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Po miesięcznej przerwie  wa
kacyjnej, 3 sierpnia  odbyła  się 
czwarta  sesja  Rady  Miejskiej 
Ustronia.  Mimo  prawdziweo 
maratonu  (obradowano  7  go
dzin, od  16 do 23) nie udało  się 
wyczerpać  bogatego  porząd
ku  sesji.  Zapoznajemy  czytel
ników  z podjętymi  decyzjami. 

Zatwierdzono  Tymczasowy 
Statut  MiastaUzdrowiska 
Ustroń.  Tymczasowy,  ponie
waż  rozpoczęto  już  prace  nad 
nową  ustawą  o  gminie  uzdro
wiskowej. 

Powołano  sześć  komisji 
problemowych:  Komisję  Bu
dżetu  i  Przestrzegania  Prawa 
— prze w. Lesław We r pacho w
ski;  Komisję  Oświaty,  Kultu
ry  i  Rekreacji  —  przew.  To
masz Kamiński; Komisję  Gos
podarki  Komunalnej,  Miesz
kaniowej  i  Komunikacji 
—  przew.  Stanisław  Bulce
wicz;  Komisję  Rolnictwa 
Przemysłu  i  Usług  —  przew. 
Helena  Wierzbanowska;  Ko
misję  Układu  Przestrzennego 
Miasta,  Architektury  i  Inwes
tycji  —  przew.  Halina  Rako
wskaDzierżewicz;  Komisję 
Ochrony  Środowiska,  Zdro
wia  i  Lecznictwa  Uzdrowis
kowego  —  przew.  Jerzy  Pod
żorski. 

Przed  zbliżającymi  się  wy
borami  ławników  do  Sądów 
i członków  Kolegium  d/s  Wy
kroczeń,  powołano  zespół 
opiniujący  kandydatów.  Wy
bory  powinny  odbyć  się  naj
później  w  październiku  br. 

Skarbnikiem  Miasta  zosta
ła  Mari a  Komadowska,  dot. 

główna  księgowa  Urzędu 
Miejskiego.  Radni  wysłuchali 
sprawozdania  z  wykonania 
budżetu  miasta  za  I  półr.  br. 

Podjęto  następnie  uchwały 
w  sprawie  podziału  rezerwy 
nadwyżki  budżetowej  oraz 
odnośnie  nowych  opłat  par
kingowych.  Szczegóły  podaje
my  w  odrębnych  informac
jach.  Radni  zaaprobowali 
wniosek  o  wydzierżawienie 
budynku  „Groń"  w  Ustro
niuPolanie,  gdzie  miał  znaj
dować  się  ośrodek  szkolenio
wowypoczynkowy  UW. 
Obiekt  ten  został  przekazany 
17.04.90  miastu.  Proponuje 
się,  by  „Groń"  przekazać 
w  dzierżawę  Chrześcijańskie
mu  Ośrodkowi  Medycyny 
Prewencyjnej w  Ustroniu. 

Wysłuchano  wstępnych 
propozycji  Towarzystwa  Mi 
łośników  Ustronia  odnośnie 
zmiany  nazw  niektórych  ulic 
i  osiedli.  Przykładowo  ul.  22 
Lipca  czy  Os.  XXXleci a 
PRL,  jakoś  nie  przystają  do 
obecnych  czasów.  Do  sprawy 
tej  radni  powrócą. 

Termin  następnej  sesji  wy
znaczono  na  28  sierpnia. 

K .  Marciniuk 

T  K  B 
Lubiąca  kaprysić  sierpniowa 

aura i tym razem dokuczyła uczes
tnikom XXVI I Tygodnia  Kultury 
Beskidzkiej.  Inauguracja  w  Wiśle 
odbywała  się  w  niemiłosiernej 
spiekocie.  Większość  widzów  za
miast do  amfiteatru,  powędrowa
ła  nad  rzćkę.  Potem  dla  odmiany 
widownię  przerzedził  ulewny 
deszcz.  Jednym  słowem  tradycji 
pogodowej  stało  się  zadość. 

Otwarcie  imprezy  na  wiślańs
kiej  estradzie  zaszczycił  Włady
sław  Niedoba  —  słynny  „Jura 
spod  grónia".  Nadal  w  dobrej 

(cd.  na str.  3) 

Fot.  Erwin  Herzyk 

Zapraszamy  na  dożynki 

JAK  KAŻE  TRADYCJA 
obrzędowy  korowód  — festyn  —  wystawa 

W  niedzielę  26  sierpnia 
w  Ustroniu  odbędą  się  doro
czne uroczystości  dożynkowe. 
Pomimo  kłopotów  finanso
wych  postanowiono  kontynu
ować,  zapoczątkowaną  w  ro
ku  1975 tradycję  ogólnomiejs
kich dożynek. Wcześniej,  oko
liczne  wsie  organizowały  do
żynki  we  własnym  zakresie. 
Tym samym  będzie to  14 świę
to  plonów  (kryzys  polityczny 
i  gospodarczy  uniemożliwił 
zorganizowanie  uroczystości 
w  latach  1980—1981). 

W  tym  roku  zaszczytu  gaz
dowania,  dostąpili młodzi  rol
nicy:  Władysław  i  Grażyna 
HIawiczkowi e  z  Ust ron iaGo
jów,  którzy  z  powodzeniem 
gospodarzą  na  ojcowiźnie.  To 
pewien  symbol  zaufania  star
szego  pokolenia  ustrońskich 
rolników  do  młodych.  Trady
cja  przeplatać  się  będzie  z  no
woczesnością  również w doży
nkowym  korowodzie. 

Ostatnia  niedziela  sierpnia 

zapowiada  się w  Ustroniu,  ja
ko dzień pełen atrakcji.  Komi
tet  Organizacyjny,  któremu 
przewodniczy  zast.  burmist
rza  mgr  Tadeusz  Duda,  stara 
się  przygotować  bogaty  i  róż
norodny  program.  I  mieszka
ńcy  i  wczasowi  goście  nie  po
winni  się  czuć  zawiedzeni. 

Przygrywką  do  dożynkowej 
niedzieli  będzie  piątkowy  wy
stęp  (24.08.)  zespołu  folklory
stycznego z Francji. W  sobotę 
25  bm.  jeszcze  jedna  impreza 
ekstra.  Zjadą  do  Ustronia  za
wodnicy  Klubu  LK J  Ochaby, 
by  zaprezentować  swe  szero
kie umiejętności jazdy  konnej. 
Wreszcie niedziela. O godz.  14 
sprzed  Zakładów  Kuźniczych 
FSM  wyruszy  barwny,  kil 
kusetosobowy  korowód  do
żynkowy.  Rolnicy  przejdą 
przez  centrum  miasta  do  Par
ku  Kuracyjnego. Tutaj w  am
fiteatrze,  przedstawiony  zo
stanie  obrzęd  dożynkowy. 

(cd.  na  str.  3) 



Zakład  Złotniczy 
Ustroń,  ul.  1  Maja  98 

(koło  stacji  CPN) 

Od dnia 1 sierpnia br. prowadzimy  wyrób i  naprawę 
biżuterii  złotej  oraz  skup  złomu  złotego.  : 

PRZYSZŁOŚĆ UZDROWISK 
Przekazujemy  kolejne  szczegóły  z  I  Sejmiku  Miast  i  Gmin 

Uzdrowiskowych,  który odbył się 7—8 lipca br. w Świeradowie 
Zdroju. 

Podczas  spotkania  Zespołu  ds.  ustawy  o  uzdrowiskach 
i  statucie  miejscowości  uzdrowiskowej,  przedyskutowano  naj
ważniejsze zagadnienia, które winny znaleźć się w nowej ustawie 
o  gminie  uzdrowiskowej.  Zgodzono  się  m.in.  że  decydujące 
zdanie  odnośnie  uznania  danej  miejscowości  za  uzdrowisko, 
powinien mieć jak dotąd Minister Zdrowia.  Również zwierzchni 
nadzór  nad  lecznictwem  uzdrowiskowym  powinien  pozostać 
w jego  gestii.  Przedstawicielem  w  uzdrowisku  byłby  Naczelny 
Lekarz Uzdrowiska. Miałby uprawnienia w zakresie fachowego 
nadzoru  nad  lecznictwem  uzdrowiskowym.  Proponuje  się,  by 
lekarza  naczelnego  powoływał  Minister  Zdrowia  na  wniosek 
Gminy  i po  zasięgnięciu  opinii  Okręgowej  Izby  Lekarskiej. 

W  kwestii  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej  w  zakresie 
lecznictwa  uzdrowiskowego,  proponuje  się  by  podstawą  było 
wpisanie  do  rejestru,  po  uprzednim  sprawdzeniu  przez  lekarza 
naczelnego,  czy  dana  placówka  spełnia  wymagania  i  normy 
Ministra  Zdrowia.  Taką  działalność  gospodarczą  mogły  by 
prowadzić  na  równych  prawach  różne  podmioty  gospodarcze, 
również  prywatne. 

Sprawami  uzdrowiska  winna  kierować  Komisja  Uzdrowis
kowa,  powołana  przez  Radę  Gminy.  Nadto  proponuje  się  by 
powstał  Fundusz  Uzdrowiskowy,  mający  osobowość  prawną, 
zarządzany  przez  ww.  komisję. 

Wszystkie  propozycje  są  szczegółowo  rozważane,  aby  nowa 
ustawa  o  gminie  uzdrowiskowej  była jasna  i  dopracowana. 

Sejmik  w  Świeradowie  był  pierwszym  znaczącym  krokiem. 
Uczestników  aktywnie wspomagał  prof. Jerzy  Regulski.  Obec
ny  był  również  senator  Andrzej   Piesiak  oraz  przedstawiciele 
MZiOS.  Reprezentowane  były  wszystkie  krajowe  uzdrowiska. 
Doświadczenia  ustrońskie  przekazali  na  sejmikowym  forum: 
Burmistrz  mgr  Andrzej  Georg,  Przew.  Rady  Miejskiej mgr  inż. 
Zygmunt Białas, Dyr.  Szpitala  Uzdrowiskowego  dr med.  Karol 
Grzybowski.  (mrc) 

W hołdzi e żołnierzo m AK 
Po  raz  pierwszy  obchodzono  w  Ustroniu  rocznicę  wybuchu  Po

wstania  Warszawskiego.  Z  inicjatywy  Koła  Św.  Zw.  Żołnierzy  AK , 
zorganizowano  podniosłą  uroczystość.  Rozpoczęła  ją  msza  św.  od
prawiona  w  kościele  parafialnym  Św.  Klemensa.  Rocznicową  homilię 
wygłosił  ks.  proboszcz  Lepolod  Zielasko. 

Żołnierze AK , przedstawiciele władz miasta,  liczni mieszkańcy —  rów
nież młodzież, przeszli z kościoła pod  Pomnik  Ofiar  II Wojny Światowej. 
Żołnierze  WOP  zaciągnęli  wartę  honorową.  Gdy  przebrzmiała  syrena, 
odczytano rozkaz Dowódcy AK z dn.  1  sierpnia  1944r. i rotę AKowskiej 
przysięgi.  Złożono  kwiaty.  Rozległy  się  dźwięki  hymnu  państwowego. 
Całej uroczystości  towarzyszyły  pieśni  patriotycznoreligijne  w  wykona
niu  Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  „Ustroń". 

Uroczystość  ta,  będąca  hołdem  dla  bohaterskiego  czynu  żołnierzy 
Polski  Podziemnej jest  zarazem  przykładem  przekazywania  młodemu 
pokoleniu  patriotycznych  tradycji. 

Za naszym pośrednictwem  serdeczne podziękowania za  zorganizowa
nie  uroczystości,  składają  wczasowiczki  z  Warszawy. 

(mk) 

Do  Rejonu,.. 
Dokonano  podziału  admi

nistracyjnego  woj.  bielskiego, 
tworząc  5  rejonów:  Biel
skoBiała, Cieszyn,  Oświęcim, 
Wadowice  i  Żywiec.  Pod 
względem  powierzchni  naj
większy  jest  rejon  wadowicki 

1149,3  km2,  a  pod  wzglę
dem  ludności  rejon  bielski 
—  266  tys.  mieszkańców. 

Rejon cieszyński zajmuje po
wierzchnię 668,5 km2, a zamie
szkuje tu 151 tys. osób. W skład 
rejonu weszły  miasta:  Cieszyn, 
Skoczów,  Strumień,  Ustroń, 
Wisła i gminy: Brenna, Chybie, 
Dębowiec,  Goleszów,  Haźlach, 
Istebna,  Skoczów,  Strumień. 

W  Cieszynie  tworzony  jest 
Urząd  Rejonowy.  Będzie  or
ganem  wspomagającym woje
wodę.  Wojewoda  jest  przed
stawicielem  rządu  w  terenie. 
Jednakże między samorządem 
lokalnym  a  rządową  adminis
tracją  nie  będzie  żadnej  pod
ległości  —  węcz  przeciwnie, 
winny  współdziałać. 

Urząd  Rejonowy  będzie 
miał  baczenie  na  przestrzega
nie  m.in.  norm  ochrony  śro
dowiska,  prawa  budowlane
go,  gospodarki  ziemią  w  sto
sunku  do wszystkich  podmio
tów  gospodarczych,  również 
wobec  samorządu  terytorial
nego. Urząd  Rejonowy w Cie
szynie  będzie  funkcjonował 
pod  kierownictwem  mgr  inż. 
Janusza  Matuszka.  Dotych
czas był on szefem działu  kon
troli  gospodarczej w  „Polifar
bie".  (mrc) 

Podzia ł 
nadwyżk i 

Rada  Miejska  Ustronia  do
konała  podziału  rezerwy  nad
wyżki  budżetowej  w  kwocie 
75 min  złotych.  Przeznaczono 
ją  na  remont  drogi  na  Rów
nicę,  odwodnienie  ulicy  Po
lańskiej,  budowę  ulicy  Asny
ka,  budowę  przystanku  PKP 
UstrońBrzegi oraz na dotację 
do  czynów  społecznych.  Po
nadto  przeznaczono  4  min 
złotych  z  funduszu  miejskie
go, dzieląc je pomiędzy  bieżą
ce  remonty  kapitalne  i  dofi
nansowanie  tegorocznych  do
żynek. 

Decyzje  te  zostały  zawarte 
w  uchwale  Rady  Miejskiej 
Ustronia.  ( m r c) 

SYGNAŁY  OD  CZYTELNIKÓW 

Jestem  mieszkanką  Ustro
nia  i wszystko  to,  co dzieje  się 
w  tym  mieście  bardzo  mnie 
interesuje.  Zależy  mi  na  tym, 
by  moje  miasto  miało  jakiś 
sensowny  wizerunek  czy  chara
jter,  by  było  ludne  i  czyste. 
Martwi  mnie  każdy  przejaw 
niszczenia  tego,  co jeszcze  do 
niedawna  było  ciekawe  i  efek
towne. 

Wolanie 
o  piękno 

Do  takich  miejsc  należała 
kwiaciarnia  w  pawilonie  han
dlów ouslugowym  przy  ul. 9 Li
stopada.  Chyba  nie  było 
w Ustroniu  drugiego,  tak  zgra
bnie  zaprojektowanego  i  efek
townie  urządzonego  sklepu. 
Niestety,  ostatnio  to  ,.cacko" 
przekształciło  się  w  najgorszej 
jakości  stragan,  może  kram  (tu 
muszę  przeprosić  wszystkie  in
ne kramy  i  stragany)... 

Do  Ustronia  przyjeżdżają 
różni goście,  a wśród nich z pe
wnością  ludzie  obdarzeni  zmy
słem  estetyki...  Co  wrażliwsi 
wychodzą  z tego  ,,sklepu"z  co
namniej  mieszanymi  uczucia
mi.  A  szkoda,  bo  kwiaciarnia 
była  wizytówką  centrum 
Ustronia.  Ja  rozumiem,  obec
nie właścicielom sklepów  wszy
stko  wolno,  ale  wolno  im  mieć 
także  chociaż odrobinkę  poczu
cia  estetyki  i  piękna,  a  nie 
w imię zysku  psuć  efekt  czyjejś 
pracy... 

Ewa  K.  Ustroń 

KSIĘGARNI A 

—  HAIMUS  ˇ ˇ1 

Ust roń,  uJ.  22  Lipca  65 

Zapraszam y  miłośnikó w 
literatur y  pięknej /  ksią 
żek  sensacyjnyc h  i: przy 
godowych .  Duży  wybó r 
poszukiwanyc h  tytu łów . 
Polecam y  równie ż  kaset y 
z  przebojam i  i  kaset y 

video . 
iPrlówadzimy :  : sprzedaż : 
podręcznikó w  do  szkoł y 

podstawowej . 
Oczekujem y 

Szanownyc h  Państw a 
: I  .:  w  god z  9—17  :.. 



Dożynki 
(cd.  ze  str.  1) 

jego  finałem  będzie  wręczenie 
gazdom  bochna  chleba,  upie
czonego  z  tegorocznych  zbio
rów.  Ok.  godz.  16  zaprezen
tuje  się  publiczności  Zespół 
Pieśni  i Tańca  Ziemi  Cieszyń
skiej. Na  godz.  17 zapowiada
ny  jest  atrakcyjny  program 
estradowy.  Następnie  ok. 
godz.  18—18.30  rozpocznie 
się  festyn  ludowy,  który  po
trwa do  późnej nocy. Tyle  dla 
ducha.  Niezapomniano  oczy
wiście  o  stoiskach  gastrono
micznych,  wiejskiej  mio
donce, kołoczach  i innych  do
żynkowych  przysmakach. 
Dodatkowych  emocji  dostar
czy  zapewne  loteria  fantowa, 
licytacja  sprzętu  rolniczego 
i  gospodarstwa  domowego 
(być  może  również  zwierząt 
oraz  losowanie  specjalnych 

nagród wśród posiadaczy  kart 
wstępu. 

Karty wstępu  są do  nabycia 
w Urzędzie  Miejskim,  pok.  nr 
6 —  będą  również  rozprowa
dzane  w  zakładach  pracy. 
Część  pozostawiona  zostanie 
do  sprzedaży  w  amfiteatrze 
przed  imprezami.  Cena  więcej 
niż przystępna.  Uwaga! Osoby 
w  regionalnych  strojach  ludo
wych mają  wstęp  wolny! 

W niedzielne  przedpołudnie 
o  godz.  10  otwarta  zostanie 
wystawa  zwierząt  futerko
wych  i  ptactwa  ozdobnego. 
Będzie  je  można  podziwiać 
tylko do godz. 20, w specjalnej 
zagrodzie  przy  Zespole  Szkół 
Mechanicznych,  niedaleko 
Muzeum.  Mówi się o  sprzeda
ży  niektórych  okazów. 

Niedziela,  26  sierpnia,  do
żynki  miejskie  w  Ustroniu. 
Będzie  tak,  jak  chce  tradycja. 

(mk) 

Będzie 
remiza 

Ustroń  wzbogaci  się  wkrótce 
o  nową  remizę  st rażacką.  Spo
łeczny  Komitet  uprzejmie  za
prasza  do  wzięcia  udziału 
w  uroczystości  wmurowania 
kamienia  węgielnego  pod  bu
dowę nowej remizy 
Straży  Pożarnej  w  Lipowcu. 
Ten  uroczysty  moment  będzie 
miał  miejsce  w  dniu  18  sierp
nia  br.  o  godz.  16.  (mrc) 

Początek  schronisku  pod 
Równicą  dał  niewielki  schron 
turystyczny,  wybudowany 
w  roku  1923  przez  „Touris
tenverein"  i  Zarząd  Kąpielo

w  latach  1966—68.  Obecnie 
posiada  56  miejsc  całorocz
nych  w  budynkach  stałych, 
5 pokoi 2osobowych, 6 pokoi 
8osobowych. Można  również 

Na  turystycznych  szlakach 

Schronisko  PTTK  pod Równicą 
wy  w  Ustroniu.  W  trzy  lata 
później  obiekt  ten  wykupił 
Oddział  Polskiego  Towarzy
stwa  Tatrzańskiego  w  Kato
wicach.  W  ciągu  dwóch  na
stępnych  lat  na bazie  schronu, 
powstało  nowe  piękne  schro
nisko.  Oddano  je  turystom 
w roku  1928. Obiekt  ten z tego 
właśnie  okresu  przedstawia 
poniżej  prezentowana  foto
grafia.  Ukazała  się  w  formie 
widokówki  nakładem  W. 
Scharberta  z  Ustronia. 

Schronisko  przeszło  grun
towny  remont  i  modernizację 

T  K  B 
(cd.  ze  str.  1) 

formie, mimo  77 lat.  Początek 
Święta  Gór  oznajmił na  trom
bicie  Stefan  Pojdą.  Występy 
rozpoczął  zespół  „Wisła " 
wspólnie  z  jabłonkowskim 
„Gorolem" . 

Od  niedzieli  do  niedzieli 
(5—12  sierpnia)  zaprezento
wało  się  wiślańskiej  publicz
ności  blisko  40  zespołów  kra
jowych  i  zagranicznych. 
Wśród  tych  ostatnich  byli 
m.in.  Włosi,  Grecy,  Bułgarzy, 
Francuzi,  Turcy,  Jugosłowia
nie,  Węgrzy.  W  całej  kra
sie  wystąpiła  nasza  „Ziemi a 
Cieszyńska",  „Koniaków" , 
„Czantoria" . 

Występom  estradowym  to
warzyszyły  wystawy:  malarst
wa  Floriana  Kohuta  oraz  prac 
rzeźbiarskich  zaolziańskiego 
twórcy  Jerzego  Kufy ,  a  także 
twórczości  grupy  plastycznej 
„Brzimy" .  W  czytelni  Miejs
kiej  Biblioteki  czynna  była 
bardzo  ciekawa  wystawa  po
święcona  dr  Julianowi  Ocho
rowiczowi.  —  budowniczemu 
WisłyUzdrowiska.  Jego  po
staci poświęcona  była  również 
sesja popularnonaukowa.  Jej 
uczestnicy  mieli  możność 
obejrzeć  premierowy  pokaz 
filmu  pt.  „Ochorowicz".  Nie 
zabrakło  również  kiermaszu 
sztuki ludowej. Do XX X  TKB 
coraz  bliżej.  (mrc) 

korzystać  z  8  miejsc  w  dom
kach  kempingowych.  Schro
nisko  wyposażone  jest 
w  oświetlenie  elektryczne,  ła
zienki  ogólne,  ciepłą  wodę, 
ubikacje,  centralne  ogrzewa
nie. Prowadzona  jest  wypoży
czalnia  letniego sprzętu  turys
tycznego. Jadłodajnie  posiada 
100 miesc stałych plus 40 sezo
nowych.  Obok  schroniska 
znajduje  się  parking  niestrze
żony. 

Schronisko  usytuowane jest 
zaledwie  o  metry  od  szczy
tu  Równicy.  Piękno  krajo

brazu  pokreślają  lasy  miesza
ne,  które  szczególnego  uroku 
nabierają  jesienią.  Dominuje 
wówczas  czerwień  bukowego 
listowia.  Roztacza  się  stąd 
przepiękny  widok  na  dolinę 
rzeki Wisły. W schronisku  go
spodarzy  prawdziwy  miłośnik 
gór  i  turystyki  p.  Jan  Jeleś
niański. 

Do  schroniska  prowadzą 
następujące  szlaki: 
—  czerwony:  UstrońZawo
dzie—Równica,  czas  przej
ścia  1,45  h;  —  czerwony 
Us t rońPo lana—Równica, 
czas  przejścia  2 h; —  zielony: 
Brenna—Równica,  czas  prze
jścia  2 h.  Ze  szczytu  Równicy 
prowadzą  następujące  szlaki: 
— żółty:  Równica—Lipowski 
Groń  (745 m)—Skoczów, czas 
przejścia  3—3,15 h; —  niebie
ski:  Równica—Orłowa  (813 
m)—Trzy Kopce (810 m), czas 
przejścia  2,30—2,45  h. 

(mk) 

USTROŃ  ǐx hronbk<>  n.i  K6wnicyf8Ś3  fii 

Schronisko  pod  Równicą  —  rok  1928. 

Nowe  opłaty  na  parkingach 
Od  6  sierpnia  br.  obowiązują  nowa  wysokości  opłat  za 

parkowanie  pojazdów  w  wyznaczonych  miejscach  miasta
uzdrowiska  Ustroń.  Dotyczy  to  parkingu  na  Rynku,  przy  ul. 
Świerczewskiego,  ul.  Partyzantów,  w Nierodzimiu,  obok  stacji 
CPN,  w  Polanie,  w  Jaszowcu  i  przy  ul.  Sportowej.  Oto  nowe 
stawki: 

pojazdy  samochodowe 

motocykle  i  motorowery 

500  zł  —  opłata  całodzienna 
200  zł  —  opłata  godzinowa 
100 zł  —  opłata  godzinowa 

Inne  stawki  obowiązują  na  parkingu  obok  schroniska  PTTK 
„Równica". 

Pojazdy  samochodowe 

autobusy 

motocykle  i  motorowery 

3000  zł 
1000  zł 

20000  zł 
10000  zł 
1000  zł 
500  zł 

opłata 
opłata 
opłata 
opłata 
opłata 
opłata 

całodzienna 
godzinowa 
całodzienna 
godzinowa 
całodzienna 
godzinowa 

Opłaty  te  obowiązują  na  podstawie  uchwały  Rady  Miejskiej 
Ustronia.  (mrc) 



Lata  trzydzieste.  Spotkanie  przy  potoku  Gościradowiec.  Zdjęcie 
udostępniła  p.  Lidia  Dustor  z  Ustronia.  Dziękujemy. 

KSIĄŻKOW Y 
BIZNES 

Przedwczesne  były  nasze 
obawy,  co do  losów  księgarni 
w  Ustroniu.  Dwutygodniowa 
przerwa  w  funkcjonowaniu 
placówki,  wykorzystana  zo
stała  na  odnowienie  lokalu 
i  urlop  personelu.  Pan  Jerzy 
Hanus  właściciel  budynku 
w którym  księgarnia  się znaj
duje, postanowił  sam  spróbo
wać książkowego biznesu.  Od 
1 sierpnia  br. księgarnia  czyn
na  jest  ponownie.  Można  tu 
nabyć  poczytną  literaturę, 
książki  przygodowe  i  sensa
cyjne. Są  również — co ważne 
— podręczniki  do szkoły  pod
stawowej.  Nie  straciły  nic 
osoby,  który  zamówiły  sub
skrypcję  otrzymają  książ
ki  bez  przeszkód.  Ofertę  uzu
pełniają  kasety  muzyczne 
i  plakaty.  Miłośnicy  kobiecej 
erotyki  mogą  sobie  zafundo
wać  „Playboya". 

Panu  Hanusowi  ten  biznes 
spodobał  się.  Chce  nawiązać 
szerokie  kontakty  bezpośre
dnio  z  wydawnictwami,  aby 
ceny  książek  były  przystępne. 

Tymczasem  z konkurencyj
ną  ofertą  ruszyła  w  Ustroniu 
druga  prywatna  księgarnia, 
prowadzona  przez  p.  Teresę 
Błahut.  Można  tu kupić  nowe 
książki  oraz  przynieść  do 
sprzedaży egzemplarze  antyk
waryczne.  Książkowy  interes 
rozkręca  się... 

(mrc) 

Lato,  lato... 
Przez  blisko  2 tygodnie  na  prze

łomie  lipca  i sierpnia  z nieba  lal się 
słoneczny  żar.  Taka  pogoda,  to 
frajda  dla wczasowiczów  i  dzieciar
ni.  Nad  brzegami  Wisły  było  rojno 
i  tłoczno.  Ludzie  spragnieni  wody 
i  ochłody  oblegali  rzekę  na  całym 
odcinku  od  Polany  aż  po  Niero
dzim.  Taki  potężny  upał  jest  nie
stety  niebezpieczny.  Sporo  osób 
omdlewało,  szczególnie  panie,  któ
re w nierozsądny  sposób prażyły  się 
na  słońcu.  Pokutuje  wciąż  wątpli
wa moda  opalania  się  ,,na  murzyn
kę",  by  zaimponować  koleżankom 
w pracy.  Ot, kobieca  przewrotność. 

Upalna  pogoda  sprzyja  rolni
kom,  którzy  przystąpili  do  żniw. 
Niestety  trochę popadało,  co  zape
wne  opóźni  zbiory.  Na  dożynki 
rolnicy  jednak  chvba  zdążą. 

(mk) 

KRONIKA POLICYJNA 

—  okradają  samochody 
—  znika  szynka 
—  dzieci  ofiarami  wypadków 

W  ostatnich  tygodniach, 
w meldunkach  ustrońskiej po
licj i dominowały włamania  do 
samochodów  osobowych. 
Złodzieje okradli  15 aut,  celu
jąc  zwłaszcza  w  zachodnich 
markach.  Właściciele  pojaz
dów sami  kuszą  los,  zostawia
jąc  na  widocznym  miejscu 
cenny sprzęt  radiowy,  aparaty 
fotograficzne,  nawet  kamery 
wideo.  Sprawców  włamań  do 
6 samochodów  policja  zatrzy
mała. Są  to osoby  przyjezdne, 
przebywające w naszych  stro
nach  na  „gościnnych  wystę
pach".  Włamanie  do  sklepu 
mięsnego  przy  ul.  22  Lipca 
było również dziełem  „gości". 
Skradli  10 kg  szynki  w  pusz
kach.  Łup  i sprawców  policja 
ma  już  w swojej pieczy.  Moż
na  jeszcze  wspomnieć  o  wła
maniu  do  kiosku  „Ruchu" 
przy  ul.  1  Maja.  Skradziono 
dużą  ilość  papierosów. 

Sprawą,  która  zbulwerso
wała  ostatnio  mieszkańców 
Ustronia  jest  zatrucie  potoku 
Bładniczka.  Informowaliśmy 
0  tym w poprzednim  numerze 
„GU" .  Trwają  obecnie  czyn
ności zmierzające do wykrycia 
przyczyny  i sprawcy.  W  mieś
cie  mówi  się  już  głośno  kto 
1 jak.  Oficjalnie będzie  wiado
mo  po  zamknięciu  sprawy 
przez  Prokuraturę  Rejonową 
w Cieszynie.  Jak  nas  poinfor
mował prokurator  Janusz Bo
gacz, lada dzień nadejdą  wyni
ki  badań  próbek  zatrutej  wo
dy i ryb. Wykonuje je Ośrodek 
Badań  Środowiska  w  Biel
skuBiałej.  Wówczas  będzie 
można  podać dokładną  infor
mację. Ciekawe jakie  konsek
wencje  poniesie  truciciel? 

Wakacyjny  luz  sprzyja  nie
stety  wypadkom  drogowym 
z  udziałem  dzieci.  Tylko 
w Ustroniu  zanotowano  osta
tnio  4  takie  zdarzenia.  Czwo
ro dzieci odniosło  przykre  ob
rażenia.  Powędrowały  do 
szpitala  ze  złamaniami  rąk, 
nóg i ogólnymi  potłuczeniami. 
Dwa  wypadki  miały  miejsce 
w Nierodzimiu: pod  samocho
dy  wjechali  rowerzysta  i  mo
torowerzysta.  Okazało  się,  że 
nie mają kart rowerowych.  Na 
ulicach  Źródlanej  i  1  Maja 
dzieci  wbiegły  nagle  na  jezd
nię,  wyrywając  się  rodzicom 
i  znów  nieszczęście.  Ten  apel 

powtarzamy  po  raz  kolejny: 
dbajcie  Państwo  o  swoje  po
ciechy. W Ustroniu z uwagi na 
przerażająco duży  ruch  samo
chodowy  jest  to  szczególnie 
ważne. 

Tę garść informacji  uzyska
liśmy od  chor.  Józefa  Hanzla. 
Niestety  po  raz  ostatni.  Prze
chodzi  on do  Komendy  Rejo
nowej  Policji  w  Cieszynie, 
gdzie  będzie  szefował  służbie 
kryminalnej.  Dziękujemy  za 
współpracę.  Witamy  zarazem 
nowego  Komendanta  Policji 
w  Ustroniu,  mł.chor.  Piotra 
Gawłowskiego,  dotąd  związa
nego  z  Istebną.  (mrc) 

Pozdrowienia 
od  globtrotera 

Nadeszła  kartka  z  pozdro
wieniami  od Franciszka  Bojdy, 
podróżującego  rowerem  do 
Austrii.  ,,Serdeczne  pozdro
wienia  dla  Zespołu  Redakcyj
nego  i  Czytelników  ,,Gazety". 
240  km  za  nami,  mimo  upału 
wyciągającego  wszelki  płyn 
z organizmu.  Niestety  nie  mam 
czasu  opisać  tej  ciekawej  choć 
krótkiej  drogi,  bo  ,,Mistrał" 
sam  ciągnie  naprzód.  Jutro 
Wiedeń".  Kartkę  otrzymaliś
my  7  bm. 

PSL 
o  konstytucj i 

RP 
9  sierpnia  br.  spotkali  się 

w  Ustroniu  przedstawiciele 
Zarządów  Gminnych,  Miej
skoGminnych,  Miejskich 
PSL  Śląska  Cieszyńskiego. 
Zasadniczym  tematem  było 
omówienie  projektu  Konsty
tucji  RP  i  tez  projektu  pro
gramu  gospodarczospołecz
nego.  Obydwa  dokumenty 
zostały  opracowane  przez 
Polskie  Stronnictwo  Ludo
we.  Dyskutowano  również 
nad  rolą  i  miejscem  PSL 
w kampanii  przed  wyborami 
prezydenckimi  i  parlamen
tarnymi.  Omówiono  także 
problematykę sojuszy polity
cznych. 

W  spotkaniu  wziął  udział 
Prezes  Zarządu  Wojewódz
kiego  PSL  w  BielskuBiałej 
<fmk)Kubień. 



O  Ustroniu 
ongiś  pisano... 

...„Pięć ćwierci mili na wschód  od  Skoczowa,  leży u stóp gór  Ustroń, 
znaczniejsza  wioska.  Podobnie  jak  wszystkie  górskie  rozciąga  się  ona 
wpodłuż  Wisły,  ma  miłą  powierzchowność,  porządne  budynki,  znako
mite  fabryczne  zakłady  i  2  wielkie  kościoły.  Wysokie  bujne  drzewa 
dodają  jej  wdzięku.  Dwom  przyczynom  winna  jest  swój  wzrost: 
zakładowi  hutniczemu  i  gościom  używającym  żętycy  i  kąpieli  żuż
lowych.  Od  stu  lat  wystawiony  wielki  piec,  odznacza  się  w  obecnym 
czasie wybornym  urządzeniem  i służy  za  wzór, jak  z biednych  mało  co 
przydatnych  rud  karpackich  można z korzyścią  otrzymać żelazo. Jest  to 
na  nasze  strony  piec  olbrzymiej  wielkości,  albowiem  wydaje  rocznie 
30000 centnarów  wiedeńskiego surowego żelaza.  W pobliżu  wysokiego 
pieca,  stoją  pięknie  wybudowane  fryszerki,  gdzie  według  najlepszych 
teraz  metod,  ze  surowca  przerabiają  kute  żelazo,  a  to  według  popraw 
uczynionych  w prowincyi  francuskiej Conte  i ztąd  kontejską  nazywają 
tą  metodę.  Zasadza  się ona  na  tem  że  niewielką  ilość żelaza  surowego 
stapiają  w piecu  fryszerskim  i natychmiast  wykuwają, do  czynności  tej 
wychodzi  tylko  połowa  węgla  potrzebna  w  zwyczajnej  metodzie. 
W  Szląsku  Pruskim,  w  Galicyi  w  Polsce  stapiają  odrazu  6  centnarów 
surowca, następnie ostudzone drobią  w kawałki  i powtórnie  przekuwa
ją.  Przy  hucie  ustrońskiej  urządzone  są  ulewnie  żelaza,  we  fryszerkach 
wyrabiają  obręcze żelazne, pługi  i inne przedmioty,  w zakładzie  machin 
różne  narzędzia  do  rolnictwa  potrzebne.  Może  jeszcze  więcej  do 
wzniesienia  i uczynienia  głośnym  Ustronia  przyczynili  się goście  używa
jący  żętycy,  czyli  serwatki  z owczego  mleka  i kąpiele do  których  wodę 
ogrzewają  żużlami. 

Nad  Ustroniem  wznosi  się  potężny  grzbiet  Czantorya,  zwany  od 
małej roślinki  Czantoryjki,  z pięknym  czerwonym  kwiatem,  okrywają
cym  jej  boki...  Na  wierzchu  potężnej  Czantoryi  rozciąga  się  obszerna 
trawiasta  równina,  kilka  szałasów  na  niej stojących, dostarcza  codzien
nie  gościom  ustrońskim  świeżej  żętycy,  mającej  nader  zbawienne 
własności.  Według  pomiaru  barometrycznego  p.  Liitza  oficera  prus
kiego Czantorya  wznosi  się 2,835 stóp  paryzkich  nad  morzem,  a  zatem 
wznosi się 2000 stóp nad  tą  wioską.  Kąpiele żużlowe wielce są  pomocne 
zdrowiu, zdaje mi się, że sposób ich robienia nie jest znany opiszę go więc 
pokrótce.  Wody  nie  grzeją  w  kotłach  jak  zwyczajnie,  tylko  do  zimnej 
wody  wkładają  dwie  lub  trzy  potężne  bryły  rozpalonego  żużla,  ten 
nietylko  zagrzewa  wodę  ale  zarazem  dodaje  części  siarkowych,  po
chodzących  się  od  rozpuszczającego  się  siarczku  wapna  zawartego 
w żużlach.  Połączenie  to siarki  z wapnem  będąc bardzo słabe,  rozkłada 
się  łatwo,  siarka  wydziela  się  w  stanie  wodoru  siarkowego  i  działa 
dobroczynnie  na  skórę.  Używanie  żętycy  i  żużlowych  kąpieli  ma 
nawzajem  sobie  pomagać  szczególniejszym  sposobem. 

Do  godnych  wzmianki  osobliwości  Ustronia  należy  ogród  pastora 
protestanckiego  p.  Koczy,  odznaczający  się  wytwornemi  kwiatami. 
Chociaż już  spóźniona  była  pora  (początek  września)  kwitło  mnóstwo 
pięknych  , niezwyczajnych  róż  i bratków  (Viola  Triocolor)  olbrzymiej 
wielkości.  Ruchy  zeszłoroczne  przyłożyły  się  dziwnym  sposobem  do 
wzbogacenia  flory ogrodowej Ustronia.  Pan  Koczy powszechnie  szano
wany w swej okolicy, obrany  został na deputowanego  na sejm frankfur
cki.  Tam  mając  łatwość  podróżowania  zwiedził  celniejsze  ogrody 
niemieckie,  belgijskie, paryzkie,  i z niemałym  plonem  wrócił  do  domu. 
W  tym  roku  wielce  przyozdobił  się  ogród  jego  nieznanymi  tutaj 
kwiatami,  pomiędzy  drzewami  zasługuje  na  szczególną  wzmiankę 
drzewo  tulipanowe  Likodendron  tulipifera,  na  pierwszy  rzut  oka 
podobna  do  naszych  klonów  lub jaworów.  Dziwna  to  rzecz,  że gdy  ta 
roślina  w  botanicznych  ogrodach  krakowskim  i warszawskim  wyrasta 
tylko  w  niespore  krzaki,  w  Ustroniu  jest  drzewem  wysokopiennym, 
mającym  stopę  średnicy  z  okazałą  koroną.  Trudno  przypuścić  iżby 
w  Ustroniu,  tuż  pod  górami  leżącym  miejscu,  840  stóp  nad  morze 
wyniesionem,  było  cieplej  aniżeli  w  wyżej  wymienionych  miastach. 
Zdaje się  że grunt  niedogodny  głównie  wpłynął  na  skarłowacenie  tego 
ozdobnego  drzewa  w  botanicznych  ogrodach..." 

Ludwik  Zejszner,  Podróż  do źródeł  Wisły  odbyta  w roku  1849.  Biblioteka 
Warszawska,  1850. 

OKOLICZNOŚCIOWA  WYSTAWA 
W  czytelni  Biblioteki  Miejskiej w  Ustroniu  zorganizowano  wystawę 

literatury  i książek związanych z walką  i działalnością  Armii  Krajowej. 
Wystawa  ta  czynna  jest  do  końca  sierpnia. 

Kazimierz  J.  Węgrzyn 

CZARNA  MSZA 

przez  przełęcz  anioł  śmierci 
na  grzywie  wiat ru  gna 
chorał  w  bemolach  płacze 
w  Beskidach  czarna  msza 

ostatn ie  świece  jarzębin 
gasną  cicho  i  k rwawo 
bo  zbyt  ok ru tne  człowiek 
przywłaszczył  sobie  p rawo 

mar twe  konary  świerków 
pnie  od  bólu  poblad łe 
mgła  zawi ja  j e  b rudnym 
wi lgotnym  prześcieradłem 

na  górach  anioł  śmierci 
stoi  z  p łomiennym  mieczem 
i  las  jak  zagon  zboża 
ramien iem  klęski  siecze 

mar twe  ko lumny  świerków 
radość  wysycha  w  pniach 
zbyt  ciężki  do  niesienia 
z  c h m ur  o łowiany  dach 

ko ron  zeschnięte  ramiona 
nie  tulą  ptasich  gniazd 
poprzez  szkielety  lasu 
noc  sypie  p róchno  gwiazd 

sarny  klęczą  u  źródeł 
suche  tętnice  strumieni 
z  łoskotem  w  werbel  trwogi 
łomocą  serca  kamieni 

dźwigają  t rumnę  przyrody 
kościste  grzbiety  groni 
w  dol inach  zegar  czasu 
ciemne  requiem  dzwoni 

przez  przełęcz  anioł  śmierci 
na  grzywie  czasu  gna 
chorał  w  bemolach  płacze 
w  Beskidach  c z a  r  n a  m s z a . .. 

ZEBRANI E  KOŁ A 
PKE  W  USTRONIU 

W  ostatn ich  dn iach  czerwca  br.  odby ło  się zebranie  sprawoz
dawczowyborcze  Ko ł a  Polskiego  K lubu  Ekologicznego 
w  Ust ron iu.  W y b r a no  nowy  zarząd:  Andrzej  Mertuszka  —  pre
zes,  dr  Eugeniusz  Zielonka  —  zca  prezesa,  Krystyn a  Firl a 
—  sekretarz,  Iwona  Ryś  —  skarbn ik,  Franciszek  Kuś,  Anna 
HanusDyrda  —  członkowie.  Komis ja  Rewizyjna:  Halin a  Wie
ją ,  Ottman  Niedźwiedź,  Irena  Dorda.  Pełniący  przez  dwie 
kadenc je  funkc ję prezesa  Ko ł a  Zygmunt  Białas,  podz iękował  za 
dotychczasowe  zaufanie.  K ie ru jąc  obecnie  Radą  Miejską 
Ust ron ia,  będzie  jak  d o t ąd  uczestniczył  w  pracach  eko logów, 
s łużąc  swym  bogatym  doświadczeniem.  (mrc) 
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Dla  ochłody  do  wody...  Fot.  E.  Herzyk 

Gorący  festyn 
Był to drugi  festyn  zorgani

zowany przez Izbę  Gospodar

czą. Upalna  pogoda  sprawiła, 

że uczestników  było mniej niż 

zakładano.  Jednak  ci,  którzy 

odwiedzili  boisko  „Kuźni " 

nie żałują. Kilkanaście  straga

nów  i stoisk z art. gosp.  dom., 

konfekcją,  punkty  gastrono

miczne,  bezpłatna  wymiana 

oleju w samochodach,  dysko

teki,  imprezy  sportowe  —  by

ło  ciekawie. 

Turniej  tenisowy  w  którym 

pula  nagród  wynosiła  500  tys. 

zł wygrał Janusz Czyź. W  me

czach  piłkarskich  Izba  Gos

podarcza  pokonała  lekarzy 

2:1,  a  oldboje  wygrali  z  tak

sówkarzami  również  2:1.  Po

siadacz biletu wstępu z soboty 

na  który  padła  główna  nagro

da  100 tys. zł nie zgłosił  się  po 

odbiór,  więc w  niedzielę  loso

wano 200 tys. zł.  Posiadaczem 

biletu  nr  1036  był  Władysław 
Zajdel  z  ul.  Wiśniowej.  Na 

potrzeby  loterii  fantowej 

zgromadzono  1217  nagród 

o  wartości  13,5  min  zł.  Na 

nagrody  dla  uczestników  im

prez  dziecięcych  i  młodzieżo

wych  przeznaczono  600  tys. 

zł. 

W  „uwagach  i  propozyc

jach  dla  Burmistrza"  zbiera

nych  w  czasie  festynu,  domi

nowały sprawy ekologii  i czys

tości  miasta  oraz  zorganizo

wanej rozrywki dla  młodzieży. 

Były  również  i  takie  zapyta

nia:  „dlaczego w  Ustroniu  nie 

ma  koni? —  Kasia". 

Impreza  udana  i chyba  po

trzebna.  Mamy  nadzieję,  że 

jest  to  powrót  do  starych,  do

brych  tradycji  miejskich  fes

tynów.  Tacy  ludzie jak  p.  Je
rzy Kosiński, jeśli mają  wspar

cie  innych  osób,  mogą  zor

ganizować  w  naszym  mieście 

jeszcze  wiele  udanych  imprez. 

(zbi) 

HOROSKOP SZEFA 

Szef  —  Skorpion 
(24.10—22.11) 

Podobno  Skorpion  jest  bardzo 
niewygodnym  szefem.  Daje się we 
znaki podwładnym, zwłaszcza jego 
błyskotliwa  inteligencja.  Ocenia 
pracowników z dużą  wnikliwością, 
stawiając im duże wymagania.  Ła
two u Skorpiona stracić pracę, jeśli 
ocena  wypadnie  negatywnie.  Pe
wni  swego  mogą  być  pracownicy, 
potrafiący  działać  samodzielnie 
oraz  ci,  których  cechuje  pomysło
wość.  Trudno  SzefaSkorpiona 
wprowadzić  w  błąd.  Wszelkie 
kombinacje  i  oszustwa  wyczuwa 
na  odległość.  Gdy  kogoś  na  tym 
przyłapie,  pamięta  to  długo. 
SzefSkorpion  miewa  humorki 
i  bywa  wówczas  złośliwy.  Zdarza 
się, że traktuje podwładnych  z  iro
nią. Jak widać. Skorpion ma  sporo 
wad  i lepiej, jeśli...  szefem  nie jest. 

oprać,  emka 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   4 

Poziomo:  fortuna,  terapia,  rupia,  Eden,  Niasa,  elana,  AIDS, 
Krzna,  amant,  mors,  trasa,  krowa,  trop,  rzeka 

Pionowo:  kropka,  aplauz,  forteca,  Ulana,  Atena,  tenis,  ranek, 
Alabama,  Amor,  tran,  matka,  szpon,  tors,  Ares 

W  wyniku  losowania  nagrodę  rzeczową  o  wartości  100  tys.  zł, 
ufundowaną  przez firmę Michał Bożek &  Spółka, otrzymuje pani 
Wanda  Kaniewska  zam.  Ustroń,  Osiedle  XXXlecia  PRL,  bl. 
9/12.  Prosimy  o  odbiór  nagrody  w  redakcji. 

ó w k a  nr   6  ze  s p o n s o r em 
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Poziomo:  1) drewno w drewnie 8) pan  na włościach 9) wypalona, 
nieszkliwiona  glina  10)  kumpel  Sławomira  14)  dolina  górska 
wyżłobiona  przez  potok  18)  grecka  bogini  19)  miasto  w  płn.  ^ 
Izraelu  22)  z  damą  na  obrazie  27)  nie  cierpi  niebieskich  28) 
ozdobna  szabla  szlachty  polskiej  29)  region  w  środ.  Włoszech 
Pionowo:  1) odległość między dwoma dźwiękami  2) jego  liście są 
popularnym  motywem  zdobniczym  3)  naczynie  szklane  4)  ^ 

w  dniu  imienin  śpiewa  kolę  dy  5)  kolor  w  kartach  6)  Ulisses 
— król  Itaki 7) miasto wojewódzkie  11) harcerski w plenerze  12) 
niegodziwiec  13)  kapłanka  wiecznego  ognia  15)  gromowładny 
16) zakazany  lepiej smakuje  17) napój alkoholowy  20)  informa
cja  dla  listonosza  21)  zatoka  Morza  Czerwonego  23)  podobno  22 
najlepsza obrona  24)  prowadzi  publiczne  modlitwy  w meczecie 
25)  niezbędny  w  kuchni  26) ceniony  w  jubilerstwie 

Rozwiązania  prosimy  nadsyłać  na  adres  redakcji  do  31  br.  Na 
kartce  należy  nakleić  kupon  sponsora  zamieszczony  powyżej. 
Nagrodę  stanowią  książki  o  wartości  50  tys.  zł. 


