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Sesja  Rady  Miejskiej 

Wybrano ławników 
5  października  w  ustroń

skim Ratuszu odbyła się kolej
na  sesja  Rady  Miejskiej.  Ob
rady  wypełniły  wybory  ław
ników  i  członków  Kolegium 
d/s  Wykroczeń,  uchwalono 
Regulamin  Rady  Miejskiej, 
przyjęto rezygnację  Władysła
wa Tyrny z mandatu  radnego, 
podjęto  uchwałę  o  partnerst
wie  Ustronia  z  niemieckim 
miastem  NeukirchenVluyn 
oraz uchwałę dotyczącą  naby
wania  nieruchomości  na  rzecz 
miasta  pod  wykonane  drogi 
i  ulice. 

10 ławników do Sądu  Rejo
nowego  w Cieszynie  wybrano 
w głosowaniu  tajnym. Oto  ich 
nazwiska:  Rudolf  Czyż,  Jad
wiga  Dyrda,  Mari a  Krysta, 
Barbara  Michalska,  Barbara 
Staniek,  Stanisła  Greń,  Krys
tyna Zagórska oraz Ferdynand 
Golisz,  Andrzej   Sztwiertnia 
i  Józef  Waszek,  którzy  orze
kać  będą  w  sprawach  z  za
kresu  prawa  pracy.  Również 
w  głosowaniu  tajnym  wybra
no  członków  Kolegium  d/s 
Wykroczeń.  Zostali  nimi:  Ed
ward  Bojarowski,  Krzysztof 
Czarnota,  Władysław  Fabian, 
Jan Kral , Mari a Łukosz,  Piotr 
Stec  i Karol  Wyka. 

Władysław  Tyma  zrzekł  się 
mandatu  radnego  w  związku 
ze  służbowym  wyjazdem  za 
granicę.  Zgodnie  z  ordynacją 
wyborczą  Wojewoda  Bielski 
w  ciągu  3  miesięcy  zarządzi 
w  okręgu  nr  10  w  Ustroniu 
wybory  uzupełniające. 

W  kolejnej  uchwale  Rada 
Miejska wyraziła zgodę na  na
bywanie  na  rzecz  miasta  nie
ruchomości  położonych  w 
Ustroniu,  zajętych  pod  drogi 

i  ulice  Lipową,  Krzywaniec 
i  Złotą. 

Zast.  Burmistrza  mgr  inż. 
Tadeusz  Duda  poinformował 
radnych  o  realizacji  uchwał 
długoterminowych,  które  do
tyczą  m.in.  rozwoju  bazy 
oświatowej w Ustroniu  do  ro
ku  2000,  rozwoju  usług  tech
nicznych,  działalności  jedno
stek  handlowych,  gastrono
micznych  i  usługowych  i  kie
runków  ich  rozwoju,  ochrony 
środowiska  naturalnego,  sta
nu  bezpieczeństwa  i porządku 
publicznego,  rozwoju  sportu 
masowego  i programu  rozwo
ju  kultury  fizycznej  i  turystyki 
w  naszym  mieście. 

Obrady  trwały  ponad  5 go
dzin.  Przewodniczył  Zygmunt 
Białas. Obecnych  było 20  rad
nych.  Najbliższa  sesja  odbę
dzie  się  29  października  (po
niedziałek),  pocz.  o  godz.  16. 

(mrc) 

  Z
„Dziennik  Zachodni"  od 

kilkunastu  tygodni  patronuje 
akcji  „DL A  ASI".  Celem  jest 
zebranie funduszy na  operację 
buzi  małej  Asi.  Jej  buzia  zo
stała zniekształcona  po  ampu
tacji  oczka  z  powodu  nowo
tworu złośliwego. Zabieg  ope
racyjny ma odbyć się w klinice 
w  Rio  de  Janeiro  w  Brazylii. 

Na  specjalne  konto  niemal 
każdego  dnia  wpływają  więk
sze  lub  mniejsze  wpłaty.  Ich 
ofiarodawcy  kierują  się  po
trzebą  serca.  10  września  br. 
100  tys.  zł  dla  Asi,  przekazała 
Izba Gospodarcza  w Ustroniu. 
To  sympatyczne.  (mrc) 

fot. E. Herzyk 

DOM  EUROPEJSKI   W  USTRONIU 
FIM E  czyli  Międzynarodowa  Federacja  Domów  Europejs

kich  z  siedzibą  w  Saarbrücken  (Niemcy)  w  listopadzie  1989  r. 
zarejestrowała  pierwszy  na  wschód  od  Łaby  Dom  Europejski. 
Ustroń  jest  miejscem  jego  funkcjonowania.  Głównym  jego 
celem  jest  upowszechnianie  idei  i  kształtowanie  świadomości 
europejskiej.  W  ostatnich  miesiącach  Dom  Europejski  Ustroń 
uczestniczył w międzynarodowych  seminariach  w Leck,  Otzen
hausen,  Meissen  i  Lipsku. 

28  września  w  „Groniku"  —  tymczasowej  siedzibie  Domu, 
odbyło  się  walne  zebranie,  na  którym  postanowiono  wystąpić 
o  rejestrację Domu  Europejskiego  Ustroń jako  stowarzyszenia. 
Wybrano  Zarząd  z  prezesem  dr  Joachimem  Liszką.  Wice
prezesem  została  p.  Renata  Białas,  sekretarzem  generalnym 
—  liza  Kowol,  a  skarbnikiem  —  Alfred  Wojciech.  Bogusław 
Heczko,  ustroński  malarz,  będzie  kierował  zespołem  kultury 
europejskiej,  Maciej   Georg  —  Centrum  Młodzieży  Europejs
kiej,  Jerzy  Pietrzykowski  —  Centrum  Europejskiej  Rekreacji. 
Cieszyński  adwokat  —  Eugeniusz  Krajcer   sprawować  będzie 
pieczę nad administracyjnoprawnym  funkcjonowaniem  Domu 
Europejskiego  Ustroń  (DEU). 

(JL) 
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HURTOWNIA  CHEMII  GOSPODARCZEJ 

ARTCHE M  O F E R U J E: 

  proszki  do  prania   płyny  do  mycia  naczyń   my
dła  i  mydełka  hotelowe   papier  toaletowy  (1  rolka 
500 zł)   rozcieńczalnik  Nitro 

Ustroń,  ul.  Myśliwska' 16 
tel.  2252 

Zapraszamy 



Polemiki,  propozycje 

OŚWIADCZENI E 

W  nawiązaniu  do  artyku
łów zamieszczonych w „Gaze
cie  Ustrońskiej"  nr  10/90  pt. 
„Nazewnicze  przymiarki",  nr 
11/90 pt.  „Sygnały  od  Czytel
ników",  Zarząd  Koła  Ś.Z.Ż. 
AK  w  Ustroniu  informuje: 
1.  Propozycje  zmiany  nazw 
ulic  zostały  przekazane  do 
Zarządu  Miasta  Ustronia 
w  oparciu  o  ogłoszenie  Bur
mistrza  m.  Ustronia  z dnia  17 
września  br. 
2.  Zgłoszone  propozycje  nie 
negują  istnienia  zasłużonych 
Ustroniaków  —  wraz  z  inny
mi  zgłoszonymi  zostaną  po
ddane  analizie, wyboru  doko
na  Rada  Miejska. 
3.  Wymienione  historyczne 
postacie  nie wymagają  uzasa
dniania  oraz  stwierdza,  że  list 
„Czytelniczki  z  Ustronia", 
ukrywającej  swoje  imię  i  na
zwisko świadczy o — nienawi
ści  i agresji  osoby  sfrustrowa
nej,  której  życie  nie  spełniło 
marzeń, —  demagogii  wzoru
jącej się na  propagandzie  bol
szewickiej  i  hitlerowskiej, 
— przypisywaniu  sobie prawa 
do bezbłędnej znajomości his
torii  Polski  i  interpretacji 
współcześnie  zachodzących 
przemian. Oświadczenie nasze 
nie jest  polemiczną  wypowie
dzią,  jest  stanowiskiem  zaję
tym  w  tej  sprawie. 

Zarząd  Koła  Ś.Z.Ż.  AK 
w  Ustroniu 

Jako reprezentant  starszego 
pokolenia  Ustroniaków,  mi
łośników  Ustronia  i  tradycji 
Ziemi  Cieszyńskiej,  czuję  się 
zobowiązany do włączenia  się 
do dyskusji  w sprawie  nazew
nictwa  ulic,  parków  i  patro
nów  szkół.  Podzielam  w pełni 
stanowisko czytelniczki  poda
ne w 11 numerze „GU "  i uwa
żam,  że należy  przede  wszyst
kim  uwzględnić  nazwiska  lu
dzi,  którzy  przyczynili  się  do 
rozwoju  Ustronia  i  wnieśli 
trwałe  wartości  w  kształtow
niu  się  psychiki,  charakteru 
i  wychowaniu  mieszkańców. 
Nazwy ulic winny również ob
razować  historię  Ustronia. 
Pozwalam  sobie  przedłożyć 
pod  rozwagę następujące pro
pozycje:  1)  okres  gospodarki 
pasterskohodowlanej  utrwa

lić  w  nazwie  ulic  takich  jak 
Szałasznicza, Pasterska (na  te
renie  Dobki  i  Polany),  2)  na
zwisko  budowniczego  zakła
dów  hutniczych,  dających 
podwaliny  miasteczka  prze
mysłowego  i  jego  rozwoju, 
księcia Albrechta  Kazimierza, 
syna  króla  polskiego  Zygmu
nta  III , utrwalić w nazwie par
ku  przylegającego do  obecne
go Technikum  Kuźniczego,  3) 
utrwalić  nazwisko  księdza  Ja
nika,  działacza  narodowoś
ciowego  i społecznego,  które
go  plebania  w  1863  r.  była 
niejako  placówką  powstań
czą,  w  zmianie  nazwy  ulicy 
Ogrodowej  na  ulicę  ks.  Zani
ka,  4)  nazwę  ulicy  22  Lipca 
przemienić na ulicę 9  Listopa
da  —  jest  to  ważna  data  dla 
Ustroniaków,  w tym dniu  zgi
nęło  42  Polaków,  działaczy 
ruchu  oporu  —  bohaterów 
tych  należy  uczcić  nazwą  jed
nej z głównych  ulic miasta,  5) 
utrwalić nazwisko Jerzego  La
zara,  działacza  narodowoś
ciowego i gospodarczego.,  któ
ry  przez  kilka  dziesięcioleci, 
począwszy  od  1909  r.  —  był 
sekretarzem  Urzędu  Gminne
go,  „szarą  eminencją"  władz 
miasteczka, przyczyniał  się do 
rozwoju  gospodarczego,  or
ganizował  konsumy  i  banki 
spółdzielcze,  samorząd  gmin
ny,  był  obrońcą  interesów 
mieszkańców  w okresie  zabo
ru  austriackiego  i  w  czasie 
okupacji,  doradcą  dla  każde
go  mieszkańca  zwracającego 
się o pomoc — utrwalić nazwą 
park  przylagający do  ulicy  22 
Lipca  od  strony  wschodniej, 
6)  zmienić  patrona  Szkoły 
Podstawowej  w  UstroniuPo
lanie  (M.  Nowotko)  na  im. 
Pawła  Lipowczana,  wielolet
niego  kierownika  szkoły 
w  Ustroniu,  działacza  naro
dowościowego,  społecznego, 
gospodarczego,  organizatora 
władz  polskich  1918  roku  na 
terenie  Ustronia  i  powiatu, 
zasłużonego  pedagoga  i  wy
chowawcy  dwóch  pokoleń, 
pierwszego  na  terenie  Ustro
nia więźnia  politycznego,  któ
ry  zginął  w  obozie  w  roku 
1941. 

Napewno  ludzi  zasłużo
nych  dla  rozwoju  Ustronia 
jest  więcej, nazwiska  ich  nale
ży  utrwalić,  gdyż oni  tworzyli 
historię  Ustronia  i zostali  już 

przez  historię  zweryfikowani. 
Historia  Ustronia jest  bogata. 
Czyny  i osągnięcia jego miesz
kańców  godne są  upamiętnie
nia  i  naśladowania,  nie  ma 
więc potrzeby  przywoływania 
nazwisk  ludzi z Ustroniem  nie 
związanych. 

mgr  Jan  Małysz  Ustroń 

W  numerze  11/90  Waszej 
Gazety  w  rubryce:  „Sygnały 
od  Czytelników",  osoba  pod
pisująca  się  „Czytelniczka 
z  Ustronia"  pisze  m.in.  „... 
pytam  się dlaczego  naśladuje
cie  bezmyślnie  tych  wszyst
kich,  którzy  uwielbiają  wyłą
cznie AK ,  Piłsudskiego  i Śmi
głegoRydza...".  W tym  napa
stliwym zdaniu  neguje się dwu 
wybitnych  mężów  stanu  II 
Rzeczypospolitej,  których 
osobowość  każdy  Polak  utoż
samia  z odzyskaniem  niepod
ległości  i niepodległym  bytem 
państwa  polskiego  w  okresie 
dwudziestolecia.  Ale  nie  o  to 
mi  chodzi.  „Czytelniczka 
z Ustronia"  występuje  przede 
wszystkim  przeciwko  Armii 
Krajowej.  Przyzwyczailiśmy 
się  do  tego,  że  od  1943  roku 
starali  się  zniszczyć  AK  hit
lerowcy  i  bolszewicy,  pozos
tali  oni  wrogami  AK  do  dzi
siaj. 

Życie nauczyło  mnie, że ka
żdy  atak  na  AK  wywodzi  się 
z określonych  źródeł  i tak  od
czytałem  list  „Czytelniczki 
z  Ustronia". 

Bogusław  Suchta 
b.  żołnierz  Armii  Krajowej 

MIESZKANIA ,  LOKAL E 

Poszukuję mieszkania w  Ustroniu 
na  okres  3  lat.  Wiadomość:  rest. 
' „Parkowa",  tel.  2205,  Marcin
kowski 

Mieszkanie  kwaterunkowe  48  nr, 
3  pokoje  +  kuchnia,  komforto
we,  II I  piętro  w  Świdniku  zamie
nię  zdecydowanie  na  podobne 
kwaterunkowe  lub  własnościowe 
w  Ustroniu  bądź  okolicy.  Kon
takt  listowny  (poleconym)  Brygi
da  Szewczak,  ul.  Sławińskiego 
36/35,  21040  Świdnik 

Komfortową  will ę  w  Cisownicy 
sprzedam.  Tel.  grzecz.  Ustroń 
3237 

Wynajmę  lokal  o  pow.  500  m2 

w centrum  Ustronia.  Wiad.  w  re
dakcji. 

Redakcjo! 
Czy  wiecie o  tym,  że  dzieją  się 
w Ustroniu  rzeczy  nadające  się 
do  Księgi  Guinessa?  Mija  57 
dzień  oczekiwania  na  to,  aby 
właściwe  służby  Urzędu  Tele
komunikacyjnego  naprawiły 
mi  telefon.  Czekam  od 24 sierp
nia  —  rachunek  za  wrzesień 
uregulowałem,  zapłacę  również 
za  październik,  ale  nie  wiem 
kiedy  doczekam  się  naprawy. 

Jest  w Ustroniu  kilka  spraw 
na które  my mieszkańcy  narze
kamy,  irytuje nas niejedno,  czę
sto  są  to  problemy  zawinione 
przez  konkretnych  ludzi  czy 
instytucje,  niekiedy  sprawy  nie
zależne  od nikogo.  Jednak  opi
nia  o  szybkości  usuwania 
uszkodzeń  telefonicznych  jest 
zgodna.  Jest  to  lekceważenie 
i  ignorowanie  klienta,  który  za 
niemałą  opłatą ma prawo  ocze
kiwać  rzetelnego  podejścia  do 
problemu.  Nie  chodzi  tu  bynaj
mniej  o stan polskiej  telekomu
nikacji,  bo jest  ogólnie  znany 
i beznadziejny.  Nie chodzi  rów
nież o to, że ustrońska  centrala 
telefoniczna  jest  bardzo  stara 
i zużyta,  że  łącza  napowietrzne 
są  zawodne.  Chodzi  o  to,  że 
panowie  z  Biura  Napraw  nie 
dotrzymują  terminów  i  lekce
ważą  swoje  obowiązki.  Mam 
propozycję,  aby  tych  panów 
wysyłać  co miesiąc do  cieszyńs
kiego  biura  dla  bezrobotnych 
po  zasiłek,  a  w  ich  miejsce 
przyjąć  łudzi  rzetelnych,  SPO
LEGLIWYCH. 

Czytelnik  z  Ustronia 

BUDOWA 
DRÓG 
I  MOSTÓW 
ROBOTY 
ZIEMNE 
IINŻYNIERYJNE 

PIOTR 
SZUBA 
Os. XXXlecia  K///51 
tel.  3368 
43450  USTROŃ 

W  Szpitalu  Królewskim  w  Lon
dynie przebywa nieuleczalnie cho
ry  17letni  chłopiec.  Pragnie 
otrzymać  jak  najwięcej  widokó
wek,  aby  trafić  jako  rekordzista 
do  Księgi  Guinnessa.  Można  je 
wysyłać pod  adresem: Craig Sher
gold,  56  Road  Carshalton,  Surrey 
SM  14  D 

1 



INFORMATO R 
DLA 

BEZROBOTNYCH 
Od  1 września  br.  pewnym 

zmianom  uległy  zasady  przy
znawania zasiłku dla  bezrobo
tnych.  Obecnie  zasiłek  przy
sługuje  bezrobotnemu,  jeśli 
w  dniu  zarejestrowania  nie 
otrzyma  propozycji  odpowie
dniej pracy, propozycji  przyu
czenia  do  zawodu  lub  prze
kwalifikowania,  skierowania 
do  robót  interwencyjnych  al
bo na  nowo  utworzone  miejs
ce  pracy. 

W  okresie  12  miesięcy  po
przedzających  rejestrację 
— decyduje tu  dokładna  data 
— osoba ubiegająca się o zasi
łek  winna  była  przepracować 
co najmniej 180 dni. Tego  wa
runku  nie  stosuje  się  wobec 
bezrobotnych  z  którymi  roz
wiązano  umowę  o  pracę  na 
podstawie  ustawy  o  grupo
wych  zwolnieniach;  jeżeli  nie 
ukończyli  18  roku  życia;  wo

. bec absolwentów; wobec jedy
nych  żywicieli  rodziny  lub  ta
kich, którzy  utracili swego ży
wiciela  w okresie  ostatnich  12 
miesięcy;  wobec  osób  zwol
nionych  z  wojska,  zarejestro
wanych  jako  bezrobotnych 
w  ciągu  trzech  miesięcy  po 
zwolnieniu  ze  służby;  wobec 
osób  będących  na  urlopach 
wypoczynkowych;  wobec 
osób zwolnionych z zakładów 
karnych, zarejestrowanych ja
ko bezrobotni w okresie 3 mie
sięcy  po  zwolnieniu;  wobec 
osób,  których  poprzedni 
okres zatrudnienia  wynosił  co 
najmniej  20  lat  w  przypadku 
mężczyzn i 15 lat w przypadku 
kobiet. 

Osoby,  które  nie  „załapią 
się" na żaden z wymienionych 
punktów,  tracą  prawo  do 
otrzymywania  zasiłku  i  są  go 
pozbawiane. 

Szczegółowe  informacje 
udzielane  są  w  Rejonowym 
Biurze  Pracy  w  Cieszynie. 

(mrc) 

Proboszcz  Parafii  Rzyms
koKatolickiej  św.  Klemensa 
w Ustroniu  ks. Leopold Ziela
sko,  wystąpił  do  Burmistrza 
Miasta  Andrzeja  Georga 
z propozycją  wielce przydatną 
—  otwarcia  przedszkola  dla 
dzieci  niepełnosprawnych 
w  pomieszczeniach  dotych
czasowych  salek  katechetycz
nych. 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 
zaprasza osoby, które  zainter
esowane  są  rozwojem  sportu 
i  rekreacji  w  mieście,  zwłasz
cza  sportu  wśród  młodzieży, 
na  spotkanie  w  dniu  30  paź
dziernika  br.  o  godz.  18.00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejs
kiego w Ustroniu. Celem  spot
kania  jest  m.in.  powołanie  do 
życia  Towarzystwa  Sporto
wo Rekreacyj nego. 

Jesień  dla  domów  wczasowych 
oznacza  pewien  zastój  w  intere
sach. W  tym  okresie o  funkcjono
waniu  domu  decyduje  operatyw
ność  kierownictwa.  Gdy  mniej 
wczasowiczów można  zaoferować 
usługi  innego  rodzaju.  Udostęp
niać  ośrodek  organizatorom  na
rad.  konferencji,  sympozjów  itp. 

Tak  postępuje  p.  Kosiński 
kier.  D W  „ M u f l o n "  w  Us t ro

niuZawodziu  (akurat  ten  przy
kład  jest  nam  dobrze  znany). 
Ostatnio  odbyły  się  na  terenie 
„Muf lona"  dwie  ważne  imprezy: 
konferencja  Wolnych  Obszarów 
Celnych  i Międzynarodowa  Kon
ferencja  Ekumeniczna.  Goście 
z sympatią  wyrażali  się o  pobycie 
i w  „Muflonie"  i w  Ustroniu. 

(mrc) 

Dzień  3 —  01.08.90 

Wstaję o szarym świcie, skromne śniadanie  na zimno  i pako
wanie  zajmują  mi  pół  godziny.  Wystarczy  teraz  czekać  aż  Jifi 
dojdzie  do  siebie  i  zbierze  swoje  klamoty.  Z  wczorajszej 
rozmowy  z nim  wynika,  że muszę go podciągnąć w angielskim, 
a ja  mam  okazję doszlifować czeski  i słowacki, jako  że tylko  to 
umie.  Momentami  łapię  się  na  tym,  że myślę  tylko  po  czesku. 
0  6.30 ruszamy  w kierunku  Bredavia. W barze — skromne,  ale 
ciepłe  śniadanie,  zakupy  w sklepie  papierniczym,  wypisywanie 
kartek  i  zakupy  w  sklepie  spożywczym.  Ileż  tego  można 
załadować? Poza  tym cholera  mnie  bierze,  bo żywność  okazuje 
się  tańsza  niż  u  nas.  Niepotrzebnie  targałem  5  kg  konserw  na 
odcinku  300  km.  Ale  trudno,  jeszcze  tylko  szampan  na  spot
kanie  w  Wiedniu... 

Jiri  próbuje  myśleć  —  i  namawia  mnie  na  przejście  pod 
Bredaviem.  Tłumaczę  mu,  że  to  tylko  dla  Austriaków  i  Cze
chów,  ale  uparł  się  „skousit",  ponadto  twierdzi,  że  już  jest 
„spojena  Europa"...  Niepotrzebne  20  km  w upalne  południe... 

Jiri nie przejechał sam i towarzyszy mi w kierunku  Mikulova. 
Tu zjadamy obiad w restauracji  i kierujemy się na przejście. Bez 
problemów  —  tylko  ja  muszę  podpisać  deklarację  o  nie 
podejmowaniu  pracy  w Austrii.  Na  wyraźną  prośbę dostaję  też 
stempel  do  paszportu...  Po  austriackiej  stronie  zaczyna  się 
huśtawka  —  długie  zjazdy  i  podejścia.  Za  Poysdorfem  mam 
niespodziankę  —  pęka  opona!  Za  wcześnie  jest  na  założenie 
zapasowej, więc dwiema  łatkami zaklejam dziurę i trzyma.  Upał 
zmusza  do  szukania  wody  —  Jiri  oczywiście  nie  wierzy,  że 
można  wodą  gasić pragnienie  i tylko  płucze gardło.  Na  razie... 
Ruch  na  drodze  wielki,  przeważają  samochody  ze  znakiem 
„PL" . Asortyment  „turystycznych"  towarów wielki, od  brzosk
wiń  i  nektaru  przez  szmaty  i  opony  do  potrzaskanych  samo
chodów. Zaradny  naród...  Uczestnicy wycieczek  autokarowych 
tłuką  pełnymi  wrażeń  głowami  o  szyby,  nogi  przewieszają  na 
oparciach  sąsiadów.  Na  przydrożnych  parkingach  pełno 
„PLek",  kupy papierów — pewien  rodak  z Nysy stwierdza,  że 
Polaków  nie  powinni  tu  wpuszczać. 

Do  Wiednia  niecałe  20  km,  a  przy  drodze  leżą  wysuszone 
czereśnie. Jiri  najpierw przygląda  się z niedowierzaniem,  ale  po 
chwili  sam  zaczyna  się  pożywiać  i stwierdza,  że jest  to  „velmi 
dobre".  Wody  też  by  się  napił,  ale jest już  „tepla"  i wylewa  ją 
sobie  na  głowę.  Do  Wiednia  tylko  10  km,  a  na  poboczach 
dziesiątki  „maluchów"  i  innych  samochodów  znad  Wisły 
1 Odry.  Między  nimi  tłumy  ludzi,  na  coś  czekają... 

Na  przedmieściach  Wiednia  pierwsze  objazdy,  w  jednej 
z uliczek tankujemy wodę (Jiri już pije!) i dostajemy... po  butelce 
piwa!  Do  rana  muszę  Jiriho  nauczyć  „danke  schón".  Z  mostu 
wjeżdżamy  na  wyspę  i  szukamy  miejsca  na  nocleg.  Jest  ciepło 
więc  nie  rozkładam  namiotu  i jak  Jiri  będę  spał  „venku".  Po 
kąpieli w miarę czystej wodzie Jiri zadaje proste pytanie:  „Skąd 
wiesz,  że  to jest  Dunaj?"... 

(Ciąg  dalszy  w  nast.  numerze) 
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Na  placu  targowym  w  Ustroniu  panuje spory  ruch.  (fot. E.  Herzyk) 

Cieszyńskie  Towarzystwo 
Oświatowe  prowadzi  szkołę 
społeczną  stopnia  podstawo
wego.  Chętnych  nie  brakuje. 
Magnesem  jest  nowatorski 
program  nauczania  j.  obcych 
głównie  angielskiego,  francus
kiego,  włoskiego  i  niemieckie

40lecie  obchodzi  Zespół 
Pieśni  i Tańca  Ziemi  Cieszyń
skiej.  Jubileuszowe  koncerty 
odbyły się m.in. w  Niemczech, 
Czechosłowacji, Francji i w na
szym regionie. Oszałamiają  ce
ny  strojów.  Zwykła  jego  część 
kosztuje  300  tys.  zł. 

O 
Coraz większym  zainteresowa
niem cieszy się salon  sprzedaży 
niemieckich  samochodów, 
który  od  niedawna  działa 
w Skoczowie.  Można  tu  kupić 
m.in.  używane  BMW,  Audi, 
Volkswageny.  Ceny  w  grani
cach  25—40  min  zł. 

O 
Krajowe  wytwórnie  „Pep

siColi",  a  jest  ich  7 —  cukier 
kupują  wyłącznie  w  Chybiu. 
Jest najczystszy. W  Chybiu  za
opatruje  się  również  przemysł 
farmaceutyczny. 

O 
CIS  —  Cieszyński  Interklub 
Społeczny,  to  nowa  organiza
cja,  która  powstała  z  inicjaty
wy  państwa  Oszeldów  z  Cie
szyna i Józefa Golca  z  Sopotu. 
Zamierza grupować ludzi dob
rej woli z całego kraju, Europy, 
świata. 

O 
Dobiega  końca  doprowa

dzenie  gazu  do  wsi  leżącach 
w gminie Goleszów, Gdy gazo
ciąg zostanie podłączony,  chy
ba  przestanie  kopcić  ponad 
2 tys. pieców,  które są  dotych
czas opalane węglem i koksem. 

O 
Pierwszy  w  naszym  regionie 
„EroticShop"  czynny  jest  od 
paru  tygodni  w Cieszynie.  Pla
cówka  jest  nieźle  zaopatrzona 
we  wszelkie  erotyczne  cudeń
ka. 

O 
D E O R E C O R D I NG  — 
Chrześcijańskie  Studio  Na
grań o tej właśnie nazwie działa 
w  Wiśle  Malince.  Nowoczes
ny sprzęt  pozwala  na  dokony
wanie  profesjonalnych  nagrań 
o  najwyższej jakości.  (mrc) 

W  kronice  policyjnej  zapi
sane  zostały  kolejne  wydarze
nia,  wypadki,  włamania,  kra
dzieże.  Oto  niektóre  z  nich: 
30  września  na  ul.  Skoczows
kiej wpadł do  rowu  samochód 
„polonez",  kierowany  przez 
25letniego  mieszkańca  Haź
lacha.  Przyczyną  była  nad
mierna  prędkość.  Samochód 
zatrzymał  się dopiero  na  ścia
nie  budynku.  Kierowca 
i  dwójka  pasażerów  doznała 
ciężkich  obrażeń. 

7  października  skradziony 
został  „polonez"  z  parkingu 
przed  DW  „Gwarek" 
w  UstroniuPolanie.  Boleje 
nad  tym  właściciel  —  miesz
kaniec  Krakowa.  Kradzież 
nastąpiła  tuż  po  północy. 
Straty (ewentualnie) mogą  się
gnąć  50  min  zł. 
Parę  dni  wcześniej,  w  nocy 
z  3  na  4  października  „polo
nez"  zniknął  z  ul.  Szpitalnej. 
Pecha  miał  właściciel  Pozna
nia. 

9  bm.  wcześnie  rano,  bo 
0 godz. 5.30 w  UstroniuPola
nie  wjechał  do  rowu  „polo
nez".  Przyczyną  była  nadmie
rna  szybkość.  Samochód  parę 
razy  przekoziołkował.  Kie
rowca  przestraszony  sytua
cją,  wydostał  się  z  auta 
1 zbiegł. 

Odnotujmy jeszcze dwa  po
żary.  Porzucony  na  poddaszu 
niedopałek  spowodował  po
żar  budynku  mieszkalnego 
przy  ul.  1  Maja.  Czerwony 
kur  strawił  boazerię,  meble. 
Straty  oszacowano  na  11  min 
zł. 

Tragicznie  zakończył  się 
pożar,  który  wybuchł  przy  ul. 
Równica.  Samotnie  mieszka
jąca,  75letnia  kobieta  uległa 
zaczadzeniu  i niestety  ponios
ła  śmierć.  (mrc) 

BIEG 
LEGIONÓW 

10  listopada  w  przededniu 
Święta  Niepodległości 
w  Ustroniu  odędzie  się  Bieg 
Legionów.  Impreza  ma  chara
kter ogólnodostępny.  Rywali
zacja  toczyć  się  będzie  w  kla
syfikacji  indywidualnej  i  dru
żynowej.  Przewidziany  jest 
podział  na  6 grup  wiekowych 
wśród  mężczyzn  i 5 grup  wie
kowych  wśród  kobiet.  Trasa 
Biegu  Legionów  liczyć  będzie 
ok.  16  km  i  poprowadzi  po
przez  urozmaicone  tereny 
z  bulwarów  nadwiślańskich 
do  Nierodzimia,  nawrót  do 
Polany,  dalej  Jaszowiec,  Za
wodzie i meta nad Wisłą.  Start 
nastąpi o godz.  10.00.  Warun
kiem startu jest ukończenie  16 
lat  i  dobry  stan  zdrowia  po
twierdzony  przez  lekarza.  Or
ganizator  zawodów  —  Urząd 
Miejski  w  Ustroniu,  nagrodzi 
najlepszych  pucharami  i  na
grodami  rzeczowymi.  Wszys
cy  uczestnicy  tej  rywalizacji 
otrzymają pamiątkowe dyplo
my.  (mrc) 

Komitet  Rodzicielski  i; 
i  Dyrekcja  Przedszkola  ; 
nr 2 w Ustroniu  dzięku
ją  p.  Szeli,  p.  Darms  i; 
taedterowi,  Zarządowi  ij 
PSS  „Społem"  oraz  ij 
Dyrekcji Zakładu  Prze  ji 
mysłu  Drzewnego  ;i 
w  Ustroniu  za  dotych  j| 
czasowe świadczenia  na  ji 
rzecz  dzieci  naszego 
przedszkola. 

Co porabia 
PSS? 

Najstarsi Ustroniacy  nie pa
miętają  takiej aktywności  han
dlowców,  takiego  ruchu 
w „sklepowej geografii" nasze
go  miasta.  Staramy  się  infor
mować  naszych  Czytelników 
0  zachodzącach  zmianach. 
Oto  kolejna,  interesująca  no
winka. 

Przy  ul.  Partyzantów  po
wstaje pawilon  handlowy  „Je
lenica"  o  ogólnej  powierzchni 
1400  m2.  Inwestorem  jest 
ustrońska  PSS,  obchodząca 
w  grudniu  70lecie  istnienia. 
Jak  nas  poinformował  prezes 
Jan  Rymorz,  powiększenie 
1 rozbudowa  placówki  pozwoli 
na  poważne  rozszerzenie  pro
pozycji  handlowousługo
wych. W nowo powstałym  bu
dynku  łączącym  biurowiec 
z pawilonem znajdzie się miejs
ce dla kawiarni  i „zespołu upię
kszającego"  —  fryzjera,  kos
metyczki  i  solarium.  Dotych
czasowy  pawilon  zostanie  po
dzielony na dwie części. W pie
rwszej kupimy mięso,  wędliny, 
alkohol,  artykuły  spożywcze 
i  kolonialne.  W  drugiej  kon
fekcję,  dziewiarstwo  i  kosme
tyki.  W  trzeciej,  dobudowanej 
części,  przewiduje  się:  —  na 
piętrze  pasmanterię  natomiast 
parter  zarezerwowany  jest  dla 
fotooptyki  i  zabawek.  W  ist
niejących delikatesach  powsta
nie  (po  dokonaniu  niezbęd
nych  wyburzeń)  sklep  z  arty
kułami  gospodarstwa  domo
wego, sprzętem  RTV i  towara
mi  ciężkimi  (pralki,  lodówki). 

Znając dotychczasowe  tem
po  budownictwa  w  Polsce  za
skakują  terminy:  październik 
—  delikatesy,  listopad  —  dru
ga  część  pawilonu,  grudzień 
—  RTV.  Całość  z  zagospoda
rowaniem  poddasza,  zaplecza 
i  parkingów  zostanie  oddana 
do  użytku  przed  sezonem  let
nim.  Doczekaliśmy  się  zatem 
namiastki  domu  dowarowego 
a  na  pewno  niewielkiego  cen
trum handlowego.  Niebagatel
ną  sprawą  jest dosyć duża,  jak 
na  ustrońskie  warunki,  ilość 
miejsc  na  pobliskich  parkin
gach.  Handlowcy  doskonale 
wiedzą, że bez parkingów  naj
lepiej  zaopatrzone  sklepy  mu
szą  splajtować.  Czekamy  na 
dotrzymanie  terminów  otwar
cia. O  innych planach  ustrońs
kiego  PSSu  niebawem,  (zbi) 



Józef  Pilch  przedstawia: 

USTROŃ  OKRESU 
MIĘDZYWOJENNEG O 

HANDE L  I GASTRONOMI A  (2) 

Przedstawiamy  drugą  część  opracowania,  które  obrazuje  sieć 
usług  handlowych  i gastronomicznych  na  terenie  Ustronia  w  la
tach  trzydziestych. 

L.p.  Właściciel,  Firma 

d)  s k l e py  b r a n ży  p r z em 

31.  Machanek  Hubert 
32.  Sznap  Arnold 
33.  Palowicz  Andrzej 
34.  Drózd  Józef 

35.  Flach  Wilhelm 
36.  Lipschitz  Szymon 

37.  Lipowczan  Ludwik 
38.  Silberman  Gustaw 
39.  Przybyła  Ferdynand 
40.  Lanzer  Henryk 
41.  Mendroch  Rudolf 
42.  Chmura  Ewa 
43.  Czakan  Franciszek 
44.  Freud  Józef 
45.  Madzia  Henryk 
46.  Landsberger  Eliasz 
47.  Herma  Jan 

Obecny  adres  lub  obecne 
wykorzystanie  lokalu 

y  s ł o w ej 
ul.  22  Lipca  58 
ul.  22  Lipca  53 
ul.  22  Lipca  39 

przy  zbiegu  Strażackiej  i  22  Lipca, 
rozebrany 
ul.  Ogrodowa  7 
wyburzony,  stał  przy  drodze  naprze
ciw  Hot.  „Równica" 
Oddz.  Banku  Śląskiego 
sklep  WPHW  sportowy 
ul.  1 Maja  12 
ul.  1 Maja  9 
ul.  1 Maja 
ul.  22  Lipca  19 
zam.  ul.  1 Maja  83 
zam.  ul.  1 Maja 
zam.  ul.  Ogrodowa 
zam.  ul.  Dworcowa  1 
ok.  dworca  kolejowego 

Restauracje  >v Ustroniu  w okresie  międzywojennym 

1.  Kubok  Jan  ul.  Skoczowska  20 
2.  Pszczółka  Rudolf  ul.  Skoczowska  23 

3.  Piszkiewicz  Henryk  ul.  Skoczowska  18 
4.  Bretncr  Maksymilian  ul.  22  Lipca  73 
5.  Przybyłowa  Julia  (kantyna  Biura  FSM 

fabryczna 
6.  Pustelnik  Anna  ul.  22  Lipca  60 

7.  Dorda  Paweł  dom wyburzona, stał przy ul. 22 Lipca 
w  pobliży  kościoła  ewang. 

8.  „Prażakówka"  Dom  Kultury  FSM 
9.  Firla  Amalia  ul.  Cieszyńska  72  (Goje) 

10.  Basen  kąpilowy  przy  basenie 
11.  Kopci  Leopold  „Oaza"  ul.  Świerczewskiego  8 
12.  Wawrzyczek  Józef  obec.  budynek  Kina 

(Czytelnia  Katolicka 
13.  Kudzia  Maksymilian  obec.  Hotel  „Równica" 
14.  Cieślar  Jan  (Na  Kępie)  pod  Małą  Czantorią 

15.  Jamróz  Alfons  obec.  rest.  „Parkowa" 

16.  Molin  Paweł  „Beskid"  ul.  1 Maja  4 

17.  Heinrich  Jerzy  ul.  1 Maja  65 
18.  Wojnar  Jerzy  ul.  1 Maja 
19.  rest.  w  Hotelu  „Czantoria"  ul.  1 Maja  99 
20.  Brych  Emil  dom  przy  źródle  żelaznym 
21.  Hulanik  Rudolf  schronisko  na  górze  Równica 
22.  PKP  bufet  dworzec  PKP 

Nastąpna grafika z serii konkursowej zaproponowanej  przez 
Bogusława  Heczkę.  Gdzie  stała  ta  chata?  Konkurs  niełatwy 
— adresowany  do  znawców  starego  Ustronia.  Nagroda  cenna 
—  akwarela  pomysłodawcy  konkursu 

INSTALATORSTW O  ELEKTRYCZN E 

Polski Klub Ekologiczny... 
...  w  Ustroniu  i  Dom  Europejski  zapraszają  na  spotkanie 

z  prof.  dr  hab.  Jerzym  Kwapulińskim  z Zakładu  Toksykologii 
Śląskiej Akademii Medycznej poświęcone  ZANIECZYSZCZE
NIU  ŚRODOWISKA  NATURALNEGO  USTRONIA  MET
ALAM I  CIĘŻKIMI ,  które  odbędzie  się  w  piątek  26.10.90 
0  godz.  17.30  w  Ratuszu. 

CHLE B  „ZDROJOWY " 
Mistrz  piekarski  Józef  Miessner  z Ustronia,  szefujący pieka

rni PSS, produkuje nowy gatunek  chleba. Zwie się  „Zdrojowy" 
1 jest wzbogacony  w mikroelementy — głównie magnez  i wapń. 
Chleb  ten  zalecany  jest  szczególnie  ludziom,  którzy  cierpią  na 
choroby  serca,  mają  nadciśnienie,  dokuczają  im choroby  dróg 
oddechowych.  „Zdrojowy"  zdobył  ostatnio  uznanie  podczas 
Targów Zdrowej Żywności  w Tarnowie.  Recepturą  „Zdrojowe
go"  została  opracowana  wspólnie  z  lekarzami  ustrońskiego 
szpitala  uzdrowiskowego.  Chleb  „przebadany"  został  również 
przez  Lekarskie  Towarzystwo  Konsultantów  Polskich  w  Po
znaniu,  otrzymując  pozytywne  oceny.  Można  go  kupić 
w 5 ustrońskich  placówkach  PSS  m.in  w Delikatesach  przy  ul. 
Cieszyńskiej  i  na  osiedlu  XXXlecia.  Tygodniowy  wypiek 
wynosi  1000  bochenków.  (mrc) 

4  października  br.  kierownik  WDW  w  UstroniuHermani
cach  płk  Ryszard  Seremak,  poinformował  władze  miasta,  że 
otwiera  Wojskowy  Ośrodek  Wczasowy  dla  ogółu  ludności. 

Szczególnie  z  WDW  korzystać  mogą  turyści  i  wczasowicze 
krajowi  i  zagraniczni.  Tylko  w  lipcu  i sierpniu  oraz  w  okresie 
ferii  zimowych,  miejsca  zarezerwowane  będą  dla  wojska.  Oś
rodek  posiada  100 miejsc  noclegowych,  salę  taneczną,  boisko 
sportowe,  place  zabaw  i  salę  gimnastyczną.  Ceny  noclegów 
i wyżywienia,  zwłaszcza  dla  młodzieży  szkolnej  są  atrakcyjne. 
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Ludowa 
prognoza 

pogody 
G dy  j e s i eń  b ez  d e s z c z ów  b ę

d z i e,  w  z i m ie  ś n i e gu  p e ł no 

w s z ę d z i e. 

Jeś li  l iść  z o s t a n ie  na  d r z e

w a ch  w  l i s t o p a d z i e,  na  n o wy 

l iść  w  m a ju  ś n i eg  s ię  k ł a d z i e. 

D e s z cz  z  p o c z ą t k i em  l i s t o

p a da  na  k o n i ec  g r u d n ia  m r o zy 

z a p o w i a d a. 

J a ka  p o g o da  l i s t o p a d o w a, 

t a ka  i  m a r c o w a. 

P i e r w s zy  ś n i e ż ek  w  b ł o to 

p a da  —  s ł a bą  z i mę  z a p o w i a

d a. 

N a  W s z y s t k i ch  ś w.  jeś li  z ie

m i a  m r o z em  s k r z e p ł a,  c a ła  z i

m a  b ę d z ie  c i e p ł a. 

J a ki  d z i eń  na  ś w.  M a r c i na 

( L X I ) ,  t a ka  b ę d z ie  c a ła  z i m a. 

W i a t er  od  p o ł u d n ia  na  M a r 

c i n a,  b y d z ie  i s to  l e t ko  z i m a. 

Po  ś w.  K a t a r z y n ie  ( 2 5 . X I ) 

c z as  m y ś l eć  o  p i e r z y n i e. 

Magdalena:  —  Ty  Macie j,  po
rodźmi,  za j aką  maskę  bych  miała 
iść  na  tyn  bal,  aby  mie  żodyn  nie 
pozno ł? 
Maciej :  —  N ó,  zwyczajn ie.  U m yj 
se  ka rk,  a  żodyn  cie  nie  pozno. 
Ojciec:  —  D o  p ierona!  Tyn  nasz 
Mac iej  j e  skończony  gup tas. 
Matka :  —  Możez  być  rod.  Aspóń 
mosz  d o w ó d,  że  j e  twój. 
Przy la tu je  nowy  kelner  ku  s to łku, 
kaj  siedzioł  doch tó r. 
Dochtór: —  Panie  kelner,  ni  moc ie 
p rzypadk iem  as tma? 
Kelner:  —  nie  wiym,  za roz  sie 
w  kuchni  spy tóm. 
Maciej :  —  Wiysz,  K u b a,  czymu 
go jny  zawiy ro j e d no  oko, j ak  mie
rzi  do  za jąca? 
Kuba:  —  Ni e  wiym. 
Maciej :  —  T y m u,  bo  j a k by  za
wrzi ł  o b a d w a,  to  by  nic  nie  wi 
dzioł 

S z ef  —  B a r a n 

( 2 1 . 0 3 — 2 0 . 0 4) 

Szef spod  znaku  barana,  to  czło
wiek  odważny.  Decyzje  pode jmu je 
s tanowczo,  lubi  dozę  ryzyka.  Swą 
pracowitością  pot rafi  pozyskać 

fot .  K .  Marc in iuk 

wspó łpracowników.  Często  jed
nak  miewa  „ H u m o r y"  i bywa  szor
stki  wobec  podwładnych.  Trzeba 
go  dobrze  poznać,  by  się  tym  nie 
zrażać.  SzefBaran  p o d o ba  się  ko
b ie tom,  ale z łapać go  w  małżeńskie 
sidła  jest  raczej  t rudno.  Kar ierę 
zawdzięcza  pracy  nad  sobą  i  po
konan iem  własnych,  u jemnych 
cech  charak te ru.  Niekiedy  bio
rą  one  górę  i  sprawiają  wiele  t rud
ności  w  s tosunkach  z  podwład
nymi. 

(oprać,  cmka) 

Ze  starego  kalendarza 
W  listopadzie  nie myj się w  łaźni. 

Pij  mierne  młode  wino,  pożywaj 
ciepłe  po t rawy,  ciało  pracami  po
ruszaj, w  mgłę z d o mu  nie  wychodź 

bo  głowie  szkodzi. 

Zakochany  młodzieniec,  aby 
pann ie  więcej  a fek tu  okazać,  ma 
nogę  w  tańcu  trzewiczek  jej  silnie 
podeptać,  a  panna  gdy  mu  jest 
wza jemną,  ma  dawać  pierścionek 
z  palca,  chustkę  wyszywaną  a lbo 
wieniec  (wybrał  mk) 

K r z y ż ó w k a  nr   10  ze  sponso rem 
Poziomo:  4)  gruszka  rodem  z  Ameryki  Środkowej  7)  nadziewana  kon
fiturą  lub  marmoladą  8)  taniec  przy  wtórze  kastanietów  i  tamburynal2) 
największy  z  rzędu  wróblowatych,  15)  pomost  ruchomy  na  statku  16) 
objawia  się  m.in.  przerostem  kości  i  części  miękkich  twarzy  oraz  dłoni 
i stóp  17) stanowisko antropologiczne austrolopiteków — typ „africanus" 
19) grupa  osób  popierających  się  20)  choroba  wieku  rozwojowego  23) 
drapieżnik  z  rodziny  kotów  24)  szałas  pasterzy  karpackich  26)  używał 
pseudonimu  „Grot" 
Pionowo:  1)  mama  kurcząt  2)  „Kin o  ..."  3)  starożytny  amfiteatr  5) 
smaczny  grzyb  jadalny  6)  nie  tylko  szkocka  9)  częste  imię  krowy  10) 
miasto  u  podnóża  Gór  Sowich  11)  bocian  czarny  13)  góra  i  miasto  na 
zachodnim cyplu Sycylii związane z kultem Afrodyty  14) reżyser niemiecki 
„Mocny  Ferdynynd"„,Pożegnanie  z  dniem  wczorajszym",  15)  budowla 
wodnomelioracyjna  lub  członek  zakonu  18)  obronne  osiedle  u  ludów 
wschodniej Afryk i 21) stały  smar  22) nietoperze  z rodziny  mroczków  25) 
„Słońce  jak  sen,  niebo  jak  ..." 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  9 
Poziomo:  lufa,  telefon,  tabu,  Rawa,  figura,  apryl,  morena,  udziec,  Itaka, 
Ozyrys,  Stal,  kłos,  szpik,  tara 
Pionowo: karambol,  towarzysz,  karpa,  turystyka, etiuda, okulista,  parcel
ka,  antyki,  ukrop 

W wyniku  losowania  nagrodę  rzeczową  o wartości  70 tys. zł ufundowaną 
przez  PSS  „Społem"  w  Ustroniu,  otrzymuje  p.  Piotr   Podżorski,  zam. 
Cisownica  164.  Nagrodę  prosimy  odebrać  w  naszej  redakcji. 

G A Z E T A 
U S T R O N S K A 


