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IX  Sesj a  Rady  Miejskie j 

I  Bie g  Legionó w 

Przed  wyboram i 

Sobi e i środowisk u 

Horosko p  Szefa 

Krzyżówk a 

IX  Sesj a  Rady  Miejskie j 

PROBLEM Y 
SZKOLNICTW A 

Sesja Rady  Miejskiej,  która 
odbyła  się  16  listopada  po
święcona została  głównie  pro
blemom  ustrońskich  szkół 
i przedszkoli.  Dyrektorzy  pla
cówek  szkolnych podzielili  się 
swymi  bolączkami.  Wymie
niono  opinie,  szukając  roz
wiązań  służących  poprawie 
warunków  nauczania,  kłopo
tów  lokalowych  i  stanu  tech
nicznego  budynków  szkol
nych.  W  sumie  problemów 
jest  sporo.  Konkretne  decyzje 
zapadną  w  przyszłym  roku, 
gdy  znany  będzie  stan  finan
sów miasta, jego  budżet.  Dys
kusja  trwała  ponad  dwie  go
dziny.  Mówiono  w  niej  rów
nież o  rozwoju  kultury  fizycz
nej i sportu,  zarówno  w  szko
łach  i w  mieście. 

Podjęto uchwałę  o  przystą
pieniu  MiastaUzdrowiska 
Ustroń  do  Stowarzyszenia 
Gmin  Uzdrowiskowych.  Two
rzy je  15  gmin. 

Powrócono  do  sprawy 
przekazania  terenów  komu
nalnych  w  wieczyste  użytko
wanie  osobom  prywatnym. 
I  tym  razem  nie  obyło  się  bez 
kontrowersji.  Postanowiono 
oddać  teren  przy  ul.  1  Maja 
między  apteką  a  „Delicja
mi" .  Powstaną  tam  pawi
lony  handlowousługowe. 
Wstrzymano  się  z  podjęciem 
decyzji  wobec  3  innych  dzia
łek.  Nadal  są  wątpliwości 
co  do  sposobu  przydziele
nia  ich  przez  poprzednią  ad
ministrację. 

Podjęto uchwałę  o  powoła
niu  w  Ustroniu  Ośrodka  Po
mocy  Społecznej.  Rozpoczął
by  działalność  19  bm.,  a  do 
końca  listopada  mianowany 
będzie jego  kierownik. 

Radni  wysłuchali  informa
cji  o  pracy  Zarządu  Miasta 
w okresie  między  sesjami.  Za
rząd  m.in.  podjął  decyzję 
0  przejęciu  hotelu  „Budopo
lu" .  Negatywnie  ustosunko
wano  się  do  propozycji  prze
kształcenia  PT  „Czantoria" 
w jednoosobową  spółkę  Skar
bu  Państwa. 

W  związku  z  rezygnacją 
niektórych  osób,  uzupełniono 
składy osobowe  obwodowych 
komisji wyborczych  na  wybo
ry  prezydenckie. 

W  interpelacjach  i  zapyta
niach podniesiono m.in. kwes
tie  funkcjonowania  taksówek 
prywatnych  w  Ustroniu,  re
montu  dróg,  samowoli  budo
wlanej. Ten  ostatni  temat  jest 
szczególnie  drażliwy  i  budzi 
społeczne  emocje.  Wobec 
osób  naruszających  prawo, 
administracja  lokalna  i  rejo
nowa  jest  bezsilna  —  tak  po
kazuje  praktyka. 

Ponad 4,5 godzinne  obrady 
prowadził  przew.  Rady  Miej
skiej  Zygmunt  Białas.  Ter
min  następnej sesji  wyznaczo
no na 30 listopada.  Wiodącym 
tematem  będzie  stan  bezpie
czeństwa  i  porządku  publicz
nego  oraz  sprawy  handlu 
1 usług. 

(mrc) 

Podziękowanie 
Burmistrz  Miasta  przekazuje  serdeczne  podziękowanie  za  trud  wło

żony  w  przygotowanie  spektaklu  dla  uczczenia  Narodowego  Święta 
Niepodległości  „Jakże  cię  Polsko  kochać",  który  odbył  się 9  listopada 
w  sali  kina  „Uciecha". 

Podziękowanie  kieruję  do  wszystkich  wykonawców  Chóru  „Czan
toria" działającego przy Klubie Nauczycielskim  w Ustroniu  do  którego 
należą: 
Albrewczyński  Jan 
Cieślar   Józef 
Siwiec  Małgorzata 
Winter   Rafał 
Puchowska  Halina 
Kielan  Emili a 
Cholewa  Mari a 
Kukl a  Krystyn a 
Pilch  Grażyna 
Kisiała  Ernestyna 
Cebo  Helena 
Czyż  Rudolf 
Wawrzyk  Józef 
Cieślar   Mari a 
Krużołek  Rudolf 
Fober   Emil 

Hudziczek  Danuta 
Łabuz  Daniela 
Sztwiertnia  Ewa 
Kornas  Teresa 
Pilch  Janina 
Podżorska  Barbara 
Stec  Piotr 
Nawrat  Stanisława 
Paszek  Józef 
Szcześniewski  Adam 
Iskrzyck i  Bolesław 
Nawrat  Leopold 
Buczek  Janina 
Hladky  Władysław 
Wińczyk  Irena 
Szarowska  Halina 
Hanzlik  Zofia Szarowski  Rudolf 

Albrewczyńska  Waleria 
Akompaniator  —  Joanna  Chraścina 
Dyrygent  —  Maria n  Żyła 
Kierownik  —  Bogusław  Binek 
Oprawa  literacka  i konferansjer  —  Danuta  Koenig 

Dziękuję  Estradzie  Poetyckiej  działającej  przy  Ognisku  Pracy  Poza
szkolnej  do  której  należą: 
Janik Jolanta, Hudzieczek  Joanna, Kornas Ewa, Bujok Tomasz,  Micha
lak  Tadeusz 

Spektakl był dla mieszkańców  miasta wielkim przeżyciem  patriotycz
nym  oraz  artystycznym. 

Burmistrz  Miasta  Ustronia 
mgr  Andrzej   Georg 



KOMUNIKA T 

INFORMUJE 

O ZMIANIE  CZASU  PRACY  OD  DNIA  1  LISTOPADA  1990  ROKU 

poniedziałek,  środa,  czwartek  i piątek 
od  godz.  7.30—15.30 

we  wtorki 
od  godz.  8.00—16.00 

Burmistrz  i Zca  Burmistrza  przyjmują  interesantów  w każ
dy  wtorek  od  godz.  12.00—16.00 

Naczelnicy  Wydziałów  i  pracownicy  przyjmują  strony  co
dziennie  w godz.  9.00—15.30  z wyjątkiem wtorku  od  godz. 
9.00—16.00. 
W związku z tak ustalonymi godzinami  przyjmowania  stron 
prosi  się mieszkańców  o stosowanie  się do wyżej ustalonych 
godzin.  Czas  od  godz.  7.30—9.00  jest  przeznaczony  na 
załatwianie  korespondencji  i spraw  w  terenie. 

i 
Burmistrz  Miasta  Ustroń 

(—)  Andrzej  Georg 

OGŁOSZENIE 
Zarząd  Miasta  Ustroń  informuje, że Komisja  Inwentaryza
cyjna  Mienia  Komunalnego  z  dniem  23  listopada  1990  r. 
przedkłada  do  publicznego  wglądu  na  okres  30  dni  spisy 
inwentaryzacyjne  mienia  gminnnego  w  zakresie: 
—  wieczyste  użytkowanie  terenów:  „Goje"  i  „Poniwiec" 
—  Przedsiębiorstwo  Turystyczne  „Czantoria" 
—  Wyciąg  krzesełkowy  na  Czantorię 
—  zasoby gruntów (w zakresie zasobów mieszkaniowych, tj. 

mieszkań  będących  w dyspozycji  ADM ) 
—  była  Szkoła  Leśna 
—  ul.  Łączna  58 —  Nierodzim 
—  Państwowe  Przedszkola  na  terenie  całego  Ustronia. 
Spisy  inwentaryzacyjne i karty  inwentaryzacyjne będą  wyło
żone do  wglądu  od  dnia  23  listopada  1990  r. do  22  grudnia 
1990  r.  w  siedzibie  tut.  Urzędu,  sala  25  II  piętro  w  godz. 
10.00—15.00. 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 
(—)  Andrzej  Georg 

przypomina  członkom  o  konieczności  uregulowania  za

ległych  składek.  Należy  je  wpłacić  na  konto  Izby. 

Bank  Śląski  O/Ustroń,  nr   3106204457132. 

LOKAL E 
Mieszkanie  s.  komfortowe 
M3,  53 m2 —  I  piętro  w  Za
brzu,  zamienię  na  mieszkanie 
w Ustroniu, Wiśle lub okolicy. 
Oferty  na  adres  redakcji. 

Małżeństwo  bez  nałogów  (3 
dorosłe  osoby),  poszukuje 
spokojnego pokoju z wygoda
mi  lub  pokoju  z kuchnią  przy 
rodzinie  lub  oddzielnie  —  od 
piątku  do  niedzieli.  Płatne 
miesięcznie.  Oferta  nr  7  na 
adres  redakcji. 

Pilnie  kupimy  mieszkanie 
w Ustroniu, Wiśle,  Skoczowie 
lub  Cieszynie.  Tel.  3663. 

Mieszkanie  do  wynajęcia 
w WiśleNowa  Osada  3 poko
je, 86 m2, gaz, CO,  I p.  budyn
ku.  Inne  wygody.  Podać  cenę 
miesięczną.  Oferty:  43300 
Bielsko,  skr.  101  „M" . 

SPRZEDAM 
Aparat  fotograficzny  „Penta
con"  SIXTL  oraz  radiomag
netofon  „Kasprzak".  Fabian, 
Ustroń,  ul.  22  Lipca  36,  tel. 
2564. 

PIES 
Zaginął  pies  —  czarny  wil
czur,  mieszaniec,  z  „białym 
krawatem".  Ma  11  miesięcy, 
wabi się Filip. Proszę o wiado
mość  za  wynagrodzeniem. 
2236  w  Ustroniu. 

Ustroń ,  ul .  Ogrodow a  7 

z a p r a s z a 

p o l e c a j ą c : 

śwież e  pieczywo ,  na
biał ,  duż y  wybó r  art . 

spożywczyc h 

Mogą  Państwo  kupować 

u  nas 

w  dni  powszednie 

w  wolne  soboty 

7.0014.00 
w  niedziele 

8.00—10.00  i 

Więcej  tolerancji 

Czytając  wypowiedzi  w rub
ryce  ,,Polemiki,  propozycje" 
w 12tym  nuerze  ,,GU"  dozna
łem przykrego  uczucia  niesma
ku.  W dalszym  ciągu  człowieka 
o  odmiennych  poglądach  ob
rzuca  się  epitetami  ,.głosiciela 
propagandy  bolszewickiej  i hit
lerowskiej",  sugeruje  się  ,.nie
nawiść  i agresję".  Czy  znowu 
historia musi  się powtórzyć,  by 
odmiennie  myślących  nazywać 
wrogami,  zdrajcami?  Już  wiele 
razy  to przeżywaliśmy.  W  wy
powiedzi  swej  ,,  Czytelniczka 
z Ustronia"  nie występuje  prze
ciwko  AK  i  nie  ,,stara  się  jej 
zniszczyć  jak  hitlerowcy  i bol
szewicy"  lecz po prostu  sugeru
je,  by  zamiast  nazwy  uklicy 
,,AK"  nadać  nazwę  jednego 
z bohaterów  z  ,,AK",jak  rów
nież  zamiast  nazwy  bohaterów 
narodowych,  znanych  wszyst
kim,  nadać  ulicy  czy  parku 
nazwę  rodzimych  bohaterów 
ustrońskich.  A przecież  bohate
rów  tych  mamy  wielu,  Ustroń 
zlożyl  wielką ofiarę krwi  w cią
gu  ostatniej  wojny,  za  wielką 
na stosunkowo  niewielkie  mias
teczko.  Ustroń  ma  swoich  bo
haterów,  wielkich  patriotów, 
działaczy  którzy  zasłużyli  się 
dla  rozwoju  gospodarczego, 
kulturalnego,  dla  ugruntowa
nia  świadomości  narodowej, 
dla  wychowania  pracowitych, 
solidnych  obywateli.  O tych  lu
dziach  nie  można  zapomnieć, 
oni  powinni  być  wzorem  dla 
wychowania  młodych  pokoleń. 
O  to  chodziło  ,.Czytelniczce 
z  Ustronia",  tak  myślą  obywa
tele  Ustronia,  tak  chyba  myślą 
członkowie  AK  z  Ustronia,  tak 
myślą  członkowie  ruchu  oporu 
z  Ustronia,  do  których  mam 
zaszczyt  należeć. 

..Ustroniak" 

Szanowna  Redakcjo! 

W związku  z listem  ,, Czytel
niczki  z  Ustronia"  (nr  11/90 
,,GU")  warto  zastanowić  się 
czy  np.  ulice  Armii  Krajowej, 
Józefa  Piłsudskiego  i  Śmigłe
goRydza  nie  są  nam  potrze
bne  właśnie  po  to,  by  poję
cia  patriotyzmu  nie  zawęzić 
do opłotek  wsi czy rogatek  mia
sta. 

Józef  Twardzik 
Ustroń 



Przed  nami  demokratyczne  wybory  Prezydenta  Rzeczpo
spolitej. 25  listopada  wybierając osobę  na  ten  najwyższy  urząd 
będziemy  też  wybierać  styl  rządzenia  Polską.  Rozstrzygniemy 
o  sposobie  w jaki  wspólnie  będziemy  pokonywać  drogę  leżącą 
przed  nami. 

My  opowiadamy  się  za  marszem,  który  rozpoczęliśmy  rok 
temu: 

—  konsekwentnym,  ale  też  mądrym  i  rozważnym 
—  posuwającym  się w  oparciu  o  fundament  prawa 
—  w  tempie  odpowiednim  do  naszych  nadwątlonych  sił. 

Chcemy  kroczyć  tą  drogą  z  Tadeuszem  Mazowieckim  —  Na
szym  Prezydentem. 

Lesław  Werpachowski 
Andrzej  Sikora 
Michał  Woner 
Genowefa  Ciągich 
Krystyna  Georg 
Zbigniew  Steczkiewicz 
Ryszard  Putała 
Zdzisław  Kaczorowski 

Ustroń,  Os. 
Ustroń,  ul. 
Ustroń,  ul. 
Ustroń,  ul. 
Ustroń,  Os. 
Ustroń,  ul. 
Ustroń,  Os. 
Ustroń,  Os. 

30lecia  PRL  5/32 
Szeroka  6/3 
Wantuły  20 
Asnyka  8 
30lecia PRL  10/53 
Sanatoryjna  13 
30lecia  PRL  6/45 
Centrum  1/2 

Zapraszamy  mieszkańców  Ustronia do siedziby naszego  Komi

tetu:  Urząd  Miejski  —  pokój  25  II  piętro 
Codziennie  od  poniedziałku  do  piątku  od  15.30—17.30. 

Ustroń,  13.11.1990  r. 

PSL O  WYBORAC H 
PREZYDENCKICH 
Kandydatem  na  prezydenta  RP  z  ramienia  PSL jest  Roman 

Bartoszcze,  który  reprezentuje  ruch  politycny  o ponad  100let
niej tradycji  programowej,  sprawdzonej w różnych  warunkach 
historycznych,  mający  duże  zasługi  dla  rozwoju  państwa  pol
skiego  i  zachowania  tożsamości  narodowej.  Stronnictwo  ma 
własną  wizję  państwa,  rządu,  konstytucji  i  zasad  organizacji 
życia  gospodarczego  i  politycznego. 

Reformowanie sfer życia  społecznego  nie  może  odbywać  się 
kosztem  grup  obywateli  najsłabszych  ekonomicznie.  Wszelkie 
ulgi  w  opłatach  w  tych  dziedzinach  winny  być  związane 
z poziomem  zamożności,  a nie statusem zawodowym  i społecz
nym. 

W  Ustroniu  działa  od  kilku  tygodni  Sztab  Wyborczy  PSL 
Romana  Bartoszcze.  Ma  swoją  siedzibę  u  Prezesa  Zarz.  Woj. 
i Miejskiego PSL mgr Jana Kubienia przy ul.  1 Maja 27. W skład 
Sztabu  Wyborczego  wchodzi  Zarząd  Miejski  i  Zarządy  Kół 
PSL. 

WYBORY 
UZUPEŁNIAJĄC E 

25  l istopada  br.  odbędą  się  wybory  uzupełniające  do 
Rady  Miejskiej  w  okręgu  nr  10,  w  związku  z  rezygnacją 
jednego  z  radnych.  Jedynym  kandydatem  jest  Jan  Drózd 
— 28 lat,  rolnik  indywidualny,  zam.  Ustroń,  ul.  Skoczow
ska  4.  Jan  Drózd  —  członek  PSL,  kandydował  w  wybo
rach  przeprowadzonych  w  maju  br.  nie  uzyskując  man
datu  radnego,  brakiem  10  głosów. 

Dzieci  kontr a  śmieci 

Dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  6  w  Nierodzimiu  na  Czantorii 

Dnia  23  października  br. 
wyruszyli  na  Czantorię 
uczniowie  klasy  V  Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Nierodzi
miu. Postanowili wydać walkę 
śmietnisku,  w jakie  zamieniła 
się  Czantoria.  Efekt  porząd
kowania  terenu w okolicy gór
nej  stacji  wyciągu  krzesełko
wego  był  ...  zatrważający. 
Zebrano  kilkanaście  koszy 

wszelkich  odpadów,  papier
ków  i szkła.  Całe  i  porozbija
ne  butelki  zmieściły  się  do
piero  w  7  koszach.  Kto  tak 
śmieci? — pytały dzieci. Akcję 
pomógł zorganizować  wycho
wawca  Tadeusz  Michalak 
i  opiekunka  szkolnego  koła 
LOP  mgr  Stanisława  Duda. 

(mrc) 

43  400  CIESZYN,  DL.  NOWOTKI  24,  TEŁ.  24469 
w  godz .  8.00—16.00 

poleca  swoje  usługi: 
(> pośrednictwo  w  handlu  nieruchomościami 

(grunty,  działki  budowlane,  domy,  miesz
kania,  lokale  użytkowe), 

(> pośrednictwo  w  wynajmie  i  zamianach 
mieszkań, 

C> obsługę  finansowoprawną  obrotu  nieru
chomościami, 

i> wycenę  nieruchomości, 
i> organizację  giełd  —  przetargów. 

pilni e poszukujemy ofert na: 
C> sprzedaż  domów  i  mieszkań, 
(> wynajem mieszkań i pokoi na terenie  Cieszy

na,  Skoczowa,  Ustronia,  Wisły, 

oferujemy: 
0  duży wybór  działek budowlanych  na  terenie 

Cieszyna  i  okolic. 



Burmistr z  na  trasi e 

I  BIEG 
LEGIONÓW 

Dnia  10 listopada  br.  w przeddzień  Święta  Niepodległości, 
odbył  się  w  Ustroniu  I  Bieg  Legionów.  Licząca  11  km  trasa, 
prowadziła  nadwiślańskimi  bulwarami  do  Nierodzimia  i z po
wrotem.  Start  i  meta  miały  miejsce  k/basenu  kąpielowego. 
Wysiłek  włożony  przez  organizatorów  został  nagrodzony. 
Zawodom  towarzyszyła  świetna  atmosfera,  a  startowała  nie
spodziewanie  duża  liczba  zawodników.  Prym  wiedli  mężczy
źni.  Rywalizowało  ich  blisko  40.  Stawiły  się  również  trzy 
odważne  panie.  Dobrze  spisała  się  Anna  Gaś  z  Ustronia, 
uczennica  LO  im.  Kopernika  w  Cieszynie.  Zajęła  drugie 
miejsce.  Dokładne  wyniki  podajemy  poniżej.  Na  uwagę  za
sługuje  fakt,  że  nowo  powstałe  w  Ustroniu  Towarzystwo 
SportowoRekreacyjne  „Siła" ,  wystawiło  swego  reprezentan
ta.  Honoru  „Siły "  bronił...  Burmistrz Andrzej  Georg,  wykazu
jąc  niezłą  kondycję. 

Fantastycznie  walczyły  dziewczyny  i chłopcy  z  ustrońskich 
szkół  podstawowych.  Stanęło  ich  do  biegu  na  1,5 km  aż  275! 
Wśród  dziewcząt  najlepsze  były:  Wioletta  Tometczak  z  kl.  V, 
Ania  Sztwiertnia  z  kl.  VI ,  Beata'Bednarczyk  z  kl.  VI I  i  Mag
dalena Raszka z klas VIII . Wśród chłopców zwyciężyli:  Patryk 
Raszka  z kl.  V, Marci n Tatar  z kl.  VI , Sebastian  Gamrot  z  kl. 
VI I  i  Ryszard  Kamieniorz  z  klas  VIII .  Drużynowo  wygrała 
Szkoła  Podstawowa  nr  2  przed  SP1,  SP5  z  Lipowca  i  SP3 
z  Polany. 

O  stronę  organizacyjną  zawodów  dbał  Andrzej   Piechocki, 
wspomagany  przez  nauczycieli  wf.  Spikerkę  prowadził  p. 
Eugeniusz  Trzepacz.  Organizatorzy  kierują  podziękowania 
pod adresem  Ottona Marosza, Michała Bożka, Karol a Grelow
skiego  —  sponsorów  tej  udanej  imprezy. 

KLASYFIKACJ A  GENERALNA : 

Kobiety  —  11  km 

1.  Marta  Syryjczyk 
2.  Anna  Gaś 
3.  Ewa  Dudek 

mężczyźni  —  11  km 

1.  Jacek  Nitka 
2.  Jan  Wojnowski 
3.  Kazimierz  Kościelniak 

19.  Tomasz  Procner 
29.  Krzysztof  Kowalik 
30.  Franciszek  Pasterny 
37.  Andrzej  Georg 
38.  Tomasz  Kędzior 

Mikołów 
Ustroń 
Mysłowice 

Górnik  Brzeszcze 
FSM  BB 
Bystra 
ZSZ  Ustroń 
ZSZ  Ustroń 
Ustroń 
„Siła"  Ustroń 
ZSZ  Ustroń 

1.00.14  godz. 
1.15.46  „ 
1.17.24  „ 

40.18  min 
45.58  min 
45.53  min 
54.31  min 
58.36  min 
59.15  min 
1.06.22  godz. 
1.11.20  godz. 
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Spacerkie m  po  Austri i  (3) 

Dzień  4 —  c.d. 
Jiri ciągle pyta o potok, chce się „ochlapat". Gdy wreszcie jest 

jakiś  potoczek,  stwierdza  że  zbyt  stromo  i nie  można  zejść  ku 
wodzie.  Wreszcie  ok.  16.00  jest  spory  potok,  prawie  rzeka, 
pływanie  odpada  —  można  się  jednak  dobrze  wymoczyć. 
Dobrze  to  robi  przed  podjazdem  na  przełęcz  Semmering 
—  kilkanaście  km  stromizny.  Jiri  jest  gdzieś  z  przodu,  ja  bez 
pośpiechu  ćwiczę wypychanie,  na  czym  przyłapuje mnie  rodak 
z  austriacką  rejestracją  —  pół  godziny  na  pogawędce  mija 
szybko  i z  litrową  butelką  „coli "  idę  dalej.  Na  przełęczy  czeka 
Jiri  i  razem  ruszyma  w  dół  —  kilkanaście  km  serpentyn. 

Dzień się kończy, pora  szukać miejsca na nocleg. Gdy  trzecia 
próba  spełza  na  niczym,  decyduję  się  na  propozycję  Jiriho 
—  będziemy  spać  w  lesie. 

Dzień  5 —  3.08.90 
Mij a godz.  5.00, kiedy  budzi  mnie świeże powietrze,  a nie jak 

zazwyczaj —  zimno.  Pora  postawić  na  nogi  Jiriho  i  opuszczać 
gościnne progi  hotelu  „Alpenwald",  tym  bardziej, że nie  mamy 
wody  ani  do  picia  ani  do  mycia.  Jest  bardzo  sucho,  więc 
0 papierosie  też nie ma mowy. A więc... Jiri przyklął i dodał  „T o 
je  dovolena!" 

Pierwsze  kilometry  łatwo  mijają  w  chłodzie  poranka,  nawet 
w  kolanach  już  nie  szczypie...  Ale  ze  wzrostem  temperatury 
rośnie różnica wzniesień. Po kilku podjazdach i zjazdach o  13.00 
docieramy  do Graz.  Skromny  obiad, Jiri stwierdza że nadal  ma 
„velki  hlad"  i  podejmuje  trudną  dla  niego  decyzję —  idzie  na 
zakupy. 

Po  wariackim  przejeździe  prze  Graz  kierujemy  się  na  Leib
nitz,  ale  Jiri  chce  być  pierwszym  i pakuje  się w drogę  nr  70  na 
Klagenfurt.  Po  dwóch  podjazdach  skręcamy  jednak  w  lewo 
1 pedałujemy  przez  wsie.  W  Preding  pęka  mu  jedna  szprycha, 
musi to zaraz naprawić — w dziesięć min. A czekam na niego już 
pół godziny. Dalsza jazda  to same przyjemności — chłód  lasów, 
dużo rzeczek i potoków. Jiri chce skręcić na kąpielisko, ale udaje 
mi  się  wytłumaczyć  mu,  dlaczego  za  przyjemność  pływania 
trzeba  płacić  (tylko  25  szyi.). 

(c.d.  w  nast.  numerze) 

Ostatnie tygodnie obfitowały 
we włamania, kradzieże i wypa
dki  drogowe.  Szczególnie  nie
pokojąca  jest  ilość  włamań. 
Okradane  są  sklepy,  samocho
dy,  budynki  prywatne,  tereny 
budów.  Przytaczamy  kilkanaś
cie wydarzeń,  które  zarejestro
wały  policyjne  kroniki. 

Dn  18 ub.m. włamano się do 
„opla",  zaparkowanego  przed 
motelem  „Marabu".  Obywatel 
Holandii  stracił  sprzęt  fotogra
ficzny,  odzież,  kamerę  video 
o  wart.  36 min  zł. 

Dn.  19 ub.m. Złodziej(e) wła
mali  się  do  sklepu  konfekcyj
nego w Ustroniu. Łupem  padły 
kurtki męskie, spodnie,  koszule 
za  ok.  2 min  zł. 

31  ub.  m.  włamano  się  do 
wolnostojącego  domu  przy  ul. 
Katowickiej. Skradziona  zosta
ła złota biżuteria o wart. ok. 2.5 
min  zł. 

3  listopada  w  Nierodzimiu 
zniknął  motorower. 

W  nocy  z  8/9  bm.  złodzieje 
trafil i  do  kiosku  warzywnego 
w Ustroniu. Obłowili  się kawą, 
słodyczami  i...  szynką.  Straty 
wynoszą  ok.  3 min  zł. 

Potrącenie  rowerzysty  przez 
„zastawę",  którą  kierował mie
szkaniec  Cieszyna  —  miało 
miejsce 19 ub.m. na ul. 22 Lipca 
w  Ustroniu. 

3  listopada  wydarzył  się wy
padek  przy  ul.  Katowickiej 
(któryś z rzędu w ostatnim cza
sie!). Samochód „audi" potrącił 
pieszego.  Nieprzytomnego  od
wieziono  go do  szpitala. 

10 bm. ok. godz.  17.30 na ul. 
1 Maja  w  Ustroniu  zjechał  na
gle z prawej strony jezdni  „fia t 
126p".  Kierował  nim  50letni 
mieszkaniec  Ustronia.  Skut
kiem  było zderzenie z  „polone
zem"  i „fiatem  125p".  Kierow
ca „malucha" został ciężko ran
ny. 

(mrc) 



0  Ustroniu ongiś pisano 
„Ustroń  bowiem  dawniej  znane  miejsce  kuracyjne,  dziś  przybrał 

charakter  miejsca  fabrycznego.  Ruch  i  łoskot  w  fabrykach,  dym 

wydobywający się z niezliczonych  kominów  wysokich  i z całego  szeregu 

kopców  węglarzy,  nie  służy  bardzo  do  uprzyjemnienia  i  wyzdrowienia 

kuracjuszów. 

Mim o  to  przebywa  tu  przecięciowo  rocznic  paręset  osób,  przeważnie 

ze  Szląska  pruskiego  i  austriackiego,  mniej  z  Galicji  i dalszych  stron. 

Ustroń  co  do  swego  położenia  w  dolinie,  między  górami  Czantorją 

1  Równicą,  miałby  wszelkie  warunki  korzystne  na  miejsce  kuracjine, 

gdyby  nue,  jak  wyżej  wspomniałem,  te  nieznośne  fabryki,  a  te  nie 

powstałyby, gdyby nie ta obfitość rudy żelaznej i drzewa  w lasach  i nie  ta 

blizkość pokładów  wapna,  wszystko  razem  było zanadto  przynęcające, 

że  przemysł  korzystał  z  tego  i  dostarcza  technikom  gotowe  mosty 

żelazne, rury wodociągowe, kółka  i kółeczka do maszyn.  I ztąd  powstało 

obok  kurhauzów  i  fabryk,  całe  miasteczko  domów  rozmaitych  na 

mieszkania  urzędników  i  robotników,  a  dla  nich  dwa  kościoły  i  tyle 

szkół  ludowych  mnóstwo  sklepów,  piekarń  i  rzeźni,  apteka  i  dwóch 

doktorów,  poczta  i  telegraf,  a  na  przyszły  rok  nawet  otwarta  ma  być 

stacja  kolei  żelaznej,  łączącej  tę  miejscowość  z  całym  światen.". 

Bogumił  Hoff :  Lud  Cieszyński,  jego  właściwości  i  siedziby,  obraz 

etnograficzny,  Warszawa  1888,  s.  14. 

UstrońCentrum  z  przeł.  XIX/X X  w. 

Tekst  i  zdjęcie  ze  zbioru  Muzeum  w  Ustroniu. 

Gdzie  to  jest ? 
Poniżej  prezentujemy  kolejną  grafikę  z  serii  konkursowej, 

zaproponowanej  przez  Bogusława  Heczko.  Prosimy  odpowie
dzieć,  a  rozwiązanie  przesłać  na  adres  redakcji.  Nagrodę 
stanowi  akwarela  pomysłodawcy  tej konkursowej  zabawy. 

Dzisiaj drugie rozwiązanie. Grafika zamieszczona w numerze 
12 „GU "  przedstawia  zabudowania  u  p.  Goryczki  pod  Czan
torią.  Prawidłowo  odpowiedziały  4  osoby.  Los  uśmiechnął  się 
do p. Wioletty Troszok, zam. Ustroń, ul. Bażantów  17. Nagrodę 
prosimy  odebrać  w  Galerii  Bogusława  Heczki  przy  ul.  Błasz
czyka  19 w  Ustroniu. 

Posiadamy  w  mieście  2  następne  kontenery  na  szkło  i  stłuczkę 
szklaną,  mianowicie:  na osiedlu  „Centrum "   k/bloku  nr  I oraz na osiedlu 
22  Lipca  k/boiska  do  siatkówki. 

Zbiórka  stłuczki  na  osiedlu  XXXleci a  przyniosła  pierwszy  efekt 
w postaci  zebranych  1300 kg szkła. Stłuczka  była  solidnie  posortowana 
przez  mieszkańców.  Jedyny  mankament,  to  obecność  w  kontenerze 
kapsli,  otulin  aluminiowych  na  butelkach  z  koniaków,  korków  oraz 
szkła  zbrojonego.  Mimo  to  uważamy,  że  ochroniliśmy  środowisko 
naturalne  przed  sporą  ilością  szkła  które  zanieczyszcza  środowisko 
w  sposób  nieodwracalny.  Urząd  Miasta  do  tego  „interesu"  na  razie 
dopłaca,  ale zyskuje na  tym  środowisko  naturalne  i mieszkańcy.  Mamy 
pierwsze  opinie  z  których  najciekawsza  to  ta':  „Panie,  jak  zobaczyłem 
ten  pełny  kontener  ze  szkłem,  to  poczułem  się  mieszkańcem  tej  lepszej 
Europy". 

Dzięki  pomocy  naszych  radnych  —  p.  Jerzego  Śliwki  z  Polany  i  p. 
Karol a Hławiczki  z Gojów,  którzy dali  bezpłatnie przyczepy  i bezpłatny 
przewóz  do  punktu  skupu  oraz  inicjatywie  p.  Jana  Kąkola  z  Gojów, 
zebrano  2  t  złomu  w  przeważającej części  na  Gojach. 

Dzięki  pomocy  dyrektora  PTHW  p.  Zbigniewa  Tschuka  zebrano  na 
osiedlu  XXXleci a  200  kg  szmat. 

Z  obu  tych  akcji  uzbierano  ok.  250  tys.  zł,  które  przeznaczono  na 
niezbędne  zakupy  szkolne  dla  młodzieży  skupionej  w  Lidze  Ochrony 
Przyrody  przy  Szkole  Podstawowej  nr  6  w  Nierodzimiu.  Młodzież  tej 
szkoły przez dwa dni  sprzątała  lasek w Nierodzimiu, czego efektem  były 
2  przyczepy  odpadów,  wywożonych  do  lasu  przez  okolicznych  miesz
kańców.  Młodzież z przykrością  stwierdziła po pierwszym dniu  sprząta
ia,  że dowieziono  następne  śmieci.  Fakt  ten  pozostawiamy  bez  komen
tarza. 

Firma  p. Jana  Maciejuka  konserwująca część  terenów  zieleni  w mieś
cie,  posadziła  za  darmo  ok.  100  drzewek  i  krzewów  dostarczonych 
bezpłatnie  przez  p.  Jacka  Jakubowicza.  Urząd  Miejski  nie  planuje 
większych  akcji  sadzenia  drzew  tej  jesieni,  czekając  na  wyniki  zmian 
w  planie  ogólnym  miasta. 

Chcielibyśmy  przekonać  wszystkich  właścicieli  posesji  znajdujących 
się  przy  ruchliwych  drogach,  ulicach  i  przy  „dwupasmówce"  do 
sadzenia  drzew  i  krzewów  które  w  przyszłości  utworzą  naturalną 
i  skuteczną  barierę  przed  hałasem  i  zanieczyszczeniem  związanym 
z  ruchem  drogowym. 

Wyniki  badań  gleby  i  powietrza  wokół  dróg  w  Ustroniu,  podane 
przez  prof.  Jerzego  Kwapulińskiego  na  spotkaniu  w  dniu  26.10.  br 
powinny  przestrszyć  wszystkich  rodziców.  Następną  trudną  sprawą 
w  mieście  jest  konieczność  wytyczania  trasy  kolektorów  sanitarnych. 
O  ile  mieszkańcy  chętnie  się  godzą  na  przeprowdzanie  instalacji 
gazowych  przez  ich  posesje,  to  z  kanalizacją  jest  gorzej.  Mamy  kłopoty 
z  ustaleniem  trasy  kolektora  sanitarnego  w  stronę  Polany  i  w  Ustro
niuHermanicach.  Miasto nic będzie stać na szybką  realizację  kolektorów 
przy  utrudnieniach  wynikających  ze  stanowisk  niektórych  właścicieli 
posesji. Kolektorów  w powietrzu  prowadzić  się nie da.  Skończyły  się  też 
czasy,  gdy  trasy  kolektorów  wyznaczano  teoretycznie.  Analizuje  się 
teraz każdą  możliwość wytyczenia  trasy, ale nie można  doprowadzać  do 
tego,  by  kolektory  prowadzić  w  miejscach  nieuzasadnionych. 

Jan  Sztefek 

INSTALATORSTW O  ELEKTRYCZN E 
JERZ Y  PUCZEK 

USTROŃ,  ul.  CIESZYŃSKA  43,  TEL.  3756 

instalacje  światła,  siły,  p iorunochronowe  i  uzie
miające;  sieci  elektryczne  napowietrzne  i  kab
lowe;  pomiary  zerowania,  uziemiania  itp.;  wyłą
czniki  przeciwporażeniowe;  termiczne  i  elektro
niczne  zabezpieczenie  hydroforu;  domofony; 
prowizorki  budowlane  itp. 

C e n y  k o n k u r e n c y j n e ! 
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Ludowa 
prognoza 

pogody 
—  Jeżeli gęsi stoją na jednej 

nodze,  będzie  mróz 
—  Mroźny  grudzień,  wiela 

śniega —  żyzny  roczek  będzie 
w  biegu. 

—  Jeżeli  w  grudniu  często 
dmucha,  to  w  marcu  i  kwiet
niu  plucha. 

—  Grudzień  jaki,  czerwiec 
taki. 

—  Po  suchym  grudniu,  su
cha  wiosna  bywa  i  pogoda 
w  żniwa. 

—  Jak  je  mróz  piyrszego 
grudnia,  to wyschnie  niejedna 
studnia. 

—  W  pierwszym  tygodniu 
grudnia  gdy pogoda  stała,  bę
dzie  zima  długo  biała. 

—  Czwarty  grudnia  jaki, 
cały  tydzień  taki. 

—  Św.  Barbara  po  wodzie 
— Boże Narodzenie po  lodzie. 

—  Na  św.  Barbarę  mróz 
—  chowaj  sanie,  gotuj  wóz. 

—  W  dzień  Barbary  patrz 
pogody,  takie  same  będą  go
dy. 

—  Na  Adama  pięknie,  szy
bko  zima  pęknie. 

—  Na  Wilij e po wodzie,  na 
Wielkanoc  po  lodzie. 

—  Gdy w Boże  Narodzenie 
pogodnie,  będzie  tak  jeszcze 
przez  cztery  tygodnie. 

Do śmiychu 
Dziecko:  —  Czymu  se  dycki 
tak  pudrujecie  a  malujecie? 
Ciotka:  —  Abych  była  piek
niejszp. 
Dziecko: —  A czymu  tego  nie 
widać. 

Ojciec:  —  Cóż  beczysz,  gupi 
kluku. 
Synek: —  Bo mie mama  spra
ła,  żech  je  mamlas. 
Ojciec: — To ci świętą  prowde 
powiedzoała. 
Synek:  —  To  nic,  ale  jeszcze 
powiedziała,  żech  je  taki  sóm 
mamlas  jak  tata. 

Sąsiadka:  —  Żol  mi  wąs.  Ty 
wasze  bliźnięta  tak  strasznie 
wrzeszczą. 
Matka:  —  Ni  ma  tak  źle. 
Jedyn wrzeszczy tak głośno, że 
drugigo  nie  słyszeć. 

Nauczyciel: —  Maciej,  czymu 
żeś dzisio zaś prziszeł  nieskoro 
do  szkoły? 
Maciej: —  Bo  ujec stracili  na 
ceście  do  Jabłonkowa  sto 
korón,  a jo  ich  pumogoł  chla
dać. 
Nauczyciel: —  A  naszli  żeście 
ich? 
Maciej:  —  Jo  ich  naszeł,  ale 
ujec jeszcze Jfórt  chladają. 

Szef  —  Bliźniak 
(21.05—21.06) 

Osoba  spod  znaku  Bliźniąt 
ma  wszelkie  dane  by  być  sze
fem. Natura  dała jej  inteligen
cję, refleks i . ..  otwartą  głowę. 
Wszystko  było  by  w  porząd
ku, gdyby nie humory  i humo
rki  szefabliźniaka.  Nudzi  go 
monotonia  pracy  i wciąż  szu
ka czegoś nowego. To  właśnie 
jest  zasadniczą  przeszkodą  na 
drodze  do  pełnej  kariery.  Od 
ludzi,  którzy  z  nim  pracują 
wymaga  właściwej  realizacji 
jego  pomysłów.  Pracownicy 
wykazujący  niezadowolenie, 
lubiący  marudzić  i  narzekać 
na  swój  los  w  ogóle  nie  po
winni wchodzić w drogę szefo
wi  —  bliźniakowi.  Można  go 
kupić  dobrym  dowcipem,  ale 
nie świńskim.  Trzeba  również 
znosić  jego  złośliwostki  i  hu
mory.  (opr.  emka) 

Siła  przyzwyczajenia... 

l i *  Krzyżó w 
Poziomo:  1) zgromadzenie  konstytucyjne  12) słuppomnik  13) gwiaz
dozbiór  z  Betelgezem  14)  kąpielisko  k/Gryfic  15)  słynny  z  prawości 
król Egidy  17) duży port w Algierii  18) najstarsza era w dziejach ziemi 
19)  rozporządzenie  pretora  20)  tył  konia  21  zatoka  Morza  Czer
wonego  22)  połowica  22)  bogini  nieszczęścia 
Pionowo:  1) w  portmonetce  Szweda  2)  szybki  taniec  ludowy  3)  stan 
z Las Vegas 4) miejscowość w Czachach  ze znanym  torem  żużlowym 
5)  czerwona  plamka  na  czole  Hinduski  6)  przepływa  przez  Nieuw
poort  7)  pracuje przy  krośnie  8) łuk  ze zwornikiem,  lauba  9) do  300 
m  n.p.m.  10)  sztuczne  lodowisko  w  Katowicach  11)  bogini  prze
znaczenia  16) znany  polityk  pakistański,  prezydent. 

W  rozwiązaniu  wystarczy  podać  hasło,  które  utworzą  litery  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  rozwiązań 
upływa  10  grudnia  br.  Nagrodę  o  wartości  80  tys.  zł  funduje  p. 
Kazimierz Niemiec, właściciel sklepu ogólnospożywczego  w Ustroniu. 
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Redaguje Zespól: Jan  Szył a  (red.  naczelny),  Krzyszto f  Marciniu k  (zca  red.  nacz.),  E. Dziade k  (red.  tech.), 
Z.  Niemie c  Nasz adres: 43450  Ustroń ,  ul . 1 Maj a  62, tal .  3365  ( „Boomex") .  tl x  038432 Wydawca:  Izba 
Gospodarcza  w  Ustroniu.  Zastrzegamy  sobie  prawo  przeredagowywania,  dokonywania  skrótów  i  zmiany  tytułów 
w  nadsyłanych  materiałach.  Tekstów  nie  zamówionych  redakcja  nie  zwraca.  Ogłoszenia  przyjmujemy  w  siedzibie 
redakcji, w  dni  powszednie,  w  godz. 8.00—16.00.  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  za treść  zamieszczanych 
ogłoszeń  i  reklam.  Skład  i  druk:  Oficyna  Wydawnicza  „Boomex"  w  Ustroniu.  Indeks  nr  359912. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   11  („GU "   nr   12) 

Poziomo:  awokado,  pączki,  bolero,  kruk,  trap,  akromegalia, 
makapansgat,  klan,  odra,  ocelot,  koliba,  Rowecki, 

Pionowo:  kwoka,  oko,  odeon,  gąska,  krata,  krasula,  Bielawa, 
hajstra,  Eryks,  Kluge,  mnich,  tomba,  towot,  nocki,  len 

W wyniku  losowania  nagrodę wartości  130 tys. zł, ufundowaną 
przez  p.  Piotra  Szubę  (budowa  dróg  i  mostów  —  Ustroń) 
wylosowała  pani  Teresa Stec, zam.  Ustroń,  ul. Cieszyńska  5/3.' 
Nagrodę  prosimy  odebrać  w  redakcji.  Gratulujemy. 
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