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Z obrad Rady Miejskiej
Imprezy — uroczystości
w listopadzie
O Jerzym Prażaku
Zrelaksuj się
Horoskop Szefa
Krzyżówka

PISMO IZBY GOSPODARCZEJ W USTRONIU
Nr 13/90
11—24 listopada
1000 zł
Sesja Rady Miejskiej

29 października br. odbyła
się VIII sesja Rady Miejskiej
w Ustroniu. Radzono ponad
5 godzin. Temperaturę obrad
podniosły trzy tematy: przeka
zanie terenów miejskich wwie
czystą dzierżawę użytkowni
kom prywatnym, propozycja
przejęcia przez miasto wyciągu
krzesełkowego
„Czantoria",
problem „dzikiego" budowni
ctwa letniskowego.
Sprawa przekazania działek
w wieczystą dzierżawę wzięła
swój początek jeszcze za kade
ncji poprzedniej administracji.
Dotychczas działki te, mimo że
przyznane, nie zostały przeka
zane w użytkowanie. Zainter
esowane osoby mają pretensje,
są zniecierpliwione i rozgory
czone. Tereny stoją puste, nie
zagospodarowane. Rada po
stanowiła jednak przyjrzeć się
tej sprawie bliżej. Wszystkie
decyzje przydziału wzięła pod
lupę Komisja Budżetu i Prze
strzegania Prawa. Padło pyta
nie: czy należy honorować
ustalenia poprzednich władz
Ustronia?
Chodzi
wszak
o mienie komunalne. D o
3 działek nie wniesiono za
strzeżeń. Wobec 5 pozostałych
są wątpliwości. Zastrzeżenia
budzi sposób ich przyznania,
przeznaczenie i późniejsze wy
korzystanie. Radni wniosko
wali, by problem ten rozeznać
raz jeszcze, również pod kątem
prawnym. Nie wiadomo jakie
konsekwencje poniesie Miasto
w przypadku negatywnych de
cyzji. Rada powróci do tematu
na najbliższej sesji.
Burmistrz Andrzej Georg
wystąpił z propozycją przejęcia
przez miasto, kolejki linowej na
Czantorię wraz z parkingiem

i obiektami towarzyszącymi.
Jest zgoda Centralnego Ośrod
ka Sportu, który prawdę mó
wiąc chętnie tych urządzeń się
pozbędzie. Koncepcja jest ta
ka, by wyciąg przejąć już od
1 grudnia br. Oczywiście razem
z załogą. Następnie powstała
by spółka z udziałem różnych
firm. Decydująca ilość udzia
łów należałaby do miasta. Jest
to dochodowe przedsięwzięcie,
a zarazem ryzykowne. Za 23
lata wyciąg będzie wymagał
kapitalnego remontu. Do tego
czasu interes musi przynosić
duże zyski. Przy odpowiednim
przygotowaniu
organizacyj
nym i poszrzeniu zakresu usług
jest to możliwe. Rada zaapro
bowała starania Zarządu Mia
sta o przejęcie wyciągu.
Dla odmiany odłożono do
następnej sesji sprawę powoła
nia w Ustroniu Ośrodka Po
mocy Społecznej — głównie
z przyczyn proceduralnych.
Ośrodek będzie miał swą sie
dzibę w Ratuszu i zajmie się
głównie działaniami osłono
wymi na rzecz potrzebujących,
aktywizowaniem lokalnej spo
łeczności dla niesienia pomocy
w swym środowisku.
(cd. na słr. 3)

KREDYT DLA MIASTA

fot. E. Herzyk

22 października br. w DW „Muflon" odbyło się spotkanie uczestników
Porozumienia Rady Koordynacyjnej Domów LeczniczoRehabilitacyjnyeh
UstrońZawodzie. Uczestniczył burmistrz Andrzej Georg. Postanowiono
wystąpić do władz miasta m.in. w sprawie zaniechania budowy nowych
hoteli i domów wczasowych w związku z nadmiarem miejsc hotelowych
w Ustroniu (Zawodzie, Jaszowiec), o zmodernizowanie istniejącej bazy
hotelowowczasowej dla podniesienia standardu hoteli i poziomu ob
sługi; dokonania zmiany uchwały MRN w sprawie ustalenia dróg
miejskich i zakładowych przez wyłączenie z dróg zakładowych ul.
Zdrojowej, która jest drogą publiczną dostępną ddla wszystkich użyt
kowników; spowodowanie zmiany stylu pracy służb telekomunikacyj
nych Ustronia przez utrzymywanie instalacji telekomunikacyjnej w ciąg
łej sprawności, pilne usuwanie awarii i dokonywanie napraw, oraz
podniesienie poziomu obsługi telefonicznej międzymiastowej i między
narodowej.
Zwrócono się do Burmistrza Miasta o zorganizowanie centrum
rezerwacji miejsc i informacji turystycznej, handlowej i usługowej w miejs
ce dotychczasowej ekspozytury PT „Czantoria" w Rynku i powierzenie
organizacji i prowadzenia rezerwacji Izbie Gospodarczej w Ustroniu.
Zasugerowano władzom miasta zorganizowanie w Ustroniu Pogoto
wia Ratunkowego z wykorzystaniem pomieszczeń istniejących szpitali,
sanatoriów lub domów czasowych.
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Zarząd

Miasta

zaciągnął

kredyt bankowy w wysokości
450 min zł. Pieniądze te prze
znaczone są na kontynuowa
nie inwestycji: Szkoła Podsta
wowa nr 2 — 130 min zł,
świetlica w Lipowcu — 140
min zł, „ G r o n i k " — 90 min zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 — 90
min zł.
(mrc)

HURTOWNIA CHEMII

ARTCHEM

GOSPODARCZEJ

OFERUJE.

proszki do prania
płyny do mycia naczyń
my
dła i mydełka hotelowe
papier toaletowy (1 rolka
550 zł) 4 rozcieńczalnik Nitro

Ustroń, ul. Myśliwska 16
tel. 2252

Zapraszamy

Miejski Dom Kultury
UstrońJaszowiec (tel. 2645)
Czytelnia czynna w godz. 10.00—15.00
Sala Wystaw czynna w godz. 10.00—15.00
Wystawa fotografii barwnej — Andrzej Więcławek „Świat w obiek
tywie" (m.in. Indie, Wenezuela, Meksyk).
r

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza (tel. 2996)
czynne: wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty
w godz. 9.00—13.00
Wystawa stała: „Historia ustrońskiego hutnictwa i przetwórstwa żelaza
na tle dziejów miejscowości".

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Wantuły — Rynek (tel. 2340)
godziny otwarcia:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

8.00—18.00
8.00—15.30
12.00—18.00
nieczynne
8.00—19.00
8.00—12.00

Bulwar nad Wisłą k/basenu kąpielowego
W dniu 10 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepod
ległości zapraszamy na I Bieg Legionów
Start o godz. 10.00 — Meta o godz. 11.00
Liczne puchary, nagrody i dyplom dla każdego uczestnika

Kino „ U c i e c h a " — ul. 2 2 Lipca (tel 2442)
seanse w godz. 17.00 i 19.15 — kasa czynna od 16.00
Listopad — wszystkie filmy produkcji USA
10—14
„Prawo odwetu"
od lat 18
16—19
„Upiór w operze"
od lat 18
20—21
„Seks, kłamstwa i kasety video"
od lat 18
23—26
„Heli camp"
od lat 18
27—28
„Kabaret"
od lat 15
30—2.12
„Zdradzeni"
od lat 15
W czwartki kino nieczynne
UWAGA: W sali kina w dniu 9 listopada 1990 r. o godz. 17.00 odbędzie
się spektakl dla uczczenia Święta Niepodległości „Jakże Cię Polsko
kochać". Wykonawcy: Chór Nauczycielski „Czantoria" oraz „Estrada
Poetycka" Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Stowarzyszenie Dom Europejski — Ustroń
z siedzibą w UstroniuPolanie — dawny DW „Gronik" k/wyciągu
krzesełkowego na Czantorię ul. 1 Maja 134
BibliotekaCzytelnia — Dyżury zarządu — w każdy piątek w godzinach
od 17.0019.00
23 listopada br. (piątek) o godz. 18.00 — prelekcja:
„Jednocząca czy dzieląca rola gór w Europie" — wygłosi Andrzej
Georg. Ilustracja licznymi przeźroczami.

Parafia EwangelickoAugsburska

Panie
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Ustroniu!
Dlaczego?
1. Zlokalizowano
pomnik
Partyzantów
1939—1945
na terenie pomiędzy poto
kiem Bładniczka a ul. Par
tyzantów.
2. Przy ustalaniu nowej loka
lizacji w/w pomnika zosta
ła zignorowana U C H W A 
ŁA Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 1,
która jednoznacznie wska
zała na teren przy budynku
szkoły.
3. Zniszczono piękny, jedno
głośny akt woli kilkudzie
sięci nauczycieli — wycho
wawców młodego pokole
nia.
3. Teren przy szkole został
pozbawiony obiektu co
dziennej lekcji historii dla
wychowania w poszanowa
niu patriotycznych trady
cji, narodowej walki o wol
ność i niepodległość.
W uzupełnieniu podajemy,
że:
— rada pedagogiczna Szkoły
Podstawowej nr 1 zwołana zo
stała w trybie nadzwyczajnym
prze dyrektora szkoły na ży
czenie przedstawicieli Rady
Miejskiej — członków Komi
sji Planowania Przestrzenne
go i prośbę Zarządu Koła
S.Z.Ż. A K dla uzasadnienia
wniosku dot. lokalizacji po
mnika przy szkole.
Zarząd Koła Ś.Z.Ż. A K
w Ustroniu

/Zd65

11 Listopada w Ustroniu o 8.30 — Uroczyste nabożeństwo z okazji
Święta Niepodległości.

Parafia RzymskoKatolicka
11 XI niedziela 10.30 — uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny
z
udziałem
pocztów
sztandarowych
z okazji Święta Niepodległości
18 XI niedziela 12.00 — Uroczysta .Msza Odpustowa ku czci
Patrona
Św. Klemensa z udziałem
Duszpasterzy Dekanatu Wiślańskiego
25 XI niedziela 12.00 — Msza ku uczczeniu św. Katarzyny Pa
tronki Pracowników PKP w intencji
pracowników PKP i ich rodzin z odcinka
Ustroń — Wisła Głębce

Zbór „Betel" — Ustroń
22—29 listopada — spodziewana wizyta Petera Johnsona z Anglii
— szczegóły w afiszach specjalnych.

Sprzedam komputer 520 ST
Atari z wbudowaną stacją dy
sków 3,5"i rozbudowaną pa
mięcią do 1 Mega. Wiado
mość: Ustroń, tel. grzecz.
2301.
Sprzedam motorower „Suzu
ki", Goleszów, ul. Słoneczna
15/3
Odstąpię
zagospodarowaną
działką ogrodniczą w Herma
nicach. tel. 2611.

Szanowna Redakcjo!
Dobrze się stało, że sprawa
zmiany nazewnictwa ulic jest
dyskutowana na lamach naszej
gazety, a nie tylko w gronie
radnych. Jest to rodzaj plebis
cytu mieszkańców i dotychcza
sowe wypowiedzi
czytelników
świadczą o głębokim zainter
esowaniu tą sprawą. Chciał
bym w imieniu grona znajo
mych przedstawić naszą opinię.
1. Ilość zmian należy ogra
niczyć do minimum — pomija
jąc koszty i bałagan adresowy
trzeba być świadomy tego, że
owczy pęd do nazywania każ
dej ulicy imieniem Piłsudskiego
jest przejawem głupoty polity
cznej i źle pojętej wolności.
2. Zgadzamy się z wypowie
dzią pana Małysza, który pro
ponuje, aby patroni ulic byli
związani z historią
naszego
miasta. Jednakże zmiana na
zwy ul. 22 Lipca na 9 Lis
topada wydaje się nieprzemyś
lana.
3. Szczytem
bezczelności
jest list byłego sekretarza pro
pagandy Komitetu
Miejskiego
PZPR towarzysza
Bogusława
Suchty — głównego ideologa
byłej partii w Ustroniu, który
pisze, że hitlerowcy i bolszewi
cy starali się zniszczyć
AK.
Jest h' polskiej mowie potocu
nej słowo określające ten typ
facetów. Wrodzony wstręt do
wulgaryzmów nie pozwala nam
określić jednoznacznie tego pa
na.
W. S. Ustroń
(nazwisko do wiadomości redakcji)

CZYSZCZENIE
DYWANÓW
I TAPICERKI
MEBLOWEJ
wykonuje
w domu klienta

BARBARA
SOCHA
USTROŃ
KUŹNICZA 8

SESJA RADY
(cd. ze str. 1)
Przyjęto regulamin organi
zacyjny Urzędu Miejskiego,
aczkolwiek do ostatniej chwili
wprowadzano
uzupełnienia
i poprawki. Tak staranne po
traktowanie tego dokumentu,
powinno przyczynić się do
sprawnego funkcjonowania
Urzędu.
Komisja zajmująca się in
wentaryzacją mienia komuna
lnego napotyka w swej pracy
na sporo trudności. Dużo cza
su pochłania uzgadnianie sta
nu faktycznego z zapisami
w księgach wieczystych. Nie

których działek po prostu bra
kuje w ewidencji (głównie z te
renu Zawodzia i Jaszowca).
Łatwiej posuwają się prace
związane z przejęciem PT
„Czantoria",
przedszkoli,
„Budopolu", „Transbudu",
zasobów
mieszkaniowych
i dróg lokalnych. Dla spros
tania zadaniu, powołano jed
ną osobę na 1 / 2 etatu. Ogrom
pracy przerasta czasowe moż
liwości członków komisji, któ
rzy pracują społecznie.
Przyjęto uchwałę dotyczącą
zasad finansowania Gmin.
Rada stwierdza, e wszystkie
opłaty i podatki powinny być
zbierane przez Gminę, a na

stępnie wyznaczona wielkość
odprowadzana do Skarbu Pa
ństwa — nie odwrotnie.
Z uwagi na wyższe koszty
utrzymania
infrastruktury
i ochrony środowiska. Ustroń
chce zatrzymać w kasie miejs
kiej 75% dochodów.
Zaakceptowano składy oso
bowe Obwodowych Komisji
Wyborczych do wyborów pre
zydenckich i wyborów uzupeł
niających do Rady Miejskiej
w okręgu nr 10. Przewodniczą
cym Miejskiej Komisji Wybor
czej jest Leszek Podżorski.
Dojrzał do rozwiązania pro
blem „dzikich" domków let
niskowych. Naliczono ich 600

(głównie nad Wisłą poniżej Za
wodzia i w Polanie). Ich posia
dacze będą zmuszeni domki
i kempingi zlikwidować. Posta
nowiono wydać zakaz budowy
tego typu „rezydencji", chcąc
zachować uzdrowiskowy cha
rakter miasta. Do tego tematu
powrócimy wkrótce.
Radni wysłuchali ponadto
informacji o pracach Zarządu
Miasta.
Sesję prowadził Przew. Rady
Miejskiej Zygmunt Białas. Na
stępna odędzie się 16 listopada
— pocz. o godz. 16. Tematyką
wiodącą będą problemy szkol
nictwa, kultury i rozwoju turys
tyki.
K. Marciniuk

Spacerkiem po Austrii (3)
Franciszek Bojda
W poprzednim numerze ,,GU,, zamieściliśmy drugi frag
ment dziennika podróży Franciszka Bojdy, jaką odbył rowerem
do Austrii latem tego roku. Szczegóły organizacyjne i trasę wypra
wy przedstawiliśmy w numerze 8. Dziś dalszy ciąg rowerowej
eskapady.
Dzień 4 — 2.08.90
Pierwsze przebudzenie następuje około 1.00, kiedy „coś" dobie
ra się do dużego palca mojej prawej nogi. Natychmiast siadam na
śpiworze, a to „coś" ucieka w krzaki. Po kilkunastu minutach
pojawia się znowu z lewej strony posłania. Tym razem wydaje
jakieś dźwięki: rozpoznaję w nim kolczastego. Pośpiesznie wycią
gam aparat, włączam lampę, ale na hasło „Jeżyku, uśmiechnij się"
— znika bezpowrotnie. Udaję się na półgodzinny spacer brzegiem
Dunaju, ale pustka i cisza nocy zapędza mnie z powrotem na
legowisko. Po raz drugi wstaję o 5.00 i bez pośpiechu szykuję się do
drogi. Jiri nie wstanie wcześniej wcześniej, jak o 6.00. Wreszcie
około siódmej opuszczamy gościnną wyspę i kierujemy się do
centrum Wiednia. Decyduję się na odnalezienie znajomych, dys
ponując jedynie nazwiskiem. Zawodzi jednak książka telefoniczna,
gdyż nazwisko powtarza się kilkakrotnie. Namiar na ulicę w po
bliżu Opery również nie daje rezultatu, bo nawet policjant
wskazuje, że „gdzieś tam"...
Południe blisko, pora ruszać dalej. Jiri chyba zrezygnował
z jazdy w kierunku Salzburga, ciągle siedzi mi na kole, ale tylko
w mieście—za Wiedniem rusza śmiało naprzód i tylko w przypad
ku pragnienia czeka, by podać mu wodę.
Z prawej strony migoce w słońcu tafla jeziora, Jiri „musi" się
wykąpać, ja w tym upale też bym się zanurzył... Pani siedząca przy
wjeździe na kąpielisko serdecznie zaprasza do wody, ale pod
warunkiem—25 szylingów! Trochę mnie to ochłodziło, a następne
dwie godziny na rozgrzanym asfalcie minęły znośnie.
(Ciąg dalszy w następnym numerze)

KONKURS TELEGRAFISTEK
11 października odbył się
w Ustroniu Ogólnopolski Kon
kurs Telegrafistek. Pięćdziesiąt
uczestniczek z całego kraju ry
walizowało w Domu Wypoczy
nkowym „Dąb". Zwyciężyła
Hanna Szuba z Warszawy,

która za swą szybkość i per
fekcję otrzymała milion zło
tych nagrody. Reprezentan
tki województwa bielskiego
niestety nie sprostały konkure
ncji.
(mrc)

poleca swoje usługi:
C> pośrednictwo w handlu nieruchomościami
(grunty, działki budowlane, domy, miesz
kania, lokale użytkowe),
£> pośrednictwo w wynajmie i zamianach
mieszkań,
C> obsługę finansowoprawną obrotu nieru
chomościami,
£> wycenę nieruchomości,
Ć> organizację giełd — przetargów.

pilnie poszukujemy ofert na:
O sprzedaż domów i mieszkań,

C> wynajem mieszkań i pokoi na terenie Cieszy
na, Skoczowa, Ustronia, Wisły,

oferujemy:
C> duży wybór działek budowlanych na terenie
Cieszyna i okolic.
IIIIIIIIIII

OGŁOSZENIE
wyborów uzupełniających do RM w Ustroniu
w okręgu nr 10
(rezygnacja radnego Wł. Tyrny z mandatu w związku ze
służbowym wyjazdem zagranicznym)
do 5 listopada 1990 r.

do 10 listopada 1990 r.
do 15 listopada 1990 r.
25 listopada 1990 r.

zgłoszenie do Miejskiej Komisji Wy
borczej kandydatów na radnych, za
rejestrowania wraz z oświadczeniem
kandydatów o zgodzie na kandydo
wanie
wyłożenie spisu wyborców do pub
licznego wglądu
rozplakatowanie obwieszczeń za
wierających dane o kandydatach
wybory uzupełniające do Rady Mie
jskiej w Ustroniu w okręgu jedno
mandatowym nr 10.

Zarządzenie Wojewody Bielskiego Nr 113/90 z dnia 16.10.1990
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Ustroniu w okręgu jednomandatowym nr 10.
Do okręgu przynależą mieszkańcy ul. Długiej od nr 37 po
stronie lewej i od nr 52 po prawej, ul. Goleszowskiej, Choin
kowej, Katowickiej od nr 100 do 178 po stronie prawej i od nr
101 do 202 po lewej, Nad Bładnicą, Orzechowej, Owocowej,
Sosnowej, Wodnej, Skoczowskiej do nr 99 po stronie lewej i do
nr 90 po stronie prawej.

W związku ze zbliżającym się 11 Listopada — dniem
Święta Niepodległości
Burmistrz Miasta mgr Andrzej Georg wspólnie z Komitetem
O r g a n i z a c y j n y m w składzie:

ks. dr Henryk Czembor
ks. Leopold Zielasko
dr Bogdan Keller
mgr Stanisław Niemczyk
płk Ludwik Gembarzewski
mgr inż. Jan Kubień
mgr Tomasz Kamiński
mgr Danuta Koenig
mgr Urszula Ciompa
PROSI MIESZKAŃCÓW MIASTA
by godnie uczcić Dzień Narodowego Święta Niepodległości
dekorując w dniu 8 listopada flagami narodowymi wszystkie
budynki.
Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza w dniu 9 listopada
— piątek — na godz. 15.45 na uroczystości przy Pomniku
w Rynku oraz na godz. 17.00 da sali kina „Uciecha"" na
spektakl „Jakże cię Polsko kochać".
Wystąpią: — chór Klubu Nauczycielskiego „Czantoria"
— „Estrada Poetycka" Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Radość
na granicy

Antoni Gajdacz — posłaniec gminny w okresie 1915—38. Obwieszczał
mieszkańcom wszystko co zarządził burmistrz. Zdjęcie ze zbioru
J. Misiorza. Dziękujemy.

Policyjny dar
Policjanci stykają się w swej pracy z wieloma trudnymi
sytuacjami. Poznają prawdziwy obraz rodzin: ich biedę, roz
bicie, społecznie niedostosowanie. Takie przypadki — a jest ich
niemało — wywołują głębokie wrażenie. Pozostawiją rys w pa
mięci. Naturalną reakcją jest chęć przyjścia z pomocą, zwłaszcza
skrzywdzonym przez los lub rodziców, dzieciom.
Ostatnio w Rejonowej Komendzie Policji w Cieszynie, przep
rowadzono zbiórkę zabawek, słodyczy, odzieży, obuwia. Rze
czy te zostały następnie podarowane kilku wiejskim rodzinom,
będącym w prawdziwej potrzebie.
(mrc)

Czeska firma „Inttreko"
i polskie przedsiębiorstwo
„Gastronom", zorganizowali
spotkanie dzieci i młodzieży
z Gdańska z ich rówieśnikami
z Czeskiego Cieszyna. Do spo
tkania doszło w dniu 18 paź
dziernika na przejściu grąnicz
nym w Cieszynie. „Most Przy
jaźni" rozbrzmiewał piosen
kami, śmiechem i gwarem.
Odbyły się nawet wspólne tań
ce i sympatyczna wymiana
drobnych upominków. Była
to jeszcze jedna próba przeła
mania granicznych szlaba
nów.
45osobowa grupa dzieci
gdańskich przyjechała do Cie
szyna z Ustronia. Tam w DW
„Sasanka", przebywają one
na wypoczynku w ramach
tzw. „zielonej szkoły". Ich po
byt zorganizował i finansuje
Zdzisław Podfigurny, właści
ciel „Gastronoma".
(mrc)

Śliczna, ciepła jesień sprzyja
rolnikom i działkowcom. Po
siadacze „300 metrów szczęś
cia" twierdzą, że to swego

rodzaju rekompensata za go
rące i burzliwe lato. Kłania się
tu sławetny projekt ustawy
o likwidacji organów pracow
niczych ogródków działko
wych. Skończyło się na wyła
dowaniach — do oberwania
chmury nie doszło. Działkow
cy na pewien czas odetchnęli
z ulgą i przystąpili do zbiorów,
będących efektem ich mrów
czej pracy. Obrodziły latoś
warzywa (za wyjątkiem ogór
ków i pomidorów). Zdrowe
— uprawiane na naturalnym
nawozie — marchewki, piet
ruszki, selery, pory, cebule
niektórzy działkowcy sprze
dają na targowiskach. Nie dla
zysku bynajmniej. Są to nie
wielkie nadwyżki, których
działkowcy sami nie zagospo
darują. A mieszczuchy od
działkowcówmieszczuchów,
kupują zdrowe warzywa bar
dzo chętnie.
(mrc)

KRZESEŁKA
W REMONCIE
COS w Szczyrku przystąpił
do jesiennego remontu kolejki
linowej w Ustroniu. Popularne
turystyczne krzesełka zostały za
trzymane 22 października. Re
mont potrwa do końca listo
pada br., a od 1 grudnia wyciąg
na Czantorię powinien ponow
nie służyć turystom.
(mrc)

Dawne dzieje Ustronia

CZŁOWIEK
NADZWYCZAJ PRZEDSIĘBIORCZY
„ M a m y tu w Ustroniu człowieka nadzwyczaj przedsiębior
czego. Wyszedł z chaty ubogiej. Nauczył się krawiectwa i prowa
dzi je do dziś dnia. Ale oprócz tego ma gospodę i sklep, piłę,
grunt dosyć rozległy, trzyma zawsze parę koni i prowadzi
fiakierkę, ma skład drewna i węgla, był swego czasu dyrektorem
morbadu, jest przewodniczącym powiatowej kasy chorych, kupi
wszystko i sprzeda wszystko, wie wszystko i poradzi wszystko,
jest właścicielem kamienicy w Cieszynie. Oprócz ptasiego
mleczka nie brakuje mu niczego, jedynie żony, której jednak nie
szuka i której się strzeże jak kura deszczu. Mówią tutaj, że nie
ma czasu do wyszukania żony, bo tak jest zajęty i że ożeni się
dopiero, kiedy osiędzie gdzieś na sutej i bogatej wymowie. Ten
nadzwyczaj przedsiębiorczy obywatel nosi imię czeskie Prażak.
W ostatnich czasach sprowadził do Ustronia nowość dotych
czas rzadką automobil. Słychać, że otworzy na własną rękę
połączenie automobilowe między Ustroniem i Wisłą, Cieszynem
i Bielskiem. Życzyćby mu trzeba powodzenia i życzyćby sobie
trzeba aby drogi nasze przyprowadzone zostały do takiego
porządku, aby automobol mógł jeździć. Bo jazda automobilem
to zupełnie coś innego niż jazda kolasą. Za 15 minut jest się
w Cieszynie a jedzie się nadzwyczaj wygodnie. D o tego p. Prażak
za automobil nie chce brać więcej aniżeli za konie, wychodząc
z tej zasady, że jazda konna do Cieszyna i napowrót trwa
przynajmniej 5 g. i kosztuje 8 K a on to automobilem zrobi za 1 / 2
g. i dosyć ma, jeżeli zarobi tyle co końmi. To w każdym razie
niezwykła zdolność konkurencyjna i zdrowy i szczęśliwy po
mysł. Przedsiębiorczości p. Prażaka można pogratulować,
a Wydział drogowy należy prosić, aby wszystkie nasze drogi jak
najszybciej dał zwalcować."
Poseł Ewangelicki 1912, nr 37 s.6.
(informacja dodatkowa: Jerzy Prażak był właścicielem gruntu
i budynków obecnego Zakł. Domu Kultury „Kuźnik", co
przekazał testamentem zborowi ewangelickiemu w Ustroniu,
z zastrzeżeniem, że nazwie się ten obiekt „Prażakówką". Dziś
właścicel jest inny (Kuźnia), ale nazwy używa się nadal.
Historycy o dawnych mieszkańcach Ustronia
...Mieszkańcami Ustronia w XVII w. byli włościanie — Śląza
cy, znający się na używaniu pługa, wypiekaniu chleba razowego,
wyrabianiu płótna z uprawianego lnu i „guńki" z prostej wełny,
jaką owca krajowa dostarczała...
...Dla siebue dużo ten lud nie wymagał. Był z drobnostki
zadowolony, a kochał nadmiernie swój krajik ojczysty i był bez
przymusu przywiązany do roli i do swojej sadyby..."
Jerzy Zahradnik: Ustroń nad Wisłą, W: Kronika Śląska

Cieszyńskiego

i powiatów Biała i Żywiec, 1932.
Za udostępnienie tych materiałów dziękujemy p. Lidii Szkaradnik
z ustrońskiego Muzeum,

USTROŃ

Zdjęcie ze zbioru p. J. Misiorza

Kazimierz J. Węgrzyn

Do Matki Ziemi
o M a t k o Ziemio!
wdowo tylu drzew
zabitych ptaków
zatrutych strumieni
człowiek zapomniał
że jest twym dłużnikiem
człowiek — gospodarz '
dzierżawionej ziemi
tan las jak ręce
przybity do krzyża
do płaczu który spada
z gniazd co wieją chłodem
0 M a t k o Ziemio!
cierpliwa jak los
syp na nas popiół
1 lej chrzcielną wodę
o M a t k o Ziemio!
trzeba nam do ciebie
wrócić po zieleń
po błękitną mgłę
po szept strumienia
co ukoi serce
które w nas leży
nieczułe i złe
0 M a t k o Ziemio!
wybacz nam tę zdradę
1 tę niepamięć
żeśmy częścią Boga
i że żyjemy
zespoleni z tobą
gdy się rodzimy
w twych zielonych
progach...

Poniżej prezentujemy kolejną grafikę z serii konkursowej, zapropo
nowanej przez Bogusława Heczko. Gdzie znajdowały się te zabudowa
nia? Prosimy odpowiedziać, a rozwiązanie przesłać na adres redakcji.
Nagrodę stanowi akwarela pomysłodawcy tej konkursowej zabawy.
Dzisiaj pierwsze rozwiązanie. Grafika zamieszczona w numerze 11
„ G U " przedstawia budynek, który stał przy dzisiejszej ul. Grabowej.
Został wyburzony — j a k pisze pan Władysław Fabian z Ustronia. Do
pana uśmiechnęło się szczęście w losowaniu. Gratulujemy. Nagrodę
prosimy odebrać w Galerii Bogusława Heczki przy ul. Błaszczyk 19.

PPUTH

Do śmiychu

„DAS

rganizuje

wycieczki krajowe i zagraniczne
Węgry — Vac — Budapeszt
wyjazd w każdy piątek i s o b o t ę od 9.XI
cena 100 tys. zł

Częstochowa, w każdą niedzielę
cena 45 tys. zł
Świadczymy usługi prze wozo woturystyczne
wg. zapotrzebowania klienta.

Turysta w górach:
— Ujec, jak staro je ta krowa?
Maciej: — Dwa roki.
Turysta: — Po czym to po
znacie?
Maciej: — Po rogach.
Turysta: — Akurat, bo mo
dwa rogi.

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe:
POM Międzyświeć, teł. 2735, pok. nr 11,
w dni robocze, w godz. 815.

Szyby w oknach nie będą
zamarzać podczas mrozu, jeśli
zostaną przetarte denatura
tem z dodatkiem kilku kropel
gliceryny.
Świece nie powinny kapać,
jeśli na godzinę przezd zapale
niem wymoczymy je w silnym
roztworze wody z solą.
Zażółcone miejsca w wan
nach, czy umywalkach należy
wymyć szczotką umoczoną
w occie. Plamy powinny znik
nąć.
Do zdejmowania gorą
cych naczyń z kuchenki nale

ży używać tylko suchej szma
tki.
Tarkę na której była tarta
skórka z cytryny, można łat
wo oczyścić. Należy przetrzeć
ją kostką cukru.
# Mąka zmieszana z wodą
nie będzie tworzyć grudek, je
żeli wsypiemy do niej troszkę
soli.
Tarkę przed tarciem sera
żółtego dobrze jest nasmaro
wać olejem. Ser wtedy nie lepi
się, a tarkę jest łatwiej umyć.
# Zmatowiałe srebro odzys
ka blask, jeśli zanurzymy je
w zsiadłym mleku. Potem
trzeba je wysuszyć i wypolero
wać.

A R T C H E M M USTROŃ

(oprać, emka)

Rozwiązanie Krzyżówki nr 10
Poziomo: Kozakiewicz, daltonizm, zawalidroga, Nałkowska,
endogamia, ryk, etan, Okinawa, Ami, La, magister, sezon,
miecz, dar, Na, manekin, Iwan, krzaki, mak, rok
Pionowo: Koziejowski, zawodniczka, kolegia, end, Iwona,
zdanie, Tlałka, motor, kiosk, umiar, wypis, Mea, Tom, nagana,
Brema, Mirek, lenno, ara, Adam, mur, Ir
W wyniku losowania nagrodę rzeczową o wartości 70 tys. zł
ufundowaną przez PT „Czantoria", otrzymuje pan Bronisław
Baszczyński, zam. Ustroń, ul. M. Konopnickiej 26/10
UWAGA! Rozwiązanie krzyżówki z pop. nr 12 „GU", prosimy
nadsyłać na adres redakcji do dnia 15 listopada. Prosimy
dopisać: „Krzyżówka z nr 12", Nagrodę o wart. 130 tys. zł
funduje p. Piotr Szuba.

K r z y ż ó w k a nr 12 z e s p o n s o r e m

Poziomo: 1) węgiel, granit, siarka, 10) czerwony a za nim broń 12)
obok liryki i dramatu 13) sprzedaje mięso 14) sława, rozgłos 15) żeton,
znaczek 16) meta Amu:darii 17) nie każdy lata 19) choroba lub karma
21) był, gdy nie było nas 22) świńska trawa 23) znany utwór
Chateubrianda 24) duże miasto w stanie Hariama (Indie)
Pionowo: 1) stan z Triwandrum 2) elaborat, referat 3) mały okręt
żaglowy 4) przemysłowe miasto w stanie Maharasztra, 5) nocna lub
wina, 6) wodospad i miasto w pd.wsch. Finlandii 7) trzonek, uchwyt
8) autor opowiadania „Motkie — Złodziej" 9) potęguje wzniosłość
10) nie krzywa 11) Jan Krzeptowski 18) pagórek o płaskim wierzchoł
ku 20) slup, kół
„RUM"
Rozwiązania prosimy nadsyłać do 30 listopada br. na adres redakcji.
Nagrodę rzeczową o wart. 80 tys. zł funduje Hurtownia „Artchem"
z Ustronia.

USTRONSKA

Ludzie spod tego znaku są
stworzeni do szefowania. Naj
wyższym dobrem jest firma.
Ma ambicje aby była najlep
sza i największa. Zarazem by
wa konserwatystą i nie lubi
wprowadzania nowinek. Ufa
z reguły wyłącznie sobie.
W stosunkach z podwładnymi
bywa pozornie układny, ale
każde potknięcie zauważa
i potrafi być wówczas bez
względny. Jednakże potrafi
zmuszony sytuacją, walczyć
o pracowników niczym... sza
rżujący byk. Warto jeszcze
wiedzieć, że SzefByk jest upa
rty i nie lubi oficjalnych im
prez oraz... jaskrawych ciu
chów damskiego personelu.

Paniczka w cugu: — Przebo
czą. żech im siadła ma jejich
okulory.
Pasażer: — Nic nie szkodzi,
paniczko. Moji okulory wi
działy już gorsze rzeczy.

Olomunec, pielgrzymka w każdą niedzielę
od 7.XI — cena 55 tys. zł

Domowe ABC

Szef — Byk
(21.04—20.05)

W ustrońskim hotelu dwo
chuligani mówią ze sobą:
— Ty, Tónda, kiela razy żech
ci już prawił, że na bóty sie nie
biere ręcznika!
— Tak co?
— Forhanke.
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