OZETA=
USTROMSKX
Zygmunt Białas — Przewodniczącym
6 czerwca br. w ustrońskim
Ratuszu, odbyła się inaugura
cyjna sesja Rady Miejskiej.
Posiedzenie otworzył Przewo
dniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej — Leszek Podżor
ski. Następnie przewodnictwo
obrad przejął radny — senior
Franciszek Korcz.
Wszyscy nowo wybrani ra
dni złożyli uroczyste ślubowa
nie. Nastąpił wybór Przewod
niczącego Rady Miejskiej
Ustronia. Zgłoszono kandyda
tury Zygmunta Białasa, Fran
ciszka Korcza, Władysława
Tyrny i Lesława Werpachows
kiego. Dwaj ostatni zrezygno
wali z ubiegania się o tę funk
cję. W tajnym głosowaniu ra
dni wybrali Przewodniczącym
Zygmunta Białasa. Przypom
nijmy, iż mandat radnego uzy
skał on w okręgu wyborczym
nr 17, reprezentując KO. Wice
przewodniczących Rady (zde
cydowano, że będzie ich
trzech) wybrano spośród 6 ka
ndydatów. Byli nimi: Włodzi
mierz Chmielewski, Henryk
Gaś, Anna Kubień, Franci

szek Korcz, Jerzy Podżorski,
Władysław Tyrna. W tajnym
głosowaniu najwięcej głosów
otrzymali: Franciszek Korcz,
Władysław Tyrna i Włodzi
mierz Chmielewski. Dokonano
również wyboru delegata do
Sejmiku
Samorządowego
(szczebel wojewódzki). Radni
obdarzyli zaufaniem Halinę
RakowskąDzierżewicz.
By
Rada mogła sprawnie funkcjo
nować, niezbędny jest statut.
Opracowania podjęła się 4
osobowa komisja wyłoniona
spośród radnych.
Obok wyborów władz Ra
dy, spore zainteresowanie
wzbudziła informacja o reali
zacji zadań ujętych w planie
rocznym miasta Ustronia.
Przedstawił ją pełniący obo
wiązki naczelnika miasta Ta
deusz Duda. Wywiązała się
dyskusja. Radni chcieli na go
rąco wyjaśnić problematyczne
kwestie, poznać bliżej niektó
re zagadnienia. Pytano m.in.
o budowę kolektora sanitar
nego przy ul. Mickiewicza,
o stan techniczny niektórych
(cd. na str. 2)

Z ostatniej chwili!

Andrzej Georg
Burmistrzem Ustronia
Skład Zarządu:
Michał Jurczok, Jerzy Podżorski,
Włodzimierz Głowinkowski,
Henryk Brudny, Emilia Czembor

Fot. Erwin Herzyk

DLA KOGO SKLEPY?
Powszechnie było wiadomo, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze"
w Ustroniu wypowiedziała umowy najmu, wszystkim prowadzącym
placówki handlowe i usługowe w jej pawilonach na osiedlu XXXlecia
PRL i przy ul. Cieszyńskiej.
Na początku maja br. w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej" ukazało się
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na lokale sklepowe, organizo
wanym przez SM „Zacisze". W oznaczonym dniu tj. 15 maja br.
wycofano z przetargu sklepy spożywcze na „Manhattanie" i przy ul.
Cieszyńskiej.
Jesteśmy zdania, że opinia publiczna i nasi czytelnicy powinni zostać
poinformowani dlaczego tak się stało i jakie są plany zarządu SM
„Zacisze", odnośnie lokali w których prowadzone są sklepy spożywcze.
(an)

Niełatwe zadanie...
...stoi przed Radą Miejską Ustronia — powiedział „Gazecie
Ustrońskiej" Przewodniczący Rady Zygmunt Białas.
W ostatnich latach nawarstwiło się wiele spraw, które teraz
trzeba będzie rozwiązać dla dobra mieszkańców i miasta—uzdro
wiska. Znane są problemy szkolnictwa, ochrony środowiska,
zabudowy przestrzennej miasta. Te i inne kwestie powinny znaleźć
swój pozytywny finał. Trudno jednak cokolwiek obiecywać, lepiej
zabrać się do konkretnej roboty. Chcę, by Rada Miejska Ustronia
była bardziej od działania niż teoretyzowania. Do pracy winni
zaangażować się wszyscy radni. Niezbędne jest również włączenie

do wspólnych przedsięwzięć mieszkańców. Jest wiele Osób m.in.
z KOSM, które znane są z aktywności i mają nadto duże
doświadczenie. Samorząd lokalny w nowym kształcie powinien
być sprawą wszystkich, którym zależy na rozwoju miasta. Myślą
przewodnią niech będzie fragment roty ślubowania: „ślubuję...
działać zgodnie z interesami gminy oraz jej mieszkańców, godnie
i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich
sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy".
notował K. Marciniuk

SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW
Bank Śląski w Katowicach, Oddział
w Ustroniu informuje, że w siedzibie
Oddziału odbywa się zbiórka na FUN
DUSZ DARU NARODOWEGO.
Zapraszamy osoby pragnące udzie
lić wsparcia Funduszowi Daru Naro
dowego do uczestnictwa w zbiór
ce — od poniedziałku do piątku
w godz.8.0017.00, w soboty robocze

w godz.8.0013.00

Ogłoszenia drobne
Zamienię mieszkanie M4, pow. 55,9
m z z telefonem, centrum Żor na miesz
kanie M3 lub M2 w Ustroniu,.Wiśle,
Skoczowie lub Cieszynie. Informacja:
Ustroń, ul.l Maja 62, firma „Boo
mex", tel. 3365
Sprzedam
kiosk
murowany,
UstrońPolana, tel. 3693 (godz. 7—8
rano)

Dom Wczasowy
„Muflon" w Ustroniu...
... zaprasza na wczasy, po
byty kilkudniowe, weekendo
we, imprezy okolicznościowe,
konferencje, giełdy, kongresy
itp.
Zapewnia komfortowe wa

runki posiadając 200 miejsc
hotelowych, kawiarnię, saunę,
siłownię, kort tenisowy, sale
gier dla dzieci, TV SAT, wy
pożyczalnię sprzętu sportowe
go, telewizorów.
Wysoki standard
niskie ceny
wzorowa obsługa.
Informacje: 43450 Ustroń,
ul. Sanatoryjna 32, tel. 2711,
3715 telex 038495

ulic, remonty i rozbudowę
szkół podstawowych, remont
basenu. Otrzymane wyjaśnie
nia były w miarę wyczerpują
ce. Do niektórych problemów

Lata 60te przyniosły dla Ustro
nia wielką szansę. Miasto uznane
zostało jako uzdrowisko i przejęło
funkcje
leczniczorehabilitacyjne
od Jastrzębia. W krótkim czasie
powstało 16 zakładowych ośrod
ków wczasowych w Jaszowcu. Roz

przyjdzie powrócić.

poczęto budowę Zawodzia.

(cd. ze str. 1)

Obradom przysłuchiwali się
licznie zaproszeni goście. Ak
tywnym uczestnikem sesji był
przedstawiciel Pełnomocnika
Rządu d/s Reformy Samorzą
du Terytorialnego Jerzy Siko
ra. Służył swą pomocą, tłuma
cząc i wyjaśniając pewne zawi
łości ustawy o samorządzie.
Na koniec sprawa, która
przynajmniej u części miesz
kańców wzbudza emocje
— wybór burmistrza. Posta
nowiono, iż kandydatury
mogą być zgłaszane do 12
czerwca br. Termin sesji
podczas której zaprezentowa
ni zostaną kandydaci i ewen
tualnie nastąpi wybór burmis
trza', wyznaczono na 15 czerw
ca.
Pełną relację — z uwagi na
cykl druku naszej gazety
— przedstawimy w najbliż
szym numerze.
K. Marciniuk

Mazowszanka zakochana w Beskidzie
Korespondencję do naszej redakcji, otwiera sympatyczny list
od pani Wandy Walawskiej z UstroniaPolany. Nasza Czytel
niczka zwierza się, że poświęca dużo czasu twórczości poetyc
kiej. Swoje utwory przez kilka lat recytowała w Domu Wczaso
wym Nauczyciela w Jaszowcu. Prezentowane były również
w programach radiowych i drukowane w prasie. Trafiły także za
ocean, do Polskiego Radia „Polonez" w USA. Wiersz o Katy
niu został umieszczony w Izbie Pamięci w Skoczowie.
Pani Wanda pochodzi z Mazowsza, ale od kilkunastu lat
zamieszkuje w UstroniuPolanie. Pokochała Beskidy, czemu
daje wyraz w poniższym wierszu.
Przystanią mi jesteś
Beskidzie
Nie pierwszą
ale ostatnią
Tu się skryło me serce
przed burzą życia
dość dawno.
Skryło się na spoczynek
a może na... zbratanie,
kiedy twój wiatr narowisty
w swoisty porwał mnie
taniec.
Użycz mi mgielnych
welonów —
zórz rannych...
Okraś urodą.
Chcę jeszcze za twoją
przyczyną
po latach brzemiennych
być młodą.
Chcę się rozśpiewać
z świerkami
rodzimej góralki
tęsknotą.
I zgarniać z twych
szczytów
legendy
zachłannie jak zbójnik
złoto.
Może dojrzeję kaliną
0 późnej porze roku
1 czerwień ust mych
przytulę
do twego śnieżnego
stoku?

Kierowcom
rozwadze
W sezonie letniego wypo
czynku nasila się ruch drogo
wy w rejonie Ustronia i Wisły.
Jadąc trasą szybkiego ruchu
Katowice—Wisła,
należy
mieć baczenie: przed i na
skrzyżowaniu
świetlnym
w Skoczowie, tamże na wia
dukcie, dalej w rejonie zajazdu
turystycznego
w
Ustro
niuNierodzimiu i wreszcie na
całej trasie Ustroń—Wisła.
Latem występuje tu szczegól
nie duże natężenie ruchu koło
wego i pieszego. W dodatku
droga jest kręta i wąska. Wię
kszej uwagi wymaga także
przejazd przez skrzyżowanie
przy stacji CPN w Wiśle, na
rozjeździe Głębce—Malinka.
(mk)

SPROSTOWANIE
Przepraszamy pana Jana
Drozda za niezamierzone
zniekształcenie
nazwiska
w opracowaniu „Informator
Wyborczy".

Nieste

ty zmiany w podziale terytorialnym
kraju,
spowodowały
odcięcie
Ustronia od sponsorów, tj. od za
kładów przemysłowych
Śląska.

Wstrzymało to ukończenie obiek
tów wczasowych, zahamowało roz
budowę infrastruktury. Ośrodki łe
czniczosanatoryjne
ukończono
w latach 80tych. Na budowę obie
któw i urządzeń dla mieszkańców
Ustronia zabrakło środków. Jest to
odczuwalne na każdym kroku.
Nowo wybrane władze samorzą
dowe będą miały poważne trudno
ści, by te zaległości odrobić. Jako
najważniejsze, zgodnie z postulata
mi mieszkańców uważam:
— kontynuowanie budowy przed
szkola w Polanie
— kontynuowanie
odwodnienia
szosy przy ul. Polańskiej
— ukończenie regulacji potoku
spod góry Palenica
— stworzenie warunków do roz
budowy bazy handlowousługowej
z uwzględnieniem dzielnic peryfe
ryjnych
— utrzymanie komunikacji lokal
nej autobusów PKS do Dobki, Ró
wnicy, Jaszowca, Lipowca i zwięk
szenie ilości kursów przy jedno
czesnym zapewnieniu rentowności
dla PKS — jest to postulat miesz
kańców m.in. Dobki, podpisany
przez 153 osoby
— rozbudowę dróg dojazdowych
do nowych skupisk i osiedli, a zwła
szcza w rejonie Dobki
— udzielenie pomocy organizacyj
nej i pomocy przy uzyskaniu kredy
tów z Funduszu Telefonizacji Wsi
dla telefonizacji osiedli na stokach
góry Orłowa, Bukowa, Kamienne
— przyśpieszenie budowy kolek
tora dla odprowadzania ścieków
— uporządkowanie zaniedbanych
dzielnic Ustronia oraz terenów nad
rzeką Wisłą
— budowę nowej szkoły podsta
wowej oraz kontynuowanie wysił
ków dla uruchomienia szkoły ogól
nokształcącej
Warunkiem racjonalnej rozbu
dowy Ustronia jest opracowanie
planu przestrzennego zaospodaro
wania miasta z uwzględnieniem
oszczędności terenów rolnych. Nie
zbędnym jest wypracowanie stylu
budownictwa, właściwego dla tere
nów podgórskich i charakterysty
cznego dla naszego miasteczka.
Realizacja tych celów możliwa bę
dzie przy
aktywnym
udziale
KOSM oraz społeczeństwa.
mgr Jan Małysz
Ustroń

Mimo deszczu

Dziecięca radość na estradzie
,,DzieciDzieciom,
DzieciRodzicom" — pod ta
kim hasłem odbyła się sym
patyczna impreza, którą zor
ganizowało już po raz trzeci
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Ustroniu.
W niedzielne popołudnie

3 czerwca, w amfiteatrze odbył
się
trzygodzinny
koncert
z udziałem ponad 150 wykona
wców. Zaprezentowany został
doprawdy ciekawy i ambitny
program. Było to zarazem
podsumowanie dorobku artys
tycznego zespołów szkolnych.

Fragment występu „Estrady Poetyckiej"

fot. Franciszek Bojda

Wręczenie nagród zwycięzcom „Biegu Przedszkolaków"

fot. Franciszek Bojda
która jakże często ma za nic
podstawowe „przykazania tu
rysty". Warto niektóre z nich
przypomnieć.

Dziecięcej radości i sponta
niczności towarzyszyła licznie
zgromadzona
publiczność
(nawet ulewny deszcz nie był
przeszkodą). Obejrzano wy
stęp Teatru Piosenki „Alert"
z Bielska Białej i zespołu wo
kalnoinstrumentalnego „Elż
bietki" z Domu Dziecka
w Dzięgielowie. Popisy woka
lne urozmaicone zostały po
kazem sztuki walk wscho
du,zaprezentowanym
przez
sekcję samoobrony (instr. Sta
nisław Baśko). Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
przedstawiło
pokaz akrobatyki w wykona

niu zespołu, którym kierują
Wanda Węglorz, Czesława
Chlebek i Anna Górniak. Wy
stąpił także zespół „Hadarm"
kierowany przez Halinę Dar
mstaeder. Wspólnie z chórem
„Czantoria" swój program
przedstawiła Estrada Poetyc
ka. Wspomniany chór „Czan
toria" działa przy Klubie
Nauczyciela w Ustroniu. Na
ustrońskiej estradzie wystąpił
po raz pierwszy. Dyrygentem
chóru jest Marian Żyła.
Organizatorzy gorąco dzię
kują wszystkim wykonawcom
i wiernej publiczności, (mrc)

TURYSTO!
Ciepło, coraz więcej słońca
—jednym słowem prawie let
nia pogoda. Stanowi to za
chętę dla wielu mieszczuchów
do zorganizowania wypadu za
miasto. Często celem sobot
nioniedzielnej wędrówki by
wa Ustroń, a zwłaszcza jego
okolice. Miejscowe uliczki
i deptaki wypełnia gwar wcza
sowiczów i turystycznej braci.
Grupy młodzieży szkolnej
przyjeżdżają na kilkudniowe
wycieczki w góry.
Najwięcej jest gości ze Śląs
ka — czarnego, zadymionego.
W Beskidach jest dla odmiany
zieleń, a powietrze mimo
wszystko czystsze niż te z re
jonu hut, fabryk i kopalń. Dla
przyjezdnych Beskid Śląski, to
nadal atrakcyjny region. Ma
gnesem są urokliwe górskie
dolinki, strumyki, malowni
cze trasy górskich wędrówek.
Beskidzka przyroda wyma
ga jednak stałej ochrony. Kul
tura obcowania z naturą win
na cechować wszystkich tury
stów. Ci prawdziwi, wiedzą
jak zachować się na szlakach.
Gorzej niestety z młodzieżą,

— dopuść do głosu naturę, nie
hałasuj
— zostaw miejsce pobytu w ta
kim stanie, w jakim chciałbyś je
zastać
— zachowaj ostrożność, twoja
lekkomyślność zagraża tobie
i innym
— nie bądź obojętny wobec
niewłaściwego zachowania in
nych
— turysta wszędzie gościem,
pozostaw po sobie dobre wspo
mnienie.
Góry zapraszają wszystkich
miłośników naturalnego pięk
na. Chcąc jednak wędrować
po nich, zachowajmy pełną
kulturę.
(mrc)

Firma

OLMAR

eksport — import
prowadzi działalność
w zakresie handlu
i pośrednictwa
Zapraszamy do współpracy!
Ustroń, ul. 1 Maja 62
tel. 3365 tlx 038432

W kilkuletniej historii ustrońskiego Muzeum zorganizowano ponad 20
wystaw. Ta, obecna jest w swej treści smutna i przygnębiająca, niemniej
bardzo potrzebna i godna polecenia.
Oszczędne w wyrazie plansze i wykresy, fotografie zniszczonego
środowiska Ustronia, dokumentacja działalności ustrońskiego Klubu
Ekologicznego, mapy obrazujące kierunki emisji zanieczyszczeń — to
wszystko uświadamia nam, że zagrożenie nie jest fobią ,»zielonych", jest
realne i rzeczywiste. Szczególne obawy budzi stan naszych lasów. Stężenie
emisji przemysłowych w Beskidach jest większe niż w Sudetach, a te jak
wiadomo umierają. Próbą obrony lasów jest przebudowa drzewostanu
z iglastego na bardziej odporny — liściasty. Być może uratujemy lasy, ale
pożegnamy się z tak charakterystycznym dla naszego krajobrazu świer
kiem. _
Nie mamy bezpośredniego wpływu na wielw czynników degradujących
nasze środowisko. Tym większe oburzenie budzą przykłady zniszczenia
otoczenia przez nas, mieszkańców Ustronia. Dotyczy to również bezpo
wrotnego zeszpecenia krajobrazu przez wybudowanie (za przyzwoleniem
władz miejskich) brzydkich osiedli i beznadziejnych architektonicznie
pojedynczych budynków (p. zdjęcie na str. 1).
Ustroń jest najmłodszym polskim uzdrowiskiem i jedynym w naszym
województwie, ale jest również najgorszym pod względem czystości
środowiska spośród wszystkich uzdrowisk karpackich. Po zwiedzeniu
wystawy nasuwa się smutna refleksja, że pytanie zawarte w tytule
ekspozycji „Czy pozostaniemy uzdrowiskem w 2000 roku?" — nie jest li
tylko pytaniem retorycznym.
Grupie 60ciu ustrońskich „zielonych" należą się słowa uznania za
zorganizowanie wystawy, za uświadomienie zagrożenia, a szczególnie za
dotychczasową 6letnią działalność. Dodajmy, iż w trakcie wernisażu
wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ochrony środowiska". Otrzy
mali je m.in. Zygmunt Białas — złotą, Jan Kubień — srebrną.
Wystawa czynna będzie do końca sierpnia.
Zbigniew Niemiec

Restauracja „Marabu" najlepsza...
— bezczelność złodziei
— tragiczny połów ryb
— zabezpieczajmy domy
Majowe raporty ustrońs
kiej Policji wskazywały na pe
wne przyhamowanie działań
przestępczych. W czerwcu
—już od samego początku nie
ma dnia bez wykroczenia
bądź przestępstwa. Kradzieże,
włamania dokonywane przez
złodziei różnego kalibru, to
główne występki przeciwko
prawu. Co gorsza, sprawcy są
coraz bardziej pewni siebie,
można powiedzieć — nawet
bezczelni.
Jaskrawym tego przykła
dem jest kradzież dwóch no
wych samochodów marki
„Polonez". Zniknęły one
w odstępie tygodnia (1 i 7 czer
wca) sprzed ośrodków wcza
sowych w Zawodziu i Jaszow
cu. Zostały skradzione między
godz. 7—9 rano z miejsc, gdzie
przecież przebywa
sporo
osób! I co? Na razie nic...
Inna sytuacja świadczy
o wcześniejszym „rozpraco
waniu" terenu. Oto właściciel
jednego z domów przy ul. To
polowej, spokojnie opuszcza
swoje domostwo wieczorem.
Gdy powraca rano — zastaje
splądrowane wnętrze miesz
kania. Amatorzy cudzej włas
ności weszli tradycyjnym spo
sobem — przez wyciśniętą
szybę w oknie. Wszystko
wskazuje na to, iż wiedzieli
0 nieobecności gospodarza
1 mogli spokojnie, pod osłoną
nocy wynieść rzeczy, które
przypadły im do gustu.
Złodzieje — włamywacze
pojawili się również na budo
wie w Hermanicach. Ich łu
pem padły silniki elektryczne
1 kable. Straty oszacowano na
3 min zł. Rzecz działa się oko
ło 21 wieczorem. O tej porze
roku jest jeszcze widno. Znów
mamy do czynienia z osob
nikami o wyjątkowym tupe
cie. Niestety — zgubiła ich
radość z udanego skoku, pop
arta paroma głębszymi. Rano
będąc jeszcze na rauszu, pró
bowali opchnąć swoją zdo
bycz w CzechowicachDzie
dzicach. Policja zatrzymała
ich nim zdążyli ubić interes.
Zupełnie inny wymiar ma
zdarzenie, które miało miejsce
2 czerwca nad rzeką Wisłą
w Ustroniu. Dwaj mężczyźni
postanowili złowić trochę ryb.

...w lidze zakładów gastronomicznych, prowadzonej przez „Kurier Zachodni". Oceniano
lokale prywatne z regionu cieszyńskiego. Restauracja, będąca częścią Motelu „Marabu"
przypadła „Kurierowi Zachodniemu" najbardziej do gustu, zbierając najwięcej pkt.

MOTEL MARABU
zaprasza codziennie za wyjątkiem poniedziałków
do restauracji (od godz. 10.00 do 3.00 nad ranem)
dyskoteki (od godz. 21.00 do 3.00 nad ranem)

codziennie na KORTY TENISOWE
w godz. 9.00 do 21.00
istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu: rakiet i piłek
Uznali, iż najszybciej mogą
tego dokonać, używając deto
natora kopalnianego. Jedna
z prób odpalenia ładunku za
kończyła się tragicznie. Wy
buch urwał dłoń jednemu
z mężczyzn. Duża to cena nie
przemyślanego
postępowa
nia.
Policja ustrońska głowi się
tymczasem jak namierzyć zło <
dziejaszków...
rowerów.
Śrdnio w tygodniu giną 2—3
jednoślady. Najczęściej kra
dzieże dokonywane są sprzed
17.52c,
sklepów i ośrodków zdrowia.
Rower jest obecnie pojazdem
praktycznym i wartościowym
(kosztuje do 1 min zł) przeto
stanowi łakomy kąsek. Cho
rąży Józef Hanzel podpowia
da, by rowery zabezpieczać
kłódką, łańcuszkiem itp. Za
wsze jest to utrudnienie.
Podobnie trzeba podjąć pe
wne środki ostrożności w mie
9.26c,
szkaniach. Szczególnie, gdy
trzymamy wartościowe przed
mioty. Zakładając dłuższą nie
obecność w domu nie zaszko
dzi poprosić sąsiada, aby ze
chciał rzucić okiem na nasze
domostwo. Sprawa ta jest ak
tualna właśnie teraz, w okresie
wakacyjnych wyjazdów. Ko
niecznie należy odnotować
numery fabryczne urządzeń
elektronicznych i innych, zna
ki szczególne cennych przed Tłustym drukiem oznaczone są poc. pośp.
miotów. Jeżeli już dojdzie do
nieszczęścia, łatwiej będzie zi
dentyfikować skradzione rze
czy. Praktyka podpowiada, że
ten mały zabieg jest w istocie
pomocny. Nie ułatwiajmy ży
cia złodziejom...
(mrc)

9.25c.

17.51c.

Józef Pilch przedstawia:

Dawne dzieje
Ustronia

N O W O Ś Ć !

W kilku kolejnych numerach będziemy drukować frag
menty publikacji Józefa Pilcha poświęconej
rozwojowi
Ustronia jako letniska i uzdrowiska. Materiał ten w całości
ukazał się w Pamiętniku Ustrońskim" nr 2, który wydany
był w roku ubiegłym nakładem Towarzystwa
Miłośników
Ustronia.
Redakcja
Ustroń był przez całe wieki wsią, kilka lat osiedlem a od
1 stycznia 1957 r. został zaliczony do miast. Należy do
najstarszych osad na Śląsku cieszyńskim. Pierwszą wzmiankę
0 tej miejscowości znajdujemy w aktach archidiakonatu opol
skiego z roku 1305, gdzie została wymieniona jako osada
dziesięcin biskupich. Poza tym wymieniona już jest w pierwszym
znanym spisie osad śląskich z roku 1335. O zaludnieniu
miejscowości świadczy pierwszy kościół wybudowany w 1444
roku na miejscu, a właściwie w samym środku obecnego
cmentarza katolickiego. Musiało to być już wtedy większe
osiedle, bo wiadomo, że domu modlitwy nie budowało kilku
mieszkańców, ale większa osada, większe zbiorowisko ludzkie.
Ustroń był najpierw własnością piastowiczów cieszyńskich,
następnie jego dolna część stała się własnością szlachecką,
a górna część i stoki Beskidów pozostały nadal domeną książąt
cieszyńskich. Warto wspomnieć, że do 1837 r. były tutaj dwie
samodzielne wsie, dwa Ustronie. Ustroń Dolny rozciągał się po
potok Gościeradowiec, następnie granica przebiegała koło
Rynku, dalej obecną ulicą Andrzeja Brody i w linii prostej aż po
pagórek Kopieniec. Natomiast Górny Ustroń obejmował tere
ny na południe z Polaną i Dobką aż do obecnej wiślańskiej
granicy. W tych czasach każdy nabywca większej posiadłości
mógł założyć wieś i nadać jej nazwę. Tak np. w XVII wieku
Tokarnia, leżąca na granicy UstroniaDobki i Wisły, była
samodzielną wsią.
Początkowo zaludniało się dzisiejsze centrum Ustronia. Zgła
szali się oni do urzędników książęcych z prośbą o przydział
kawałka lasu, który po wykarczowaniu zamieniali na pola
uprawne lub na łąki i pastwiska.
Na zboczach gór osiedlali się również ludzie wyznania
ewangelickiego, uchodzący z różnych stron przed prześladowa
niami religijnymi, których największe nasilenie przypadło na
okres po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, a więc po roku
1649 — były to czasy kontrreformacji. Tym tłumaczy się fakt, żev
w tym beskidzkim zakątku większoość ludności była, a w nie
których miejscowościach jeszcze dzisiaj jest wyznania ewan
gelickiego. O rozwoju miejscowości najlepiej świadczy ilość
mieszkańców i budynków. I tak np. gdy w roku 1692 Dolny
1 Górny Ustroń liczył 68 budynków, to w roku 1800 już 204.
Natomiast liczba mieszkańców z 1675 w roku 1800, wzrosła
w ciągu 80 lat do 4217.
Kiedy około roku 1770 badania geologiczne ujawniły
w Ustroniu złoża rudy żelaznej, wybudowany został tutaj
w roku 1772 pierwszy piec do wytapiania rudy, zlokalizowany
na miejscu obecnego Zespołu Szkół Zawodowych przy stawie
(między ulicami Hutniczą i 22 Lipca) i od tego roku datuje się
początek i rozwój przemysłu hutniczego i metalowego na tym
terenie. Chociaż przemysł przyczynił się poważnie do rozwoju
gospodarczego Ustronia, nie zmienił on jednak jego charakteru
rolniczego, a następnie letniskowego i uzdrowiskowego.
Szanowni Państwo!
Łamy naszej gazety są otwarte dla szeroko rozumianej reklamy.
Zgodnie z życzeniem możemy zamieścić ogłoszenia handlowe,
oferty pracy, komunikaty, obwieszczenia, nekrologi i inne

Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego w Ustroniu od
momentu powstania tj. od
czerwca 1984 r. gromadzi ma
teriały i spostrzeżenia oraz
wyniki badań środowiska. Na
ich podstawie opracowany zo
stał raport: „Środowisko na
turalne uzdrowiska Ustroń
—jego stan, zagrożenia i kie
runki naprawy". Pragniemy
przedstawić Czytelnikom to
opracowanie w przekonaniu,
iż problemy te powinny być
znane ogółowi społeczeństwa.
1. Jakość powietrza atmo
sferycznego
Wyniki badań wszystkich
instytucji (Woj. Stacji San.
Epid., Ośrodka Badań i Kon
troli Środowiska w Biels
kuBiałej, Instytutu Badaw
czego Leśnictwa w Katowi
cach) wskazują na złą jakość
ustrońskiego powietrza. Opad
pyłu stale przekracza górną
wartość 40 t/km 2 (75,5 t/km 2
w 1989 dane WSSE), a okreso
wo przekroczenia wynosiły
ppnad 200% (lata 76—80).
W składzie pyłu odnotowa
no 1 obecność metali, w tym
metali ciężkich. W szeregu
próbach stwierdzono ponad
normatywną zawartość cyn
ku, ołowiu i żelaza oraz prze
kroczenie naturalnej zawarto
ści tych metali w glebie. Ich
głównym emitorem jest kom
binat metalurgiczny w Trzy
ńcu, odległy tylko o ok. 10 km
od Ustronia.
W Ustroniu nie prowadzi
się systematycznych badań
stężeń pyłu zawieszonego.
Sporadyczne obserwacje wy
konane przed kilku laty wyka
zały w pyle zawieszonym obe
cność Fe, Si, Al, Zn, K, S.
W uzdrowiskach nowosą
deckich średnioroczne stęże

nia pyłu zawieszonego są kil
kakrotnie przekroczone. Nie
bezpodstawnie można przy
puszczać, że w Ustroniu jest
pod tym względem jeszcze go
rzej, zwłaszcza wzdłuż drogi
przelotowej do Wisły, gdzie
potężny ruch samochodowy
stanowi dodatkowe, poważne
źródło zanieczyszczeń powiet
rza.
W Ustroniu jako jedynym
z uzdrowisk karpackich nie
prowadzi się pomiarów stężeń
S0 2 i N 2 O s lecz tylko określa
się wskaźniki stężeń, które nie
są porównywalne z normą.
Wskaźniki stężeń SOz kształ
tują się podobnie jak w Wiśle,
Szczyrku i Skoczowie, które
uzdrowiskami nie są. W pozo
stałych uzdrowiskach kapac
kich bada się stężenia dwu
tlenku siarki; przekraczają
one od 3 do 7 razy normę dla
obszarów specjalnie chronio
nych. Trudno sądzić, by
w Ustroniu znajdującym się
na kierunku wiatrów transmi
tujących
zanieczyszczenia
z Trzyńca, Ostrawy, Jastrzę
bia, Rybnika, było lepiej niż
w Rabce, Krynicy czy Iwoni
czu, nie mających w pobliżu
ciężkiego przemysłu.
Mimo znacznej gazyfikacji
Ustronia, w miejscowych kot
łowniach spalanych jest ok. 10
tys. t paliwa stałego w ciągu
roku, które dostarcza kilku
dodatkowych ton siarki. Jeżeli
do tego dodamy zanieczysz
czenia komunikacyjne (nie
prowadzi się odpowiednich
badań), stan atmosfery zwła
szcza w niższych partiach
Ustronia, niewiele ma wspól
nego z powietrzem uzdrowis
kowym.
Kolejne punkty raportu
Koła PKE dotyczą natężenia
ruchu samochodowego i hała
su, zanieczyszczenia środowi
ska odpadami, jakości wód
powierzchniowych i podziem
nych, zieleni śródmiejskiej i la
sów. Wyniki badań dotyczące
tych zagadnień oraz kierunki
naprawy przedstawimy w na
stępnych wydaniach „GU".
5

BA WIMY SIĘ Z MASZTALSKIM
Już niebawem będą mogli Państwo nabyć kolejny tomik
dowcipów zebranych przez Aleksandra Trzaskę. Cykl nosi tytuł
„Bawimy się z Masztalskim".
Tym razem klasyczne kawały, mające swój rodowód w afo
ryzmach, myślach i skojarzeniach znanych satyryków, przed
stawione zostaną w postaci 600 zagadek.
Izba G o s p o d a r c z a chcąc przybliżyć Masztalskiego mieszkań

com Ustronia, zaprosiła go na najbliższy, czerwcowy festyn.
Póki co — trzy zagadki o kobietach:
— Dlaczego kobiety całują się przy powitaniu?
— Bo nie wypada im się pogryźć.

Szefowie są różni. Lubiani
i nie lubiani, opiekuńczy i des
potyczni, uprzejmi i arogan
ccy. Chcąc żyć ze swym szefem
w zgodzie warto poznać jego
cechy osobowe. Proponujemy
zatem

niewinną

zabawę

— cykl horoskopów, dzięki
którym rozszyfrują Państwo
swych szefów w sposób łatwy
i dokładny. Zalecane jest dość
lekkie potraktowanie tematu
i... szefa.

— Dlaczego kobiety tak rzadko grają w szachy?
— Bo mają zakodowane w głowach, że jak kobieta straci figurę
to wszystko przepadło.

Szef — Rak
Ludzie urodzeni pod zna
kiem Raka są spokojni, cierp
liwi, łagodni. Lubią kultural
ne towarzystwo. Nie znoszą

— Czym się różni pani doktor od pani doktorowej?
— Ta pierwsza zdobyła tytuł głową..!

ekstrawagancji oraz pozerst
wa.
Szef — Rak jest uprzejmy
i taktowny wobec podwład
nych. Potrafi dobrać sobie
współpracowników, którzy są
najbardziej użyteczni dla firmy.
Rzadko się zdarza, by Szef
— Rak stracił panowanie nad
sobą. Cechuje go dobra pamięć.
Pamięta więc zasługi i wpadki
podwładnych.
Sprawiedliwie
rozdziela nagrody i... kary.
Jest niezłym organizato
rem, a to pomaga mu w robie
niu kariery. Lubi pieniądze.
Nie jest jednak sknerą i daje
zarobić wszystkim, którzy rze
telnie wykonują swoje obo
wiązki.
Szczęśliwym dniem dla Sze
fa — Raka jest poniedziałek.
(opr. emka)

Zagadki Masztalskiego ukażą się na przełomie czerwca i lipca
br. staraniem Oficyny Wydawniczej „Boomex" w Ustroniu.
(jasz)

W naszym regionie znanych jest wiele dowcipów, opo
wiastek, kawałów. Pragniemy je zebrać i systematycznie
publikować. Liczymy na ludzi z poczuciem humoru. Prosi
my o kontakt listowny lub osobisty.
Śmiech to zdrowie!!!
Coś na dobry początek:

Jagusia — piękność z harymu Jónka na Kympie

Krzyżówka nr
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Fot. E. Herzyk

ze sponsorem

W ubiegłe lato dwaj mie
szkańcy Ustronia założyli
się o to, kto dłużej wytrzy
ma pod wodą. Na dany
znak skoczyli w nurt Wisły.
Nie wypłynęli do dziś...
CT,oimar"

—

UstrojT]

Poziomo: 1) zawiązujemy go by coś zapamiętać, 5)
tworzy ją rzeka Olza, 9) na wyposażeniu „drogówki",
11) kino w Ustroniu, 12) klub sportowy z Goleszowa,
13) biały, puszysty, nie grzeje, 14) niejeden w naszym
życiu, 15) po biegu jest przyśpieszony, 16) M3 Es
kimosa, 18) odrobina zieleni w mieście, 22) do pieczęto
wania paczek, 23) zła zagrywka w tenisie, 25) basior, 26)
krzyżówkowa papuga, 27 członkini zakonu, 28) władał
Rosją, 29) kierunek ruchu żaglowca, 30) rodzaj roweru,
31) zmora, maszkara
Pionowo: 1) jeszcze nie magister, 2) ptak lubiący pola
i podmokłe łąki, 3) nędzne ubranie, 4) z fabryką łożysk
tocznych, 5) rozgrzewa marynarzy, 6) przyznanie pra
wa własności przez sąd, 7) nasycenie materiałów sub
stancją chemiczną, 8) boksował w Czarnych Słupsk, 10)
np. Zawodzie, Polana, 17) miasto w województwie
katowickim, 19) plac w centrum Ustronia, 20) królowa
polskich rzek, 21) pismo redagowane przez Lenina, 24)
na zakupy (l.m.)
Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres redakcji do
7 lipca br. Na kartce pocztowej należy nakleić kupon
sponsora. Firma „Olmar" funduje atrakcyjną nagrodę
o wartości 50000 zl.
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