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Radzono  w Ratuszu 

Bezpłatnie ! 
Prywatn e  ogłoszeni a  na  telefo n 

VI  Sesja  RM 

Tydzie ń  Europ y 

Kościółe k 
w  Nierodzimi u 

Zrelaksu j  się ! 

Krzyżówk a 

14 bm. w ustrońskim  Ratu
szu  odbyła  się  VI  sesja  Rady 
Miejskiej.  Obrady  prowadził 
mgr  inż.  Zygmunt  Białas. 
W tej krótkiej  informacji sku
pimy  się  na  5  zasadniczych 
tematach.  Mgr  inż.  Tadeusz 
Duda  poinformował  radnych 
0  sprawach  rozpatrywanych 
przez Zarząd  Miasta  na  3 po
siedzeniach  odbytych  między 
sesjami.  Zajęto  się  m.in.  pro
blemem gospodarowania  grun
tami  w  mieście,  możliwością 
wypłacenia  odszkodowań  za 
grunty przeznaczone pod  drogi 
lokalne  —  kwota  wyniosłaby 
ok.  13 mld zł, sprawą  podziału 
przedsiębiorstwa  PGKiM 
1  WodnoKanalizacyjnego. 
Członkowie  Zarządu  zapoz
nali  się  również  z  koncepcją 
zagospodarowania  centrum 
Ustronia  i  omówili  sprawę 
rozwiązania Zakładu  Remon
towoBodowlanego. 

Radni  zaakceptowali  sche
mat  organizacyjny  Urzędu 
Miejskiego.  Projekt  Regula
minu, wymagający jeszcze  pe
wnych  uzupełnień,  zostanie 
przedłożony do  zatwierdzenia 
na  następnej  sesji. 

Zgodnie  z  wnioskiem  Bur
mistrza  Ustronia,  Rada  po
wołała  mgr  Jerzego  Grigorie
wa na stanowisko  Kierownika 
Urzędu  Stanu Cywilnego.  Za
stępuje go  p.  Irena  Hernik . 

Podjęto uchwały  w  sprawie 
zbycia  i nabycia  nieruchomo
ści  przez  miasto.  M.in.  zbyto 
działkę  o  pow.  1314 m2  poło
żoną  przy  ul.  22  Lipca,  od
dając ją w wieczystą  dzierżawę 
Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Zacisze".  Powstanie  tam 
plac  zabaw  i  boiska.  Rada 

wyraziła  zgodę  na  nabycie  na 
rzecz  miasta  (prawo  pierwo
kupu)  nieruchomości  o  pow. 
691  m2  położonej  w  Ustro
niuPoniwcu. 

Radni  zapoznali  się  z  prze
biegiem prac nad planem  ogól
nym  przestrzennego  zagospo
darowania  miasta.  Informa

cd.  na  str.  4 

Znikając e  sklep y 
Urynkowienie  polskiej  gos

podarki  zauważalne  jest  wy
raźnie  również  w  Ustroniu. 
Zmienia  się  struktura  handlu 
i  usług.  Oto  najnowsze  przy
kłady. 

Ulega  likwidacji sklep spor
towy  w  sąsiedztwie  Rynku 
i  od  środy  26 września  jesteś
my pozbawieni  tej zawsze  do
brze  zaopatrzonej  placówki. 
Ponowne  uruchomienie  prze
widziane  jest  na  1  grudnia 
przy  ul. Cieszyńskiej  lub  Gał
czyńskiego  w  budynkach  re
montowanych  obecnie  przez 
skoczowskie WPHW. W loka
lu  dotychczasowego  sklepu 
przewidziane  jest  uruchomie
nie kantoru  wymiany  i sklepu 
z artykułami  pochodzenia  za
granicznego. 

Likwidacji  ulega  również 
zakład szewski przy ul. 22 Lip
ca —  właściciel  budynku  roz
wiązał  umowę  najmu.  Urząd 
Miejski wspólnie ze Spółdziel
nią  „Zacisze" zabezpieczył dla 
tej placówki  pomieszczenie  za 
stosunkowo  niską  odpłatnoś
cią. Szewc nie jest jeszcze  zde
cydowany.  Czekamy  na  dal
sze zmiany. Ciekawe, czy  ilość 
butików przekroczy  ilość skle
pów  spożywczych?  (zbi) 

Fot.  L.  Herzyk 

PROTEST 
GRANICZNY 

W  ciągu  5 dni  (12—16.09)  od
było  się  kilkanaście  imprez,  spot
kań  i  wystaw  zorganizowanych 
w  ramach  Festiwalu  Solidarności 
PolskoCzechosłowackiej.  Festi
walowe życie toczyło się w Cieszy
nie  po  obu  stronach  Olzy.  Nie
dziela  16 września — będąca  osta
tnim  dniem  festiwalu  —  zapisała 
się w kronikach  wspólnym  protes
tem,  który  rozległ  się  ze  szczytu 
Czantorii. Granica  biegnąca  obok 
schroniska  zniknęła  w  tłumie  ma
nifestantów. Niestety  tylko na  kil 
kadziesiąt  minut.  Być  może  jed
nak  coraz częstsze  i coraz  liczniej
sze  protesty  przyśpieszą  demon
taż  „żelaznej kurtyny",  która  zni
knie  na  zawsze.  (mk) 

Dom  Europejski 
28 września  br.  (piątek)  o  godz. 

17  w  DW  „Gronik"  —  Ustroń
Polana,  k/wyciągu —  odbędzie się 
zebranie  założycielskie  STOWA
RZYSZENIA  DOM  EUROPEJ
SKI  W  USTRONIU.  Organizato
rzy  zapraszają  wszystkich  zainte
resowanych. 

PAMIĘC I 
JANA 

SZTWIERTN I 
8  września  br.  zorganizowano 

w  Ustroniu  uroczystość  poświę
coną  50  rocznicy  śmierci  Jana 
Sztwiertni — kompozytora,  który 
przeżywszy  zaledwie 29 lat, zginął 
w  roku  1940  w  obozie  koncen
tracyjnym. 

Jego  pamięci  poświęcono  pod
niosły  koncert  muzyki  chóralnej 
i  organowej.  Odbył  się  w  miej
scowym  kościele  ewangelic
koaugsburskim.  Wykonawcami 
byli:  Julian  Gembalski  —  organy 
oraz  Chóry  Mieszane  z  Ustronia 
i  Wisły  pod  kierunkiem  Mari i 
Cieślar   i  Barbary  Cienciały. 

W  Muzeum  otwarto  wystawę 
dokumentów:  „Jan  Sztwiertnia 
1911—1940".  Ekspozycja  czynna 
będzie jeszcze przez kilka  tygodni. 

Organizatorem  rocznicowych 
uroczystości  jest  Towarzystwo 
Społeczne  im.  J.  Sztwiertni.  Będą 
one  kontynuowane  również w  ro
ku  przyszłym,  kiedy  to  przypada 
80 rocznica  urodzin  twórcy  „Sała
szników".  Kulminacyjnym  mo
mentem  będzie zapewne  odsłonię
cie jego  pomnika  (mrc) 



OGŁOSZENIE 
BURMISTRZ A  MIAST A  USTRONIA 

w  sprawie  zgłaszania  propozycji  zmian  nazewnictwa  niektórych  szkół, 
ulic,  parków,  placów  i  osiedli  mieszkaniowych. 

W  wykonaniu  postulatów  zgłoszonych  na  Sesji  Rady  Miejskiej 
w  Ustroniu  w  dniu  28  sierpnia  1990  r.  uprzejmie  proszę  mieszkańców 
miasta oraz jego miłośników  i gości, aby w terminie do dnia  30  listopada 
br. zgłaszali  swoje propozycje  zmian  w nazewnictwie  niektórych  szkół, 
ulic,  parków  i  osiedli  mieszkaniowych. 

Równocześnie  proszę organizacje polityczne, społeczne  oraz  komite
ty  osiedlowe  samorządów  mieszkańców,  rady  osiedlowe  spółdzielni 
mieszkaniowej, dyrekcje szkół, które jeszcze nie zgłosiły swych  propozy
cji, aby  w wyżej wymienionym  terminie  poprzez  swoich  przedstawicieli 
dokonali  zgłoszeń. 
Propozycje  zmian  proszę  przedstawić  Naczelnikowi  Wydziału  Tech
nicznoInwestycyjnego  mgr  inż.  Kazimierzowi  Hanusowi  w pokoju  nr 
33,  II  piętro. 

Po  zebraniu  wszystkich  propozycji  Zarząd  Miasta  przedstawi  je 
Radzie  Miejskiej,  która  podejmie  odpowiednie  uchwały  co  do  zmian 
nazw,  określając  zasady,  sposób  i  kolejność  ich  realizycji,  o  czym 
mieszkańcy  miasta, jego  miłośnicy  i goście oraz zgłaszający propozycje 
zmian  zostaną  osobno  powiadomieni. 

Ustroń,  17 wrzesień  1990  r.  Burmistrz  Miasta  Ustroń 
mgr  Andrzej  Georg 

Komunikat  nr   1/90 
BURMISTRZ A  MIAST A  USTRONIA 

z  dnia  17 września  1990  r. 

W dniu  13 września  br. w sali posiedzeń  Urzędu  Miejskiego w  Ustro
niu  odbyło  się spotkanie  przedstawicieli  działających na  terenie  miasta 
organizacji  politycznych,  społecznych  i  oświaty,  związków  wyznanio
wych  i  kombatanckich  oraz  członków  Komisji  Oświaty,  Kultury 
i  Rekreacji  —  w  sprawie  obchodów  świąt  państwowych,  rocznic 
historycznych  i  lokalnych. 

W  spotkaniu  udział  wzięli  Przewodniczący  Rady  Miejskiej —  Zyg
munt  Białas  i  Burmistrz  Miasta  —  Andrzej   Georg. 

Po ciekawej dyskusji zawierającej wymianę poglądów na  temat,  które 
święta i rocznice należy obchodzić w naszym mieście w sposób  uroczysty 
z udziałem jak najszerszych kręgów społeczeństwa, zwłaszcza  młodzieży 
— ustalono, że w pierwszej kolejności mają  to być święta państwowe:  11 
Listopada  —  Narodowe  Święto  Niepodległości  i  3  Maj a  —  Rocznica 
uchwalenia  Konstytucji  3  Maj a  1791  r. 

W  związku  ze  zbliżającym  się dniem  11 Listopada  zebrani  powołali 
Komitet  Organizacyjny  obchodów  tego  święta  w  składzie: 

Przewodniczący: 

mgr  Andrzej   Georg 

Członkowie: 

1.  ks.  dr  Henryk  Czembor 

Burmistrz  Miasta 

—  Proboszcz  Parafii  Ewangelicko
Augsburskiej 

—  Proboszcz  Parafii  RzymskoKato
lickiej 

—  Komitet  Obywatelski  „Solidar
ność" 

—  Prezes  Towarzystwa  Miłośników 
Ustronia 

5.  płk  Ludwik  Gembarzewski  —  przedstawiciel  Związków  Środo
wisk  Kombatanckich 

—  Prezes  Wojew.  Zarządu  Polskiego 
Stronnictwa  Ludowego 

—  Radny  Rady  Miejskiej,  Przew. 
Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Re
kreacji 

—  członek  Komisji  Oświaty,  Kul
tury  i  Rekreacji  RM 

—  przedstawicielka  szkół  . 

Komitet  zbierze  się  na  pierwszym  roboczym  spotkaniu  w  dniu 
01.10.1990  r. 

Burmistrz 
Andrzej   Georg 

2.  ks.  Leopold  Zielasko 

3.  dr  Bogdan  Keller 

4.  mgr  Stanisław  Niemczyk 

6.  mgr  inż.  Jan  Kubień 

7.  mgr   Tomasz  Kamiński 

mgr  Danuta  Koenig 

mgr  Urszula  Ciompa 

Zapraszamy  Państwa  do  ko
rzystania  z  tej  fo rmy  ogłoszeń. 
T o  okazja  do  znalezienia  przy
k ładowo  nabywcy  rzeczy,  k tó
re  chcieliby  Państwo  sprzedać. 
Tą  drogą  można  spróbować 
znaleźć potrzebną  książkę,  pły
ty,  znaczki,  sprzęt  gospodarst
wa  domowego,  sprzęt  rtv  i  in
ne.  Można  bezpłatnie  zamieś
cić  życzenia  z  różnych  okazj i: 
ś lubu,  chrzcin,  imienin,  uro
dzin; można  pochwal ić się  swy
mi  prywatnymi  sukcesami,  wy
znać  miłość  itd.,  itd. 

Ogłoszenia  mogą  Pańs two 
przekazywać  nie  ty lko  przez 
telefon  —  można  j e  również 
przesyłać  l istownie  lub  dos tar
czyć  osobiście.  Zapraszamy! 

M I E S Z K A N I E 

Małżeńs two  z  dzieckiem  po
szuku je mieszkania  na  dogod
nych  wa runkach  lub w  zamian 
za  opiekę.  Wiadomość:  o fer ta 
nr  3  „ G U " . 

PRACA 

Księgowa  ze  znajomością  ję
zyka  niemieckiego  przy jmie 
pracę  na  l / 2  e ta tu  w  Ust ron iu. 
Tel.  2277  Ust roń. 

S P R Z E D AM 

—  komputer  Spectrum  48K 
z  wyposażeniem.  Cena  do 
uzgodnienia.  Oferta nr 4  „ G U " 

KUPI Ę 

—  adresy  różnych  firm  zacho
dnich  wysyła jących  grat is 
wszelkie  mater ia ły  rek lamo
we,  również  sexkatalogi.  Ofe
r ta  nr  5  „ G U " . 

Ogłoszenia  drobno 

Wynajm ę  dwa  pomieszcze
nia  o  pow.  15  m2  każde,  na
dające  się  na  działalność  rze
mieślniczą.  UstrońZawodzie, 
tel.  2890  po  15.00. 

Wycieczka  Brno  —  Praga 
25—28.10.90.  Zgłoszenia 
—  „Ustronianka" ,  teł  3288. 

Okolicznościowa 
wystawa 

W  czytelni  Biblioteki  Miejskiej 
w  Ustroniu  z  inicjatywy  Kola 
Światowego  Związku  Żołnierzy 
Armii  Krajowej,  zorganizowano 
wystawę pt.  „Druga  Wojna  Świa
towa  —  Kampania  1939  r." 

Wystawa czynna do  15 paździer
nika  br. 

ZUS w  Ustroni u 
ZUS  uruchamia  z  dniem  15 

października  br.  punkt  informa
cyjny  w  Urzędzie  Miejskim 
w  Ustroniu.  Odpadnie  koniecz
ność  jeżdżenia  do  Cieszyna  lub 
Bielska. Oddelegowany do  Ustro
nia  pracownik  ZUS  będzie  przyj
mował  w  pok.  nr  24  w  środy  od 
12—16  oraz  w  piątki  od  10—14

43450  USTROŃ  ul.  1 MAJ A  97b 
Teł.  2861  i  2301 

WYDAWNICTW O  AWEX 
—  oferu je  wykonaws two  kart  pocztowych  w idokowych 
k ra job razowych  (widokówki ),  o raz  wszelkich  innych  kart 
okol icznościowych. 
G w a r a n t u j e my  wysoką  jakość,  k ró tk ie  terminy,  niską 
cenę  przy  nak ładach  powyżej  10  tys.  sztuk. 
W y k o n u j e my  także  fo ldery  rek lamowe,  kalendarze,  ka ta
logi  i  p rospekty. 

FOTOARTCOLO R 
—  wszelkie  usługi  fo tograf iczne:  ko lor  i  czarnobia łe 

EXPORTIMPOR T 
ar tyku łów  przemysłowych  i  fo tochemicznych. 

Zamówienia kierować na adres jak wyżej. 



Na  str.  2 znajdą  Czytelnicy  oficjalną  informację  Burmistrza 
w sprawie zgłaszania propozycji zmian  nazewnictwa  niektórych 
ulic,  placów,  osiedli,  parków  i  szkół.  Dla  orientacji  podajemy 
propozycje,  które  już  były  przedstawiane  podczas  sesji  Rady 
Miejskiej. 

Obecna  nazwa  propozycje 

ul.  22  Lipca  ul.  I.  Daszyńskiego  (TMU) 
ul  Listopada  (Ś.Z.Ż.  AK ) 
brak  propozycji 
ul.  Na  Kamieńcu  (TMU) 
ul.  Armii  Krajowej(Ś.Z.Ż.  AK ) 
ul.  Pstrągów  (TMU) 
ul.  Gwardii  Ludowej  (Ś.Z.Ż.  AK ) 
Aleja  Letniskowa  (TMU) 
ul.  gen.  GrotaRoweckiego  (Ś.Z.Ż.  AK ) 
ul.  J.  Kreta  (TMU) 
Os.  A.  Brody  (TMU) 
Os.  przy  Cieszyńskiej  (TMU) 
Os. J.  Piłsudskiego  (Ś.Z.Ż.  AK ) 

SP  nr  1 im.  Fr.  Szewczaka  SP  nr  1 im.  Wł.  Orkana  (TMU) 

im.  E.  ŚmigłegoRydza  (Ś.Z.Ż.  AK ) 
SP  nr  3  im  M.  Nowotki  im.  P.  Lipowczana  (KOSM) 
Park  przy  ul.  Mickiewicza  im.  Zygm.  Łysogórskiego  (TMU) 

Przedstawione  propozycje  są  tymi,  które  wpłynęły  najwcześ
niej. Zapewne  zostały już  zgłoszone  następne.  Będziemy  o  tym 
Czytelników  informować.  Przypomnijmy:  propozycje  nazew
nictwa  przyjmowane  są  do  końca  listopada  br. 

ul.  1 Maja 

ul.  Gwardii  Ludowej 

ul.  Armii  Ludowej 

ul.  Świerczewskiego 

ul.  Pomowska 
Os.  XXXlecia  PRL 
Os.  22  Lipca 

A  „babie  lato"...? 

fot.  K.  Marciniuk 

Historyczne  ciekawostki 

Kościółek w Nierodzimiu 

Drewniany  kościółek 
w  Nierodzimiu,  o  którym  ks. 
Józef  Londzin  w  wydanej 
w  1932  roku  książce  „Koś
cioły  drewniane  na  Śląsku 
Cieszyńskim"  pisał: 
...Jedyna  notatka  o  jego  po
wstaniu  znajduje  się  w  spra
wozdaniu  wizytatora  kościel
nego  z  roku  1688.  Według 
niej,  kościół  ten  wybudowali 
protestanci  podczas  reforma
cji,  a  więc  w  drugiej  połowie 
szesnastego  lub  w  pierwszej 
połowie siedemnastego  wieku. 
Czy  tam  stał  już  przedtem 
kościół,  który  protestanci  tyl
ko  odbudowali,  czy  też  oni 
pierwszy  kościół  w  Nierodzi
miu  wystawili,  pytanie  to  nie 
da  się  rozstrzygnąć.  Faktem 
jest,  że wizytator  w  roku  1652 
wymienia  kościół  nierodzim
ski jako  będący w rękach  pro
testantów,  którym  dnia  18 
kwietnia  1654  został  odebra
ny. 

Wizytator  pisze o nim w ro
ku  1679  co  następuje:  w  Nie

Fot.  F.  Bojda 

rodzimiu  jest  kościół  filialny 
pod wezwaniem św. Anny, dre
wniany,  z wieżyczką  w  środku 
kościoła,  mieszczącą  jeden 
dzwon. Ołtarz jeden; celebruje 
się  raz  w  roku  w  święto  św. 
Anny.  Wszystkie  potrzebne 
rzeczy  do  odprawiania  bierze 
się  z  kościoła  parafialnego. 
Ławki  w  niedobrym  stanie, 
ambona  nędzna.  Ojciec  koś
cioła  jeden,  nie  wiadomo,  czy 
zaprzysiężony.  Cmentarz  od
powiedni,  dobrze  zamknięty, 
bez  krzyża.  Dzieci  nieochrz
czone  grzebie  się  na  miejscu, 
odłączonem  od  miejsca  po
święconego; mary są  trzy.  Da
chy  na  kościele  są  dobre.  Do
chody  kościoła  z  dzwonienia 
i  jałmużny... 

Zachowaliśmy  oryginalną 
pisownię. Dziękujemy księdzu 
Stanisławowi  Gibalce  za  wy
pożyczenie  książki.  Jednocze
śnie  zachęcamy  Czytelników 
do nadsyłania  materiałów  do
tyczących  historii  Ustronia. 

(zbi) 

SPORT 
Rozgrywki  rundy  jesiennej 

w klasie okręgowej są już  pra
wie  na  półmetku.  Piłkarze 
ustrońskiej  Kuźni  rozkręcają 
się.  Po  remisowych  meczach 
na  otwarcie  sezonu  w  kolej
nych  spotkaniach  przyszły 
zwycięstwa.  P rzypomni jmy 
wyniki :  0 :0  z  Dankowicami 
(wyj.), 0 :0  z Hejnałem  II  Kę
ty,  2 :1  z  Juszczynem  (wyj.) 
—  bramki:  Roman  Kasper 
i  Jan  Kubień,  0 :2  z  Piastem 
Cieszyn,  1: :0  ze  Śrubiarnią 
Żywiec  (wyj.)  —  bramka: 
Adam  Stańko,  1:1  ze  Skawą 

Wadowice  —  bramka  Janusz 
Waszut.  Po  sześciu  meczach 
Kuźnia  miała  na  swoim  kon
cie  2  zwycięstwa,  3  remisy 
i  1 porażkę.  Bramki  4 :4.  Da
wało  to w tabeli niezłe 6 miejs
ce.  (mrc) 

Dom  Wczasowy
„Muflon "  w  Ustroniu 

zatrudni 
natychmiast  konserwato
raelektryk a z uprawnienia
mi oraz do obsługi  kotłowni 
gazowej.  Ustroń,  ul.  Sana
toryjna,  tel.  3715 



Żywa  wystawa  dożynkowa 

Króliki , gołębie, bażanty... 
Pierwsza wystawa dożynkowa została zorganizowana w roku 

1987.  Tegoroczna  była  więc  czwartą  z  kolei.  Tym  razem 
podziwiano  zwierzęta  futerkowe  i ptactwo  ozdobne. 

Członkowie Koła Hodowców z Ustronia  i innych miejscowo
ści,  pokazali  blisko  120  żywych  okazów.  Wśród  nich  10  ras 
królików z hodowli  Pawła Biesoka — Jaworze  Średnie,  Heleny 
Cieślar   —  Cisownica,  Władysława  Fijaka  —  BielskoBiała, 
Gustawa Gomoli —  Ustroń,  Andrzeja  Kaczmarzyka —  Ustroń, 
Henryka  Leszczyny  —  Ustroń,  Jana  Sikory  —  Godziszów, 
Wiesława  Smagora  —  Bystra  Śl.,  Adama  Świergały  —  Biel
skoBiała. 

Okazale  prezentowały  się  nutrie  srebrzyste,  czarne,  grenlan
dy, czarny kolos i biały kolos, które wystawiali: Leszek Kramar 
czyk, Bogusława Podżorny, Zofia Kezwoń, Zofia Hanzel,  Stani
sław  Hanzel  z  Ustronia. 

Podziwiano  gołąbie  rasowe  m.in.  koroniarza,  krymkę,  stra
ssera,  garłacza,  indiany,  sroczkę  marchijską.  Wystawiali  je 
Tadeusz  Bachur, Stanisław  Ciecierski,  Mikoła j   Myśków  z  Biel
skaBiałej,  Roman  Iskrzycki  z  Jasienicy  i  Stanisław  Orawiec 
z  Międzyrzecza  Górnego. 

Furorę zrobił drób ozdobny: kury hamburskie i kury  kochiny 
Stanisława  Ciecierskiego,  kury  perlice  Franciszka  Korcza 
z  Ustronia,  bażanty:  srebrne,  złote,  królewskie,  diamentowe 
i uszaki, kaczki ozdobne, papugi, gęsi ozdobne  i paw — wszyst
kie o pięknym,  barwnym  upierzeniu z hodowli  Henryka  Nowa
ka z Cieszyna  oraz  kury  włoszki  Józefa Szuty  z  BielskaBiałej. 

Wystawę  zorganizowali  wspólnymi  siłami:  Komitet  Dożyn
kowy,  Koło  Hodowców  w  Ustroniu,  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa.  (mk) 

SESJA  RM 
cd.  ze  str.  1 

cję  złożył  inż.  Włodzimierz 
Głowinkowski  —  przew.  Ko
misji  Układu  Przestrzennego 
Miasta,  Architektury  i  Inwes
tycji. 

Burmistrz  mgr  Andrzej  Ge
org  poinformował  o  pobycie 
w  Meissen  z  ramienia  Domu 
Europejskiego,  podkreślając 
możliwość nawiązania bliższej 

współpracy  między  Ustro
niem  a  Miśnią.  Burmistrz 
przedstawił  następnie  pismo 
Automobilklubu  Śląskiego, 
dotyczące  zorganizowania  na 
ul.  Góreckiej  w  Lipowcu  od
cinka  specjalnego  Rajdu  Sa
mochodowego  Wisły.  Rada 
nie wyraziła  na  to  zgody. 

Następną  sesję  zaplanowa
no  na  5  października  br.  Po
czątek  obrad  o  godz.  16.00. 

(mrc) 

CZAS  ZIMOWY 
W  nocy  z  29  na  30  bm.,  czyli  z  soboty  na  niedzielę  nastąpi 

powrót do tzw. czasu zimowego. Trzeba będzie cofnąć o godzinę 
zegarki.  Śpiochy  zyskają  godzinę  snu. 

Kilk a  tygodni  temu  w „Albumi e  rodzinnym"  prezentowaliśmy  stare 
zdjęcie z lat trzydziestych.  Dzisiaj dla odmiany  przedstawiamy  rodzinne 
foto  pociech  i chrześniaka  p.  Franciszka  Bojdy  z  Goleszowa. 

Szanowni Państwo! Prosimy o udostępnianie nam swoich  rodzinnych 
fotografii  —  starych  i  aktualnych.  Chętnie  je  opublikujemy  i  to  za 
darmo. W miejscu tym możemy  również — ale odpłatnie — zamieszczać 
zdjęcia  ze  ślubów,  chrzcin,  małżeńskich  jubileuszy.  Cena  do  uzgod
nienia. Uwaga! Trzy pierwsze tego rodzaju zdjęcia zamieścimy bezpłatnie! 

Grażyn a  i  Bronisła w 

I   MAREKWICOWI E  j 
|  Informuj ą  P.T.  Klientów ,  że  hurtowni a  ar
|  tykułó w  chemicznyc h  i przemysłowyc h  zo  | 

  stał a przeniesion a  do  lokal u w  Zabłoci u 103
|  (prz y  drodz e  Strumień—Chybie ) 
1  OFERUJEMY  szeroki  asortyment, wybór  kosme  | 
|  tyków,  artykułów  chemii  gospodarczej  oraz  pro
1  szków  do  prania  w  cenie: 

Pollen a  95  C —  600  g —  4500  zł 
Pollen a  90  C —  650  g —  5000  zł 
Pollen a  As  —  600  g —  4500  zł 

|  Przy zakupac h  przekraczającyc h  5 mi n zło   § 
I  tyc h  możliwoś ć  zapłat y  przelewem . 

Z a p r a s z a m y ! 

PARAFI E 
RZYMSKOKATOLICKI E 

Msze  św.  niedzielne: 
Centrum  —  7.30,  9.00,  10.30,  UiKH  19.00 
Hermanice  —  7.00,  8.30,  10.00,  18.00 
Lipowiec  —  7.00,  9.00,  11.00 
Nierodzim  —  7.30,  9.00,  11.00 
Polana  —  10.00,  11.15,  16.30 
Polana  (przy  wyciągu) —  8.30 

PARAFI A 
EWANGELICKOAUGSBURSK A 

Nabożeństwa  niedzielne: 
Ustroń 

Bładnice 
Brenna 
Dobka 
Górki 
Polana 

8.30 
9.30 
8.30 
8.30 
8.30 

10.00 
10.00 

ranne 
spowiedź  i komunia  św. 



O  Ustroniu 
ongiś  pisano 

„Uzdrowisko  rozbudowane jest w dolinie Wisły  i na  stokach 
gór,  stanowiących  wspaniałe  tło  dla  Ustronia.  Dzięki  tym 
górom  lesistym  (Czantoria,  Równica,  Żor,  Skalica,  Jelenica) 
oraz  położeniu  na  wysokości  340—450  m  nad  poziomem 
Bałtyku,  Ustroń  posiada  doskonałe  warunki  klimatyczne  cha
rakteryzujące się dużym  nasłonecznieniem  i małą  wilgotnością. 
Klimat  Ustronia  posiada  wszelkie  zalety  klimatu  podalpej
skiego, zatem  nadaje się dla  tych wszystkich,  którym  wskazany 
jest  pobyt  w  górach,  a  którzy  nie  znoszą  ostrego  klimatu 
wysokogórskiego". 

i 
Franciszek  Popiołek,  Ustroń jako  uzdrowisko  i letnisko,  w:  Śląsk 
Cieszyński,  Z  życia  gospodarczego,  lata  30te,  XX  w. 

„Nazwa  wsi  jest  osobliwa  przez  to,  że  choć  jest  rodzaju 
żeńskiego,  odmienia  się  jednak  jako  rzeczownik  rodzaju  mę
skiego,  względnie  nijakiego, więc wieś  nazywa  się  Ustroń,  lecz 
idziemy  nie  do  Ustroni,  tylko  Ustronia.  Te  niekonsekwencje 
spotykamy  już  w  XVI I  wieku,  wtedy  jednak  pisano  w  aktach 
trochę  inaczej  np.  w  roku  1613  sprzedał  Rudzki  księżnej 
cieszyńskiej  pół  wsi:  Górnego  Ustroni." 

Franciszek  Popiołek:  Powstanie  i  rozwój  wsi  Ustronia,  w: 
Zaranie  Śląskie,  1935,  z  nr  3. 

Materiał y  prezentowane  w  tym  cyklu  pochodzą  ze  zbiorów 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  w  Ustroniu.  Dziękujemy  za 
współpracę  i okazaną  pomoc  kierowniczce  tej  placówki  p.  Lidi i 
Szkaradnik. Liczymy na kolejne ciekawostki z przeszłości  Ustro
nia. 

Hotel „Czantoria" wybudowany w roku  1928. Zdjęcie ze zbioru 
p.  J.  Misiorza.  Dziękujemy. 

ZBÓR  „BETEL " 
Spotkania  Społeczności  —  stałe: 

niedziele  —  9.30 
wtorki  —  17.30 
soboty  —  17.30 

Organizowane  są  również  spotkania  okolicznościowe. 

Ustroniani e  w  Miśn i 

„Tydzie ń  Europy " 
W  dniach  1—8  września  br.  w  Miśni  (Meissen)  w  NRD 

Międzynarodowa  Federacja  Domów  Europejskich  zorganizo
wała  „Tydzień  Europy".  Udział  wziął  również  istniejący  od 
listopada  1989  roku  Dom  Europejski  Ustroń.  Ustronianie 
w liczbie 23 osób z burmistrzem  miasta p. Andrzejem Georgiem, 
przewodniczącym  Rady  Miejskiej  Zygmuntem  Białasem  oraz 
prezydentem  Domu  Europejskiego  Ustroń  Joachimem  Liszką, 
przedstawili  interesujący  program. 

Grupa  folklorystyczna  pod  kierunkiem  Alfreda  Wojciecha 
koncertowała  cały  tydzień,  spotykając się z aplauzem  Miśnian 
i  licznych  obcokrajowców.  Ustronianie  zorganizowali  również 
wieczór  z  polskimi  daniami  kuchni  regionalnej,  która  bardzo 
przypadła  do  gustu  uczestniczącym  w  wieczorze  Niemcom, 
Francuzom,  Włochom,  Węgrom  i  Czechom.  Także  stoisko 
polskiej  sztuki  ludowej  cieszyło  się  wielkim  powodzeniem. 
Zamieszczona  poniżej  panorama  1000letniej  Miśni,  ustroń
skiego  artysty  Bogusława  Heczki  i wiele  innych  jego  obrazów 
wzięło  udział  w  międzynarodowym  wernisażu. 

Nawiązano  wstępne  kontakty  współpracy  z Centrum  Euro
pejskim w Miśni.  Burmistrz  Ustronia  spotkał  się z burmistrzem 
Meissen.  Ustrońscy  konserwatorzy  zabytków  wezmą  praw
dopodobnie  udział  w  rekonstrukcji  wielu  obiektów  w  tym 
pięknym  mieście  nad  Łabą.  Dr   Heinz  Wöllner   —  przewod
niczący  Centrum  w  Miśni  został  zaproszony  do  Ustronia. 

Udział  Ustronian  został  wysoko  oceniony  przez  kierownic
two Międzynarodowej Federacji Domów Europejskich  (FIME) 
i  Europejskie  Stowarzyszenie  Akcji  Oświatowych  (EBAG) 
w  Bonn,  które  reprezentował  dyrektor  Helmut  Schröder. 

Joachim  Liszka 

ALAR M  EKOLOGICZN Y  TRW A 
TOPOL E  BYŁ Y  CHORE 

Otrzymaliśmy  obszerne  wyjaśnienie  z  Urzędu  Miejskiego  dotyczące 
naszego zapytania  o przyczyny wycięcia kilkunastu  topól w rejonie ulicy 
Hutniczej (GU  nr  8). Oto  fragmenty pisma: —  topole  osiągnęły  wbrew 
potocznym  opiniom,  wiek  ok.  40  lat;  są  to  drzewa  szybko  rosnące,  ale 
krótko  żyjące  (30—50  lat);  —  były  zaatakowane  przez  jemiołę;  —  po 
osiągnięciu  swego wieku  butwieją  w  różnych  miejscach, pień  może  być 
zdrowy  u  dołu  a  zaatakowany  wyżej;  —  zagrażały  bezpieczeństwu 
przechodniów,  jedna  z  topól  przewróciła  się  w  1976  r.,  miała  zdrowy 
pień  lecz  zbutwiałe  korzenie. 

Pismo  zawiera  również  zapewnienie,  że  każda  decyzja  o  wycięciu 
drzew  jest  przygotowywana  przez  zespół  w  skład  którego  wchodzą 
również  leśnicy  i  przedstawiciele  Klubu  Ekologicznego.  Znając  deter
minację z jaką  walczą  oni  o  zdrowe  środowisko  Ustronia  możemy  być 
chyba  spokojni  o  to,  że  nieprzemyślana  wycinka  drzew  nie  występuje 
w  naszym  mieście.  (zbi) 



Kil!  1 

Ludowa 
prognoza  pogody 

Kiedy klon wcześnie  opada, 
ostrą  zimę  zapowiada. 

Miesiąc październy —  mar
ca  obraz  wierny.

Jak  je  październik  mroźny, 
styczeń  nie  bydzie  groźny. 

Gdy  październik  ciepło 
trzyma,  zwykle  mroźna  bywa 
zima. 

Gdy  październik  ze  śnie
giem  przybieży,  na  wiosnę 
śnieg  długo  poleży. 

Październik  chodzi  po  kra
ju,  żynie  ptactwo  z  gaju. 

Grzmoty  w  jesieni  —  żyto 
się  pleni. 

Ciepły  październik  —  zim
ny  luty. 

Na  Gerarda  (3.X)  gdy  su
cho,  to  lato  z  pluchą. 

Koło św. Jadwigi  (15.X) ba
bie  lato  fruwa  na  wyścigi. 

Po Jadwidze śniegiem kidze. 

Św. Gaweł  (16.X) stoi za  to, 
jakie  bydzie  lato. 

Na  św. Urszuli  (2l.X)  ocze
kuj  śnieżnej  koszuli. 

W końcu  października,  gdy 
często  deszcz  pada,  roczek  się 
następny  dobrze  zapo
wiada. 

i,|||||||||i|||||||| 

Do  Śmiychu 
Nauczyciel: — Wymiyń  mi, 

Maciej, juką  ciecz,  k iero  nigdy 
nie  zamarznie. 
Maciej: —  Ciepło  woda. 

Wczora  telefonowali  Mi 
chałowi,  że jakisikej  chuligan 
napod  na  jego  Jadwigę. 
Michoł:  —  Na,  borok...  a  do 
kierego  szpitola  go  odwiyźli? 

Jak  sie  spotkała  Maryhka 
ze swoją  kamratką  Jewką, kie
rą  już  strasznie  downo  nie 
widziała,  tak  sie ji  lutuje: 
—  Przedstow  se  Jewka.  Mój 
chłop już  nie żyje.  Umrził  tak 
z  nienazdanio.  Osiym  dni  po 
naszym  wiesielu. 
Jewka:  —  Tóż  to  sie  biydok 
dłógo  nie  tropił. 

Jura:  —  Maciej,  tyś  je  taki 
chytry,  to mi  powiydz, jako  je 
różnica  między  gorolskim 
wiesielim  a  pogrzebym? 
Maciej:  —  Na  pogrzebie  je 
o  jednego  ożrałego  miyni. 

Maciej:  —  Już  żech  trzi  razy 
wyciągoł  spod  łóżka  cudzego 
chłopa, jak żech prziszeł z gos
pody. 
Turysta: —  A  to już  teraz  nie 
chodzicie  do  gospody? 
Maciej:  —  Ale  ja,  jyny  żech 
wszystki  nogi  od  łóżek  poob
rzinoł. 

Ze  starego  kalendarza 
Podjeść  sobie  a  popić  ludzka  to  rzecz  i  roztropna,  kiedy 

gorącość  lata  minęła.  Jeść  zd rowo  a  t łusto. 
Jesienią  apteczkę  domową  gotuj  a  przepatruj.  Mają  być 

w  niej:  kwiat  lipowy,  mięta,  rumianek,  sadła  z  rozmaitych 
zwierząt,  drakwie  z  wężów,  octy  domowej  roboty,  korzenie, 
wódki  i  nalewki. 

Środek  na  kurzajki  najprostszy  będzie  taki:  Robi  się  plaster 
i  przykłada  na  kurzajkę  co  dzień  świeży,  dopóki  nie  zginie. 
Bierze  się  łut  weneckiego  mydła,  pół  luta  grynszpana,  pół 
ćwierci  łuta  salmiaku  i 20 gram  siarczanego  kwiatu.  Miesza  się 
to wszystko  razem  i zagniata  na ciasto, przydawszy  kilka  kropli 
wody,  jeżeliby  to  było  za  suche. 

(wybrał  mk) 

HOROSKOP SZEFA 

Szef  —  Wodnik 
(21.01—18.02) 

Osoby  spod  znaku  Wodnika  nie 
pchają  się  zbytnio  na  szefowskic  stoł
ki.  Wcale  nie  dlatego,  że  brak  im 
predyspozycji.  Nie  lubią  po  prostu 
tkwić  za  biurkiem.  Lepsze  czasy  na
stały  dla  nich  teraz,  gdy  od  szefów 

wymagana  jest  przedsiębiorczość, 
operatywność,  pomysłowość. 

Gdy Wodnika  spotka szefowski  los, 
bywa  zwierzchnikiem  dość  trudnym. 
Nie  jest  ani  zarozumiały  czy  arogan
cki,  ale  nic  lubi  czegokolwiek  tłuma
czyć,  wyjaśniać.  Wyróżnia  pracowni
ków  o  dużym  intelekcie.  Jest  szczery 
i  otwarty.  Niekiedy  za  bardzo  we 
wszystko  wierzy,  co  przysparza  mu 
niepotrzebnych  kłopotów.  Lubi  wie
dzieć, co sądzą  o nim jego  podwładni. 

(oprać,  emka) 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  7 
Poziomo: walet,  krowa,  rodak,  granica, willa,  Renatka,  Wiera,  włady
ka,  zjawa,  nowinka,  dekada,  elektrotechnika,  gracze,  Anin,  polian
dria,  dok,  tratwa,  okna,  Aloszka,  Al 
Pionowo:  wąwóz,  Lilka,  trawa,  odlew,  ekran,  konew,  oktan,  agawa, 
karate,  wizyta,  zasada,  jelonek,  wokanda,  opcja,  kokaina,  kropka, 
Otello,  krawat,  drzewa,  dwa 
W  wyniku  losowania  nagrodę  rzeczową  o  wartości  100  tys.  zł 
ufundowaną  przez  firmę „Montana",  otrzymuje pani  Helena  Głażew
ska  zam.  Cieszyn,  ul.  Skrajna  15a/3.  Nagrodę  prosimy  odebrać 
w  naszej  redakcji. 

P Sb  ^ S p o ł e m'  —  l & t r o ó 

Poziomo:  1) lisia ozdoba  4) plotkarski  wynala
zek 7) coś tajemniczego 9) Mazowiecka  w woj. 
skierniewickim  10)  szycha,  osobistość,  11) 
1  kwietnia  w  gwarze  cieszyńskiej  12)  materiał 
naniesiony  przez  lodowiec  13) barani  —  bar
dzo  smaczny  14)  górzysta  wyspa  grecka  15) 
władca  świata  pozagrobowego  w  Egipcie  16) 
klub  piłkarski  z Mielca  17) podobno  na  wagę 
złota  18) w środku kości  19) brutto minus  netto 
Pionowo:  1) duża  stłuczka  na  drodze  2)  ...nie
doli,  broni  3) kłącze,  karcz  4)  górska,  wodna, 
piesza  5)  muzyczna  wprawka  6)  specjalista 
chorób oczu 8) mała działka  11) cenne  starocie 
13) wrzątek 

Rozwiązania  prosimy  nadsyłać  na  adres  re
dakcji  do  15  października  br.  Na  kartce  lub 
kopercie prosimy umieścić dopisek  „Krzyżów
ka nr 9". Nagrodę  rzeczową  o wartości  70  tys. 
zł  funduje PSS  Ustroń. 

K r z y ż ó w k a  nr   9  ze  s p o n s o r em 
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