotnie wznawiany, lecz Wisła też może być
dumna z dorobku artystycznego Heczki,
gdyż mieszkał tam i tworzył przez 16 lat.
I podobnie jak znakomitym kompozytorem
i muzykiem Janem Sztwiertnią, który jest
również ustrońsko-wiślański, chlubią się
nim i upamiętniają go obie społeczności.
Wiślańskie spotkanie prowadziła dyrektor MBP dr Renata Czyż, prezentacji
życiorysu artysty podjął się dr Michał
Kawulok z Muzeum Beskidzkiego, który
omówił jego wiślańską działalność, zaś
wieloletnią pracę związaną z identyfikacją wiślańskich chałup poprzez badania
terenowe i wywiady zrealizował przyjaciel
malarza Jerzy Kufa. Opracowanie graficzne albumu wykonał syn mistrza Kazimierz
Heczko, od ponad trzydziestu lat znany
wydawca książek regionalnych, który
dokonał pięknego gestu wobec mieszkańców Wisły przekazując tamtejszej MBP
100 oryginałów grafik zamieszczonych
w promowanym wydawnictwie. Zapewne
nasz kochany Boguś spoglądający z góry
cieszy się z tych chwalebnych poczynań.
Lidia Szkaradnik

BIBLIOTEKA POLECA
Dan Simmons – „Abominacja”
Nietypowa, monumentalna, powieść grozy. W 1925 roku trzech wspinaczy planuje
zdobyć Mount Everest, rok wcześniej
podczas próby zdobycia najwyższej góry
świata zginęło dwóch Anglików. Podczas
wyprawy okazuje się, że ktoś, lub coś
podąża tropem trójki śmiałków.
Simmons jako miłośnik himalaizmu podjął
się iście tytanicznej pracy w odtwarzaniu
realiów minionej epoki. Dzięki jego wysiłkowi można odnieść wrażenie, iż obcuje
z reportażem, niezwykle drobiazgowo
przedstawiającym codzienność ryzykantów, decydujących się wejść na Czomolungmę prawie sto lat temu.

tel 33-854-23-40
www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Marcin Kydryński – „Dal. Listy
z Afryki minionej”
Pretekstem do opowieści
o Afryce minionej stają
się dawne fotograﬁe, pocztówki, listy, mapy, ryciny – wszystkie z bogatej
kolekcji autora. Na kartach
tej książki powracają oczywiście postacie legendarne, ale pojawiają się też
sylwetki zwykłych ludzi,
którzy gdzieś, kiedyś, do
kogoś wysłali swoje słowa
z afrykańskiego kontynentu.

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne:
poniedziałek 9-15, wtorek 9-15, środa 12-18, czwartek nieczynne, piatek 9-15, sobota nieczynne. Czytelnia zamknięta do odwołania.
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HARFA TRĄBKA I ORGANY
(cd. ze str. 8)

Pianistów im. Teodora Leszetyckiego
w Łańcucie, współpracował z wieloma
orkiestrami, w latach 2009-2011 pełnił
funkcje organisty podczas nabożeństw
ekumenicznych w kaplicy Jadwigi Śląskiej
przy Zameczku Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Zadnim Groniu w Wiśle,
od czerwca 2015 roku pełni funkcje głównego organisty w Kościele Jezusowym
w Cieszynie, gdzie jest również dyrektorem
artystycznym Koncertów Wyższobramskich. Podczas koncertu panowie wykonali
utwory wybitnych barokowych kompozytorów Niemca Georga Philippa Telemanna
i Włocha Arcangelo Corellego – włoskiego
kompozytora i wirtuoza skrzypiec doby
baroku, a także Adama Hławiczki, związa-

W
dawnym

Ustroniu
Ze względu na ciepłe reakcje Czytelników, wywołane

17 września 2020 r.

nego z Cieszynem i Wisłą organisty i kompozytora. Wojciech Wantulok w słownym
wprowadzeniu do utworów przedstawiał
ich twórców, w tym Wiesława Berga organistę w Kościele Jezusowym, który znany
był ze swych improwizacji. Siłą rzeczy nie
zostały one zapisane nutowo, ale dzięki
nagraniom parafian niektóre z nich można
wykonywać i w 5. rocznicę jego śmierci
w kościele w Lipowcu wybrzmiała ostatnia, jaką wykonał przed remontem organów. Ich odrestaurowanie trwało 4 lata,
a znany organista nie dożył ponownego
uruchomienia instrumentu. Ostatnim utworem muzycy oddali hołd zmarłemu w lipcu
tego roku kompozytorowi Ennio Morricone, a motyw główny ze słynnego filmu

zamieszczeniem w Dawnym
Ustroniu zdjęcia rodziny Małeckich, przedstawiam kolejne
ujęcie z archiwum tej familii,
przekazanego do Muzeum
Ustrońskiego w 2016 r. przez
ks. Antoniego Sapotę. Przypominam przy tej okazji, iż
Małeccy byli właścicielami
pięknej willi „Antoinette”,
w której mieści się obecnie
Niepubliczne Przedszkole
„Chatka Puchatka”. Budowa
obiektu trwała od 1927 do
1930 r. W tym czasie właściciele bawili w Ustroniu, ko-

		

„Misja” pięknie zakończył nastrojowy
koncert. Artyści występowali na chórze,
ale później zeszli do publiczności, która
wdzięcznie ich oklaskiwała. Muzyczną
ucztę podsumował proboszcz ks. Marian
Kulik:
– Dziękujemy artystom nie tylko za
przybliżenie dzieł wielkich twórców, ale
też ukazanie pewnej spuścizny, która pozostała dla nas, żyjących po tych, co odeszli. Żyli pośród nas, a poprzez swoją posługę żyli też dla nas. Wyjątkowej muzyki
mogliśmy słuchać w wyjątkowej scenerii,
gdyż dzisiaj w Lipowcu obchodziliśmy
doroczną uroczystość dziękczynienia
za plony, za dary ziemi, ale też za Boże
błogosławieństwo, którym Bóg obdarza
naszych rolników. Nasza wspólnotowa
modlitwa do południa była takim „i”, nad
którym po południu wspólnie postawiliśmy kropkę.
Monika Niemiec

rzystając z jego uroków i wykonując wiele pamiątkowych
zdjęć. Na prezentowanej dziś
fotografii z 1929 r. widzimy
ich na tle niewykończonego
jeszcze domu, wyruszających
na samochodową wycieczkę
w Beskidy. Pierwsza z lewej
to Elżbieta Małecka z domu
Stokłosa, obok w aucie pozują
jej wesołe córeczki – Maria
i Janina. Z samego tyłu najwyżej stoi porucznik Antoni
Małecki. Pozostałe osoby, to
krewni lub przyjaciele. Jak pisał Otto Winecki – Windholz

w Pamiętniku Ustrońskim nr
12, w 1930 r. w Ustroniu były
4 samochody: Tatra doktora
Franciszka Śniegonia, Tatra
Józefa Kowali – właściciela
tartaku w Nierodzimiu, Stayer należący do Kuźni oraz
Ford-A rodziny Windholzów.
„Budujących się” Małeckich
traktowano wówczas jako
kómpielorzy. Możliwe też,
iż pojazd należał do ich gości, uwiecznionych na zdjęciu.
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
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DARMOWE
SADZONKI
W piątek 18 września od 9.00-15.00
w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń ul. 3 Maja
108 będzie można odebrać darmowe sadzonki drzew w ramach akcji #sadziMy
38/2020/3/R

19 września o godz. 10.00 odbędzie się
V Bieg Rokity po Diabelskiej Równicy.
Biuro zawodów ze względów epidemiologicznych przeniesione zostało na
stadion miejski ul. Sportowa 5, czynne od
7.45. Start honorowy ze stadionu 9.45,
start właściwy 10:00 (biegacze) i 10.05
(nordicowcy) sprzed Karczmy Góralskiej
ul. Nadrzeczna 1.

SZEJOWIE
LIDERAMI
12 września odbył się 4. Rajd Śląska.
Impreza była II rundą tegorocznych
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Na trasie nie mogło zabraknąć zwycięzców Rajdu Rzeszowskiego
z klasy Open 4WD ustroniaków Jarosława i Marcina Szejów, którzy w domowej imprezie chcieli się pokazać z jak
najlepszej strony. I to im się udało, bo
zajęli 2. miejsce w swojej klasie. Okazała
zdobycz punktowa dała im fotel liderów
mistrzostw Polski Open 4WD. Rywalizację ze specjalnej strefy kibica śledziły
dziesiątki kibiców oraz partnerów załogi.
Ustrońska załoga uplasowała się na 9.
miejscu w klasyfikacji generalnej rajdu.

USTROŃ TANGO OPEN
AIR FESTIVAL 2020
W ostatni weekend września miastem
rządzić będzie gorące tango, a w planie
trzydniowego Tango Open Air Festival
2020 każdy znajdzie coś dla siebie. Bezpłatna prelekcja o tangu argentyńskim,
warsztaty taneczne dla początkujących
i zaawansowanych, koncerty i festiwalowa milonga to tylko niektóre z oferowanych atrakcji. Wydarzenia festiwalu będą
miały miejsce w MDK „Prażakówka”
oraz w amfiteatrze. Darmowe warsztaty
taneczne dedykowane są zarówno dla
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mieszkańców Ustronia, jak i chętnych
spoza miasta. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie MDK „Prażakówka”, a bilety na płatne punkty programu
nabyć można online na portalu www.
biletyna.pl, poprzez e-mail: bbtango.
fundacja@gmail.com lub kontaktując
się bezpośrednio z Miejskim Domem
Kultury. Warsztaty poprowadzą światowej sławy tancerze Patrycja Cisowska-Grzybek i Jakub Grzybek (na zdjęciu
obok).
(kfz)
17 września 2020 r.

Po tej główce padła bramka.

Fot. M. Niemiec

REMIS NA OSTRO
KS Kuźnia Ustroń – GKS Radziechowy-Wieprz – 1:1 (0:0)
Po drodze z Żywca do Węgierskiej Górki mijamy gminę Radziechowy-Wieprz,
zamieszkiwaną przez 13 tys. osób. Działał tam klub sportowy, który powstał
w 1947 r, a jego największym sukcesem
był awans do Bielskiej Ligi Okręgowej
oraz zdobycie pucharu polski na szczeblu
podokręgu Żywiec. Od 4 lipca 2012 r.
klub po połączeniu się z LKS „Jedność”
Wieprz nosi nazwę GKS Radziechowy-

-Wieprz. W sezonie 2016/2017 drużyna
zajęła historyczne 2. miejsce w IV lidze
śląskiej. I z takim bagażem doświadczeń
i sukcesów zespół zjawił się w Ustroniu,
by zmierzyć się z tutejszą Kuźnią Ustroń.
Gospodarze przed tym meczem zajmowali 8. miejsce w tabeli, a goście 15., teoretycznie powinno być łatwo, ale nie było.
Górale z Żywiecczyzny twardo stanęli na
drugiej linii, nie zamierzali przepuścić

Nie zawsze grano czysto.

Fot. M. Niemiec
38/2020/2/R

17 września 2020 r.

Kuźników i pierwszy strzał na bramkę nasza drużyna oddała dopiero w 33. minucie.
Przeciwnicy też nie mogli się pochwalić
akcjami na polu karnym. Licznie zgromadzeni kibice trochę się denerwowali
na niecelne dośrodkowania albo gdy nie
było do kogo podać, ale trudno odmówić
grze dynamiki i drapieżności. Piłkarze
schodzili do szatni przy stanie 0:0.
W szatni trenerzy wzięli podopiecznych
w obroty i po przerwie akcje przebiegały
składniej, a taktyka zrobiła się bardziej
klarowna. Piłka w siatce była tylko kwestią czasu, pozostawało pytanie w czyjej.
Niewiele brakowało, żeby ustroniacy objęli prowadzenie po ładnym, choć niecelnym
strzale Kamila Turonia, który w lipcu trafił
do klubu pod Czantorię na zasadzie transferu definitywnego. Obrońca urodzony
w 2001 roku w Cieszynie jest wychowankiem WSS Wisła, grał również w Ruchu
Chorzów i AP Profi Kraków. Kto wie, jak
potoczyłyby się losy tego spotkania, gdyby trafił, a tak 5 minut później Remigiusz
Mrózek pokonał naszego Kamila Skocza.
W 72. minucie Turoń się zrehabilitował
i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową
strzelił bramkę debiutującemu w IV lidze
Adrianowi Rodakowi. Trudno byłoby
powiedzieć, że końcówka była emocjonująca, chociaż zacięta.
Sędzia główny meczu Mateusz Patla dość często upominał zawodników,
a nawet trenerów, i pokazał 3 żółte kartki.
Jedną z nich otrzymał strzelec bramki
dla Kuźni. Podopieczni Mateusza Żebrowskiego wystąpili w składzie: Michał
Skocz, Konrad Pala, (67 min. Arkadiusz
Jaworski), Cezary Ferfecki, Kamil Turoń,
Jakub Chmiel, Paweł Brzóska, (77 min.
Damian Madzia), Jakub Wojtyła, Konrad
Kuder, Daniel Dobrowolski, Michał Pietraczyk, (60 min. Adrian Sikora ), Mateusz
Wigezzi (60 min. Bartosz Iskrzycki).
Gdy ten numer Gazety Ustrońskiej
znalazł się w sprzedaży, Kuźnia ma już
za sobą rozegrany w środę 16 września
w Drogomyślu mecz w ramach półfinału Pucharu Polski Podokręgu Skoczów
z tamtejszą Błyskawicą. Kolejny mecz
o mistrzostwo IV ligi Kuźnia zagra na
wyjeździe w niedzielę 20 września godz.
16.00 z Unią Turza Śląska.
Monika Niemiec

		

IV Liga (Śląsk - grupa II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

APN Odra Wodzisław
LKS Unia Książenice
TS Podbeskidzie II BB S.A.
MKS Czechowice-Dziedzice
LKS Bełk
LKS Orzeł Łękawica
LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Czaniec
KS Kuźnia Ustroń
KS Rozwój Katowice
KS Spójnia Landek
KP GKS II Tychy S.A.
LKS Unia Turza Śląska
MKP Odra Centrum Wodzisław
LKS Jedność 32 Przyszowice
GKS Radziechowy-Wieprz
MKS Iskra Pszczyna

18
18
14
14
14
13
13
12
11
9
9
7
7
6
6
5
3

22:8
17:8
15:10
14:9
13:9
15:8
14:14
16:18
14:13
17:14
10:8
12:16
11:17
12:20
6:15
8:15
6:20
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CO NAS CZEKA

www.ustron.pl

Kuźnicy nas przewalcowali.

Fot. M. Niemiec

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
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
505-152-958.

Koszenie, kosiarka, wykaszarka. 888-901-824.
Spawanie plastików. Ustroń,
ul. Obrzeżna. 501-444-534.
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ. 798-081-406.
Działka budowlana - 659m2,
Hermanice (media w ulicy).
668-815-874.
Sprzedam sprawny piec RECO
+ zbiornik 250 l, brak podajnika trzeba dokupić nowy,
cena ok 450 zł. Piec będzie do
odbioru około 10 października.
798-081-398.

Malowanie dachów. 505-168217.

Telewizor 32 cale Hanspree 200 zł. Grill ogrodowy okrągły
na kółkach - 70 zł. Stan idealny.
506-756-273.

Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.

Salon fryzjerski Ella, ul. Daszyńskiego 56, 518-958-672.
Zapraszamy!

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT
38/2020/4/R

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

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
23-24.09		 Na Szlaku						ul. 3 Maja 46 			tel. 33 854-14-73
25-26.09		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 33 300-30-40
27-28.09		 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76

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

14

18.09
		
		
19.09
19.09
		
23.09
		
		
		
25.09
		
		
25.09
		
		
26.09
26-27.09
		
26.09
		
26.09
		
26.09
		
26-27.09
26.09
		
26.09
		
27.09
4.10
		

19.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Koncert muzyki dawnej
w wykonaniu zespołu Silesia Galante, Kościół rzymskokatolicki
św. Klemensa
10.00 Bieg Rokity, Karczma Góralska, ul. Nadrzeczna 1
18.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Koncert zespołu Pastores, Kościół ewangelicki Apostoła Jakuba St.
19.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Prelekcja prof. Marka
Rembierza pt. „Dążenia do jedności a wyzwania peryferiów
– ekumenizm papieża Franciszka”, kościół Dominikanów,
Hermanice
16.00 XVI Festiwal Ekumeniczny: Uroczyste odsłonięcie
i poświęcenie tablicy z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszaw
skiej, Ołtarz Naszej Małej Ojczyzny, Ustroń
19.00 Tango Open Air Festival, Bezpłatna prelekcja o tangu
argentyńskim ilustrowana tangiem na żywo, MDK „Prażakówka”
Uphill MTB Beskidy 2020, Równica
12.00 Tango Open Air Festival, Bezpłatna lekcja tanga dla
mieszkańców Ustronia, MDK „Prażakówka”
9-18.00 Industriada – Natura w przemyśle, Muzeum Ustroń
skie
15.00 Koncert Finałowy XVI Festiwalu Ekumenicznego,
Kościół rzymskokatolicki, Zawodzie
16.00 IV Liga Śląska: Mecz Kuźnia Ustroń – LKS Jedność 32
Przyszowice, stadion przy ul. Sportowej
Barbarian Race, Czantoria
18.00 Tango Open Air Festival, Koncert i milonga live
Zespołu Bandonegro (Poznań), amfiteatr
21.30 Tango Open Air Festival, Milonga festiwalowa, MDK
„Prażakówka”
9-13.00 Skarby Stela – Targi Staroci, targowisko miejskie
11.00 Klasa A Skoczów: Mecz KS Nierodzim – LKS Iskra
Iskrzyczyn, stadion w Nierodzimiu

10 lat temu - 16.09.2010 r.
KOLEJNE ŚWIATŁA
Trwa przebudowa mostku na ul. Cieszyńskiej. Związane są z tym
utrudnienia w ruchu, jednak przez cały czas robót połowa mostku
będzie przejezdna. Wykonawcą jest firma ServiceBud z Ustronia,
a koszt przebudowy to 140.000 zł. Równocześnie trwają prace na
ul. A. Brody. Tak na Cieszyńskiej jak i na Brody, aby ułatwić życie
kierowcom zainstalowano tymczasowe światła. W sumie mamy
w tym momencie w Ustroniu sygnalizację świetlną w czterech
miejscach. Jeszcze ze trzy remonty i będziemy się czuć jak w metropolii. Chyba jednak nie na długo, bo remont ul. Brody ma trwać
do końca września, a przebudowa mostku na ul. Cieszyńskiej do
końca października.
KUŹNIA GÓRĄ
Kuźnia – Nierodzim 1:0 (0:0)
Ostatni raz Kuźnia w meczu o punkty spotkała się z Nierodzimiem w 1986 r. Wówczas Kuźnia zakończyła rozgrywki na
pierwszym miejscu, Nierodzim na trzecim. Trzeba więc było
czekać 25 lat na kolejne spotkanie, a odbyło się ono na stadionie
Kuźni w ostatnią niedzielę przy pięknej słonecznej pogodzie.
Kibice zjawili się licznie, bo na ten mecz czekano od początku
rozgrywek. Na trybunach zasiadło około 250 osób. Co więcej
na meczu zjawili się prominentni przedstawiciele naszej społeczności. Był starosta Czesław Gluza, przewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina, burmistrz Ireneusz Szarzec, sekretarz
miasta Ireneusz Staniek, radni: Marzena Szczotka, Stefan Bałdys
i Józef Gogółka. Wszystkich witał niezawodny konferansjer Rudolf
Czyż.
Wybrała: (lsz)
17 września 2020 r.
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KĄCIK SZACHOWY
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10.09.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Świadczenie
usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska” – termin składania
ofert – do dnia 18.09.2020 do godziny 8:00.
11.09.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Zakup, dostawa
i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
Ustroń – termin składania ofert – do dnia 21.09.2020 do godziny 8:00.
14.09.2020 r. został opublikowany przetarg nieograniczony pn
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą,
Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej – termin składania ofert – do dnia 22.09.2020
do godziny 8:00.
14.09.2020 r. został opublikowany konkurs ofert pn.: Przebudowa
przepustu P-1 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul.
Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” – termin
składania ofert – do dnia 22.09.2020 do godziny 8:00.

Mokate pobudza myślenie!

Mat w dwóch posunięciach.

W. Suchta 2020 r.

Rozwiązania z GU nr 36: Sf5
Nie taki dawny Ustroń, 2015 r. 		

Fot. W. Suchta

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) z burmistrzem i urzędnikami, 8) konkurują na
boisku, 9) zajęcie dla geodetów, 10) imię męskie, 12) rzeczywistość, 14) kwasowy lub zasadowy, 15) ustrońskie osiedle,
16) słynna maszyna szyfrująca, 19) Edmund zdrobniale,
22) popularne ciastko, 23) dzierżawią kioski, 24) u drzwi.
PIONOWO: 2) ogół wojska, 3) stan wesołości, 4) nagła chętka
do pracy, 5) stopień harcerski, 6) w matematyce i informatyce,
7) sprzeczka o coś, 11) Bali-Jawa-Sumatra, 13) opisana przez
Darwina, 17) styl w sztuce, 18) dawniej – pan, ktoś światły,
20) dinozaur z kreskówki, 21) dochodzi z chlewika
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami. Na rozwiązania oczekujemy do 25
września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 36

SZKOLNY DZWONEK
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Stanisław Kozik z Ustronia,
ul. Daszyńskiego. Redakcja nadal jest zamknięta. Zwycięzców zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie,
tel. 33 854-34-67.
17 września 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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Mimo starań bramkarza, goście strzelili 3 bramki.

Fot. M. Niemiec

MAŁY REWANŻ ZA PUCHAR
KS Nierodzim – LKS Olza Pogwizdów 2:3 (1:1)
W rozgrywkach Pucharu Polski 19 lipca drużyna Klubu Sportowego Nierodzim pokonała na własnym boisku zespół Olzy Pogwizdów 4:0. Do przerwy tamtego meczu
podopieczni Krystiana Szleszyńskiego prowadzili 2:0, a 13 września pierwsza połowa
zakończyła się remisem 1:1.

Już od gwizdka rozpoczynającego spotkanie reprezentanci Pogwizdowa ruszyli
do ataku, wyraźnie chcąc zrewanżować
się za pucharową porażkę. Zapowiadał się
ciekawy mecz i taki był, choć kibiców Nierodzimia kosztował sporo nerwów. Groźnie było już w 8. minucie, gdy zadudniła
poprzeczka nad głową Mateusza Fajkiera
i gdy w 11. minucie ataki gości przyniosły
skutek za sprawą Patryka Kabiesza. Gol
dodał rywalom skrzydeł i nie przestawali
atakować. Napastnicy Nierodzimia nie
potrafili przebić się przez drugą linię i gra
częściej toczyła się na naszej połowie, ale
do czasu, bo w 26. minucie Nikodem Czyż

Początek drugiej połowy miał inny
przebieg, bo to zawodnicy KS Nierodzim
wiedli prym na boisku. Akcje były bardziej
dopracowane, choć rywalom w dalszym
ciągu udawało się oddać strzały na naszą
bramkę. Jednak akcja częściej toczyła
się na połowie przeciwników, a składny
i szybki atak pozwolił w 59. minucie objąć
prowadzenie gospodarzom po pięknym
strzale Marcina Marianka. Była szansa na
zwiększenie przewagi w 86. minucie, ale
rzutu karnego nie wykorzystał Krzysztof
Słowiński. Jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje się mszczą i w 90. minucie
Olza doprowadza do remisu, gdy swoją

Na mecze w Nierodzimiu przychodzi coraz więcej kibiców.

pierwszą bramkę w oficjalnym spotkaniu
zaliczył junior gości Szymon Gawłowski.
Ostatecznie większą determinacją wykazali się reprezentanci Pogwizdowa i w 92.
minucie wynik meczu na 3:2 ustalił Dawid
Okraska.
Prowadzący spotkanie sędzia Łukasz
Gołębiowski 6 razy wyciągał żółty kartonik, zobaczyło go po trzech zawodników
każdej drużyny. Jak widać po liczbie kartek, na boisku było ostro, ale wokół niego
panowała piknikowa atmosfera, czemu
sprzyjała piękna pogoda. Przyszło sporo
kibiców, wśród nich panie i dzieci, a dla
nich wstęp jest za darmo. Panowie płacą 5
złotych za bilet. Niektórzy oglądali mecz
ze znajdującego się obok stadionu placu
zabaw, gdzie bawiły się dzieci.
KS Nierodzim wystąpił w składzie:
Mateusz Fajkier, Mateusz Cieślar, Dawid
Jenkner, Dominik Olchawa, Krzysztof
Słowiński, Zbigniew Krysta (od 46. min
Sylwester Makarski), Wiktor Żertka, Nikodem Czyż (od 65. min. Marcin Czyż),
Dariusz Stokłosa, Artur Adamczyk (od 85.
min Piotr Husar), Marcin Marianek.
Monika Niemiec
Klasa A
(Podokręg Skoczów - grupa I)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LKS Victoria Hażlach
CKS Piast Cieszyn
LKS Olza Pogwizdów
LKS Błękitni Pierściec
LKS Kończyce Małe
KS Nierodzim
LKS Iskra Iskrzyczyn
GKS Kaczyce
MKS Promyk Golasowice

19
17
16
12
11
8
5
3
0

18:7		
51:7		
25:13
16:17
17:14
11:16
19:16
11:33
1:46		

Fot. M. Niemiec
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