Bezpłatnie!
Prywatne ogłoszenia na telefon

Solidarność 1980—1990
Do szkoły
Horoskop Szefa
Kronika
policyjna

P I S M O IZBY G O S P O D A R C Z E J W U S T R O N I U
Nr 8/90

1 — 1 5 września

Wrześniowe protesty w „Kuźni"

Krzyżówka

1000 zł
i

rm

mi/Jäüßk

Tak rodziła się „Solidarność"
Wrześniowe protesty w 1980 r.
pracowników Kuźni Ustroń doty
czyły nie tylko spraw płacowych,
wprowadzenia Karty Hutnika,
ale równocześnie żądano wolnych
związków zawodowych. Żądania
te wraz z listą postulatów zostały
wręczone dyr. nacz. FSM, a także
przesłane do Ministerstwa Prze
mysłu Maszynowego. Rozmowy
z vce ministrem Szotkiem prowa
dzone były w skoczowskiej odle
wni, gdzie znajdował się sztab
akcji strajkowej, grupujący przed
stawicieli załóg zakładów FSM nr
3,4 i 5. Po wielogodzinnych nego
cjacjach większość postulatów zo
stało załatwionych pozytywnie.
Skład Komitetu Robotniczego
na dzień 14.09.80
Gomola Józef, Klósko Franciszek,
Kędzior Anna, Kozak Ryszard,
Grudzień Roman, Podżorski Le
szek, Procner Zygmunt, Molek
Franciszek, Nowak Henryk, Joncz
Stanisław.
W rozmowach z vce ministrem
uczestniczyło pierwszych czterech
ze .składu Kom. Robotniczego.
Do czasu wprowadzenia stanu
wojennego, do związku„S" nale
żało gro załogi. Krótko po ogło
szeniu stanu wojennego zaczęto
odbudowywać struktury związ
kowe. Rozpoczęto kolportaż nie
legalnej prasy. Nie zerwano także
łączności z regionem „Podbe
skidzie"
w
BielskuBiałej.
W Ustroniu spotykano się w jed
nej z salek tut. parafii katolickiej.
W lutym 1989 ustalił się skład
Komisji Inicjatywnej NSZZ „S"
oraz jej program. W tym samym
miesiącu Komisja „S" ujawniła
się, przekazując swój skład oraz
postulaty na ręce dyr. Kołaczyka
oraz do KKW „S" w Gdańsku.
„Solidarność" Kuźni była tak

że inicjatorem powołania Komite
tu Obywatelskiego w Ustroniu,
mając pełnomocnictwo Woje
wódzkiego Komitetu Obywatels
kiego w BielskuBiałej.
Założycielami KO byli: Kłósko
Franciszek, Grudzień Roman, Ku
czera Henryk, Głowinkowski Wło
dzimierz, Matuszka Krzysztof, Su
chta Wojsław, Werpachowski Le
szek.

fot. E. Herzyk

0 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI B y ć albo...
N i e b a w e m szkolne m u r y z n ó w będą r o z b r z m i e w a ć
uczniowskim gwarem. P o c z ą t e k r o k u szkolnego wiąże się
nierozerwalnie z nasileniem działań profilaktycznych ze strony
policji d r o g o w e j . Z a naszym p o ś r e d n i c t w e m policja pragnie
również przekazać p a r ę p r a k t y c z n y c h uwag.
W U s t r o n i u m a m y d o czynienia ze szczególnie t r u d n y m i
w a r u n k a m i k o m u n i k a c y j n y m i . R u c h p o j a z d ó w jest p r z e r a ż a j ą 
co duży, drogi są kręte i wąskie. Większość szkól jest położo
nych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic i dróg. Przykładowo
Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Ustroniu, szkoły w Lipowcu
1 Polanie. Uczniowie muszą k o r z y s t a ć z d r ó g publicznych, by d o
nich dotrzeć. Wielu dojeżdża r o w e r a m i . T u istotna u w a g a d o
rodziców: Nie pozwalajcie Państwo, by z rowerów korzystały
dzieci, które nie ukończyły 10 lat i nie mają karty rowerowej. Nie
znając przepisów mogą łatwo spowodować wypadek. Prosimy
o tym pamiętać. Kolejną p r o ś b ę kierujemy d o rodziców,
których pociechy dojeżdżają d o szkół a u t o b u s a m i . Muszą
zachować maksymalną ostrożność przy wysiadaniu i przechodze
niu przez jezdnię. Sprawdzenie, czy droga jest wolna zajmuje
sekundy. Brak uwagi może w sekundzie spowodować nieszczęście.
O d r ę b n e zagadnienie stanowi d r o g a d o szkoły pierwszo
klasistów. Obowiązkiem rodziców jest pokazanie malcowi jak ma
dojść do szkoły, w których miejscach może przechodzić przez
ulicę, jak to czynić prawidłowo. T a e d u k a c j a jest wręcz niezbęd
na, by dziecko m o g ł o s p o k o j n i e i bezpiecznie p o k o n y w a ć trasę
z d o m u d o szkoły i z p o w r o t e m .
Trwające właśnie zmiany organizacyjne w Wydziałach Oświaty,
mogą trochę skomplikować kontakty kierownictw szkół z policją.
Nim się sprawa unormuje, m o ż n a nawiązać bezpośrednią współ
pracę z Sekcją Ruchu D r o g o w e g o Rejonowej K o m e n d y Policji
w Cieszynie. Organizację spotkań, pogadanek, prelekcji prowadzi
aspirant Józef Zechmeister. Tego rodzaju potrzeby można również
zgłaszać d o miejscowego Komisariatu Policji.
(mrc)

Od kilku tygodni sytuacja „Ga
zety Ustrońskiej" jest trudna.
Brakuje po prostu pieniędzy na
dalsze numery. „ G U " wydajemy
jeszcze siłą rozpędu, stosując
wszelkie możliwe obniżki kosz
tów'. Niestety nie daje to pożąda
nych efektów. Szukamy więc po
mocy u naszych Czytelników. Po
zwoliliśmy sobie na ten krok za
chęceni opiniami o gazecie, jakie
napływają od Państwa. Krótko
mówiąc: „ G U " przyjęła się, jest
czytana, dobrze się sprzedaje.
Można sądzić, że przestała być
pismem wyłącznie Izby Gospoda
rczej, a stała się gazetą całego
miasta. Czy można zatem liczyć
na Czytelników i Zarząd Miasta?
Mamy taką nadzieję.
Prosimy przy okazji firmy, or
ganizacje, instytucje, placówki
kulturalne,
domy
wczasowe
o wspamaganie skromnego zespo
łu redakcyjnego. Informujcie
o Waszej działalności. Mimo
szczerych chęci nic jesteśmy w sta
nie być wszędzie, gdzie dzieje się
coś ciekawego — redagowanie ga
zety jest dla nas przyjemnym, ale
dodatkowym zajęciem. Spróbuj
my razem uratować „Gazetę
Ustrońską" — pierwsze własne
pismo w historii Ustronia.

Redakcja

Warto wiedzieć

Obchody „Cudu nad Wisłą

Wyższe zasiłki

Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
z Ustronia wzięli udział dn. 12 sierpnia br. w uroczystości
obchodu 70 rocznicy bitwy pod Warszawą i poświęcenia
sztandaru Okręgu Śląskiego ŚZŻ A K w Katowicach.
Uroczystość rozpoczęło spotkanie żołnierzy AK w sali sej
mowej Urzędu Wojewódzkiego z wojewodą, prezydentem m.
Katowice, dcą Okręgu Śląskiego Wojska Polskiego i delegacją

Wzrosły zasiłki rodzinne.
Od 1 września br. zakłady
pracy powinny wypłacać 73
tys. zł miesięcznie na każdą
uprawnioną osobę. Kwota po
wyższa stanowi 8% przecię
tnego wynagrodzenia za II
kw. br., które ustalono w wy
sokości 906.800 zł.
Nowa kwota zasiłku wy
chowawczego wynosi obecnie
227 tys. zł, a dla osób samo
tnie wychowujących dzieci
— 363 tys. zł
Przypomnijmy jeszcze, iż
nowa wysokość najniższej
emerytury wynosi 368 tys. zł.
Bliższe szczegóły można uzys
kać w ZUS.

KOSZTY
EDUKACJI
Zbliżający się nowy rok
szkolny, to dodatkowe kłopo
ty i... wydatki. Rodzice o tym
wiedzą. Być może przyda się
państwu powyższe zestawie
nie cen podręczników do
szkoły
podstawowej.
Nie
uwzględnione są atlasy, słow
niki i książki do nauki jęz.
zach. Różny jest ich wybór,
różne są ceny.
klasa I
70.580
II
57.700
III
57.200
IV ok. 90.000
V
103.000
VI
116.600
VII
140.650
VIII
120.200
Sprzedaż prowadzą: księ
garnia p. Hanusa w Ustroniu
oraz księgarnie w Wiśle, Sko
czowie i Cieszynie. Z a k u p
podręczników stanowi tylko
część wydatków. Gdy doliczy
my do tego jeszcze zeszyty,
wszelkie przybory, obuwie,
odzież —
nasza
kieszeń
uszczuplona zostanie o min.
500.000 zł. Niewiarygodne,
ale prawdziwe...

Z a r z ą d u Głównego Światowego Związku Żołnierzy A K z War

szawy. Po spotkaniu na placu Sejmu Śląskiego odbyły się
uroczystości wojskowe pododdziałów WP, Policji, Straży Po
żarnej i żołnierzy A K .
O godz. 14 ks. biskup dr Damian Zimoń w koncelebrze księży
kapelanów wojskowych odprawił mszę św. i wygłosił okolicz
nościową homilię. W czasie mszy św. został poświęcony sztan
dar Okręgu Śląskiego ŚZŻ A K . N a zakończenie nastąpił
przemarsz wszystkich pododdziałów wojskowych i żołnierzy
A K do jednostki wojskowej przy ul. Koszarowej, gdzie po
spotkaniu pokoleń uroczystości zostały zakończone.
Bitwa warszawska określana jako 18 bitwa w historii świata,
uratowała Europę, a nawet cały świat przed zalewem bolszewiz
mu. Dla Polaków jest ona świadectwem nieprawdopodobnej
wprost sprawności oręża polskiego, wspaniałej organizacji
i odporności całego narodu. Dla radzieckiego komunisty, to
haniebna klęska doznana od małego, cięmiężonego narodu,
który po latach niewoli odzyskał wolność. Dość powszechnie
sądzi się, że Katyń jest perfidną, zbrodniczą zapłatą za doznany
pogrom w sierpniu 1920 roku.
Bolesław Szczepaniuk
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W UstroniuPolanie
nad
Wisłą, w rejonie między szkolą
a kościołem, na terenach pry
watnych powstała samorzutnie
plaża nadrzeczna. W dni słone
czne, a zwłaszcza w weekendy
przybywają tu setki wczasowi
czów i zmotoryzowanych
tu
rystów. To idealny teren dla
wypoczynku. Rzeka, zieleń, ci
sza. Jedynym
mankamentem
jest brak kiosku z napojami
chłodzącymi i zakąskami.
KO SM w U stroniuPolanie
od szeregu lat zwracał się do
miejscowego PSS o urucho
mienie
sprzedaży
napojów
chłodzących i nabiału w nie
czynnym kiosku nad Wisłą.
Niestety bez skutku.
Wczaso
wicze dziwią się, że w Ustroniu
brakuje przedsiębiorczych
lu
dzi, którzy podjęli by się sprze
daży poszukiwanych
napojów
—nawet ze straganu bądź z sa
mochodu. Kto skorzysta z tej
okazji.

mgr Jan Małysz
Ustroń
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Po co te
mandaty?
Mamy sygnały od czytelni
ków, że ustrońska policja
uparcie „rozdaje" mandaty za
jazdę rowerem po bulwarze
nadwiślańskim. Miliony dola
rów w krajach o wyższej niż
u nas stopie życiowej, wydaje
się na budowę dróg dla rowe
rów. Powstają w parkach,
w centrum miast, wzdłuż auto
strad. Nie stać nas jeszcze na to
— tym bardziej powinniśmy
wykorzystywać już istniejące.
Bulwar
nadwiślański,
a właściwie jego fragment

Ustroń

ul.

Zapraszamy do

Placówka czynna jest w godz. 9—17
(również w soboty)

rTr

przylegający
do
basenu
i „ U t r o p k a " jest zamknięty
dla ruchu. I słusznie. Zwię
kszająca się ilość parkingów
w mieście, umożliwia pozos
tawienie samochodu w nie
wielkiej odległości od plaży
i znak zakazu ruchu na bul
warze winien pozostać. Lecz
powinien dotyczyć ruchu po
jazdów samochodowych i mo
tocykli z pominięciem rowe
rów. Taki znak w obowiązują
cym w Polsce kodeksie drogo
wym istnieje.
Pora, by ustrońska policja
uzgodniła tę sprawę ze służbą
drogową Urzędu Miasta.
(zbi)

Kasprowicza

DOMU HANDLOWEGO
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Goście chcą pić

Tylko u nas, tylko w ,,Gazecie Ustrońskiej"! Wystarczy zadzwonić — 3365
— podać tekst ogłoszenia, by znaleźć je już w następnym numerze gazety.
Zamieszczać można wszystko: sprzedaż i kupno różnych rzeczy, zamiany,
hobby, kontakty towarzyskie, okolicznościowe życzenia, wyznania miłosne
itd., itd
Zapraszamy! 3365 — t e n numer t e l e f o n u jest do Państwa dyspozycji.
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Wizyta u nas, to udane zakupy
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Sztuka wierności
Takim tytułem opatrzony
jest fabularyzowany reportaż
red. Kazimierza Kaszpera.
Rzecz o Ferdynandzie Suchym
— znakomitym mistrzu lut
nictwa, który długi okres swe
go życia spędził w Ustro
niuGojach. Zmarł 8 kwietnia
br. dożywszy 74 lat.
W reportażu znajdujemy
najciekawsze
wydarzenia
z bogatego życia F. Suchego.
„Sztukę wierności" publikuje
w kolejnych numerach, począ
wszy od 24 lipca br. wycho
dzący na Zaolziu polskojęzy
czny „Głos Ludu". Ciekawa to
lektura, warta czytelniczej
uwagi. Warto przypomnieć, iż
reportaż ten drukowany był
w roku 1986 przez „Głos Zie
mi Cieszyńskiej". K. Kaszper
proponuje go obecnie czytel
nikom „Głosu L u d u " wie
rząc, że — „nie zdążył się
zdeaktualizować i potrafi przy
pomnieć tę nietuzinkową, war
tą naszej pamięci postać".
(mrc)

Radosny
Festiwal
„Wesele
Istebniańskie"
— ludowy spektakl oparty na
dawnych obrzędach regional
nych, to atrakcja, jaką PT
„Czantoria" serwuje swoim
gościom. Wesele rozgrywa się
w karczmie „U Ujca" w Isteb
nej, a perfekcyjne wykonanie
prezentuje zespół regionalny
„Jaworzynka".
Ponad 3000 starych foto
grafii przedstawiających daw
ny Skoczów i okoliczne wsie,
znajduje się w zbiorze Mu
zeum im. G. Morcinka w Sko
czowie.
GOKSiR w Brennej przy
gotował tradycyjną, letnią
imprezę „Gronie, nasze gro
nie". W kolejne wakacyjne
soboty i niedziele na estra
dzie miejscowego amfiteatru,
występowały polskie i zagra
niczne zespoły folklorysty
czne.
Turyści zagraniczni z Danii,
Holandii i Niemiec odpoczy
wali na campingu „Jonidło"
w Wiśle. Chwalili sobie te pa
rodniowe pobyty.
W Skoczowie nastąpi po
wrót do dawnych nazw ulic.
M.in. nie będzie już ul. Gwar
dii Ludowej lecz ponownie
Ustrońska. Porządki w naze
wnictwie mają być poczynione
do końca bież. roku.
Ponad 60 osób przystąpiło
do zawiązanego w lipcu br.
Cieszyńskiego Towarzystwa
Kupieckiego. Kupcom szefuje
Witold Powada.
Za 500 zł dorośli, za 250 zł
dzieci mogą podziwiać pano
ramę Cieszyna z tarasu wido
kowego wieży Piastowskiej.
Wpierw trzęba jednak wdra
pać się po 120 wąskich i krę
tych schodkach.
Nadleśnictwo WisłaCzar
ne oferuje do sprzedaży...
szpilki rzeźnicze.
(opr. mrc)

Ustrońska reprezentacja podczas wiślańskiego Święta Gór — rok 1936.
Zdjęcie ze zbioru p. J. Misiorza.

Zaczęło się od Święta Gór
Tydzień Kultury Beskidzkiej był XXVII spotkaniem miło
śników góralskiej tradycji, śpiewu i tańca. TKB jest kontynua
cją Święta Gór, które zostało zorganizowane w roku 1937
w Wiśle. Imprezy trwały 8 dni i wystąpiły w tym czasie liczne
zespoły góralskie. Nie zabrakło wystaw. Odbywały się również
spotkania z pisarzami naszego regionu: Julianem Przybosiem,
Zofią Kossak, Emanuelem Grimem, Gustawem Morcinkiem.
Święto Gór upamiętnia Dom Zdrojowy, sanatorium na Kuba
lonce oraz pomnik Źródeł Wisły udostępnione wówczas społe
czeństwu. Była to wspaniała prezentacja ludowych tradycji
regionu Cieszyńskiego.
Sprawa ponownie odżyła pod koniec lat 50tych. Dzięki
zaangażowaniu wiślańskich miłośników góralskiego folkloru,
jej finał nastąpił w dniach 16—23 sierpnia 1964 r., kiedy to odbył
się I Tydzień Kultury Beskidzkiej. Impreza, mimo różnych
problemów, przetrwała do dziś.
(mk)

PTH „MONTANA
Ustroń, ul. Kasprowicza 1 tel. 3571
Skupujemy drzewny surowiec świerkowy w każdej
ilości
Poszukujemy kooperantów do produkcji palet

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie firmy
lub telefonicznie.

Wakacyjny
dialog
Tę sytuację zaobserwowa
łem na ustrońskim Rynku
przy prywatnym kiosku z na
pojami i słodyczami.
— Dlaczego
utykasz?
— pyta mama córeczkę.

— Bo mnie nóżka boli, ale
przestanie jak się napiję pe
psicoli —
odpowiedziała
dziewczynka.
— Kochanie! Nóżka cię je
szcze poboli, bo mamusia nie
kupi ci pepsicoli.
Dziewczynka zaczęła uty
kać na obie nóżki. Sprawę
zakończył tata, który zafun
dował rodzinie po butelce.

Ziściły się pragnienia klery
ków z Wyższego Seminarium
Duchownego w Katowicach,
by Festiwal Twórczości Reli
gijnej był świętem radości.
Tak się stało.
Do Ustronia zjechało kilka
tysięcy młodych ludzi z róż
nych stron kraju, szczególnie
zaś ze Śląska. Część przybyła
z własnymi śpiworami i na
miotami, korzystając z pola
namiotowego. Pomocą orga
nizacyjną służyło młodzieży,
sprawnie działające Biuro Fe
stiwalu oraz punkty informa
cyjne, które rozmieszczono
w różnych punktach Ustro
nia.
Przez cztery ostatnie dni lip
ca amfiteatr w Parku Kuracyj
nym rozbrzmiewał religijnymi
pieśniami, muzyką i poezją.
^Występowali amatorzy, któ
rzy swe niedoskonałości nad
rabiali wielkim sercem i uczu
ciem. Kilku wykonawców
prezentowało jednak przy
zwoity poziom, ale nie na oce
nie umiejętności rzecz polega
ła. Liczyła się spontaniczność
i prawdziwa radość. Te ele
menty zdecydowanie domino
wały. Oto właśnie organizato
rom chodziło.
Atrakcją były bez wątpienia
koncerty artystów zawodo
wych. W tym gronie pewną
niespodziankę stanowił reper
tuar duetu „Uniwers", który
w środku lata śpiewał... kolę
dy,
Festiwalowe życie wypeł
niały również modlitwy i msze
św. Niedzielną odprawił ks.
biskup Janusz Zimniak.
„Gaudę Fest '90 był rzeczy
wiście festiwalem powszech
nej radości.
(mrc)

Ślubowali...
...policjanci z regionu cie
szyńskiego. Uroczysty akt do
konał się 10 sierpnia w Cieszy
nie. Policjanci z Ustronia sta
wili się już z nowym szefem
Komisariatu, aspirantem Pio
trem Gawłowskim. Wkrótce
przedstawimy rozmowę z sze
fem ustrońskiej Policji.
(mrc)

Dobry rower, kosztuje
wprawdzie milion albo i wię
cej, ale jest zdecydowanie naj
tańszym środkiem lokomocji.
Odrobina tężyzny fizycznej
i silnej woli wystarczy, by
przemierzać duże odległości.
Jeśli zaś ma się tyle fantazji, co
Franciszek Bojda z Goleszowa
Równi — świat stoi otworem.
Jego rowerowa pasja trwa
już 17 lat, a rozpoczęła się
w momencie podjęcia pracy
nauczycielskiej w Ustroniu
Nierodzimiu. Pierwszą, wa
kacyjną wyprawę w roku 1973
wypełnił rajd dookoła Polski.
W kolejnych latach F. Bojda
odbył 5 wieloetapowych po
dróży, pokonując jednorazo
wo od 2,5 do 4 tys. km i zwie
dzając co najmniej kilka
państw europejskich. Zdążył
poznać Czechosłowację, Buł

Z CZEKOLADĄ NA PODBÓJ EUROPY
garię,
Węgry,
Rumunię,
NRD. W roku ubiegłym był
w Austrii i RFN. Dwa waka
cyjne tygodnie tegorocznego
lata (30 lipca—12 sierpnia)
p. Franciszek spędził na trasie
Ustroń — Czechosłowacja
— Austria — Czechosłowacja
— Ustroń. Przejechał ok.
2 tys. km na swym wiernym
„Mistralu".
Przywiózł ze sobą mnóstwo
wrażeń z Wiednia, Grazu, Vil
lach, Salzburga, Linzu, Brna,
Czeskich Budziejowic. Nasi
czytelnicy wkrótce je poznają.
Przy okazji warto wspomnieć,
że wyprawa kosztowała 190
tys. złotych — tyle trzeba było
zapłacić za ubezpieczenie.
Wyżywienie — głównie czeko
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Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Państwowy
Oddział w Cieszynie
Ekspozytury PKO
w Ustroniu, ul. Cieszyńska 15

—

HOROSKOP SZEFA
Szef — Strzelec
(23.11—21.12)
Osoba spod tego znaku, to
ktoś prawie idealny na szefa.
Strzelec jest
praktyczny,
przedsiębiorczy,
odważny,
pracowity. Cechuje go konse
kwencja w postępowaniu. Po
datny jest na wszelkie no
winki. Właściwie nic co nowe
nie jest mu obce. Strzelec błys
kawicznie podejmuje decyzje.
Pomocne mu są wspomniane
nowości z zakresu techniki,
ekonomiki, gospodarki, mar
ketingu.
Współpracownicy
mogą liczyć na jego życzliwość
i pogodę ducha. Nie czepia się

A

byle czego. Ceni ludzi, którzy
podchodzą do pracy z entuz
jazmem — sam ma go wiele.
SzefStrzelec znany jest
z szerokiego gestu wobec pra
cowników. Należy jednak
uważać na jego wybuchy gnie
wu i niezadowolenia. Lubi po
rządek i właściwą organizację
pracy. Nie znosi egoizmu.
Wymaga od współpracowni
ków lojalności i uczciwości.
Takich ludzi docenia.
(oprać, emka)

lada; noclegi pod peleryną lub
u zaprzyjaźnionych Czechów
lub Austriaków — tego p.
Franciszek nie liczy. Bagaż
składał się z paszportu, folii
służącej za namiot, aparatu
fotograficznego, kilkunastu
tabliczek wysokokalorycznej

czekolady i kilku numerów
„Gazety Ustrońskiej". Nasza
gazeta trafiła w ten sposób do
Austrii (patrz zdjęcie).
Wyprawa ta była ostrym
treningiem przed przyszłoro
czną wycieczką... do Paryża.
(mrc)
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KRONIKA

POLICYJA

— wypadki drogowe
— złodzieje buszują
15.08. — w Goleszowie,
kierująca
dużym
Fiatem
29letnia kobieta nie zacho
wała ostrożności podczas co
fania pojazdu i potrąciła pie
szego. Doznał on lekkich ob
rażeń ciała.
15.08. — w Ustroniu ok.
godz. 16 na skrzyżowaniu ulic
Katowickiej i Goleszowskiej
33letnia mieszkanka Ustro
nia,. kierując małym Fiatem
wymusiła pierwszeństwo prze
jazdu i zderzyła się z polone
zem. Kobieta i jej córka do
znały obrażeń — niezbędne
było leczenie szpitalne. Straty
wynoszą ok. 30 min zł.

Tragiczny wypadek zdarzył
się na początku sierpnia.
Z czwartego piętra DW „Jas
kółka" spadł 19letni chłopak
— mieszkaniec Sosnowca. Bę
dąc pod silnym wpływem al
koholu, próbował przedostać
się na sąsiedni balkon. Próba
zakończyła się śmiercią.
Nie obyło się bez kradzieży.
Pechowo zakończył się pobyt
w Ustroniu dla
turysty
z RFN. Złodzieje wybili bocz
ną szybkę w jego Audi 80
i skradli radioodtwarzacz,
aparat fotograficzny, kolum
ny głośnikowe, odzież i inne
drobiazgi o wartości 25 min zł.
t W nocy z 15/16 sierpnia
włamano się do sklepu komi
sowego przy ul. 9 Listopada.
Zniknęły m.in. organy elek
tryczne, zabawki — straty wy
noszą 3 min zł
(mrc)

Ogłoszenie drobne
Dysponuję pomieszczeniem
w centrum Ustronia. Ocze
kuję propozycji. Katowice
— tel 585791.

Na tej przyczepie jechało 11 dzieci. Wycieczka zakończyła się po
tłuczeniami i obrażeniami. Wypadek ten wydarzył się w Dzięgielowie.

.

ALARM EKOLOGICZNY TRWA

O Ustroniu
ongiś pisano...
...„Wieś ta na podnóżu Karpat Śląskich położona, w dolinie
z trzech stron groniami otoczonej i tylko ku północy w szeroką
równinę otwierającej się służy już od wielu lat za miejsce dla
poratowania nadwyrężonego zdrowia i bywa w tym celu przez
chorowitych zwiedzana. Mianowicie udają się tutaj chorzy na
piersi, pijący świeżą żętycę z pobliskich groniów Czantoryi
i Równicy donoszoną J a k o też ludzie słabych nerwów, używają
cy ciepłych kąpieli żużlowych tj. przyrządzanych przez ogrzanie
wody żarzącemi żużlami żelaznymi, których tutejsze huty
arcyksięcia Albrechta dostarczają, albo też zimnych kąpieli
w rzece Wiśle i wolnego ruchu w czystym zdrowym powietrzu
gor...
Gwiazdka Cieszyńska nr 29, rok 1856.

„... Miejscowość ta należy bez wątpienia do najpówabniej
szych w krainie naszej, słynie jako najdawniejsze miejsce
kąpielowe na obszerną okolice, w której dotąd między nowopo
wstałymi zakładami zdrojowemi zasługuje na pierwszeństwo...
Jako miasteczko argowe i mające dobre gospody dostarcza
Ustroń przybywającym tu gościom pożądanych wygód można
więc i towarzystwo znaleźć, a poczta utrzymuje codziennie
związek z miastem Cieszynem. Od paru lat utracił Ustroń
materialnie przez przeniesienie głównych zakładów hutniczych
do Trzyńca, lecz to wychodzi zgoła na korzyść gości szukają
cych zacisza w letniej porze."
Gwiazdka Cieszyńska nr 29, rok 1880.

„Pierwsze śląskoaustriackie kąpiele w Ustroniu w Bes
kidach, 470 m nad pow. morza. Stacja k. pryw. kclei północ
nych cesarza Ferdynanda. Urząd pocztowy i telegraficzny
w miejscu.
Zakład kąpielowy świeżo wybudowany, zaopatrzony jest
w najnowsze urządzenia, posiada własne pokłady ziemi muło
wej, jako też kąpiele i Fango, kwasy węglowe, elektryczne
płukania gorącą wodą, message. Również kąpiele tuszowe
i rzeczne."

PROBLEM Z O D P A D A M I
Na sesji RM 3 sierpnia, wie
le czasu poświęcono sprawie
wywozu śmieci i ich składowa
nia. Wysypiska śmieci, choćby
urządzone wg ekologów nie są
pożądanym sąsiedztwem dla
mieszkańców i władze tereno
we bronią się przed ich lokali
zacją na swoim terenie. Poza
tym wywóz śmieci jest poważ
nym obciążeniem dla miesz
kańców i budżetów tereno
wych, a koszty te będą wzras
tać. Co należy robić? Wydaje
mi się, że niezależnie od starań
w znalezieniu terenów na wy
sypiska i na ich urządzenie,
należy zająć się sprawą zagos
podarowania odpadów z gos
podarstw domowych, co po
zwoliłoby na zredukowanie
ilości wywożonych śmieci do
30%.
Najprostszym
sposobem
jest segregowanie odpadów
wg ich przeznaczenia jako su
rowce wtórne tj. na makulatu
rę, szmaty, żelastwo, odpady
żywnościowe i pozostałe (te,
które należy wywieźć jako
śmieci). Sposób ten jest ogól

nie stosowany w krajach za
chodnich, a także w NRD.
Żeby dorównać do krajów za
chodnich potrzebne są dwa
warunki: a) zaprowadzenie
dyscypliny społecznej wśród
mieszkańców,
szczególnie
w większych skupiskach mie
szkalnych, w kierunku segre
gowania odpadów — składa
nia ich do oddzielnych kub
łów, pojemników czy wydzie
lonych miejsc, b) organizowa
nie systematycznego odbioru
odpadów przez jednostki sku
pu (również przez indywidual
nych zbieraczy). Korzyści
społeczne i gospodarcze ze
zbiórki odpadów mogą być
wysokie: a) zmniejszenie kosz
tów wywozu i składowania,
utrzymania składowisk śmie
ci, b) zapewnienie dla gospo
darki surowców wtórnych,
a zwłaszcza dla przemysłu pa
pierniczego, c) ekwiwalent
pieniężny dla zbieraczy. War
to się nad tym problemem
zastanowić.
mgr Jan Małysz
Ustroń

Dlaczego...
...dopuszczono do wycięcia kilkunastu topól przy ul.
Hutniczej? Karcze wskazują, że tylko dwa drzewa były
chore. Czy ustrońscy ekolodzy i Urząd Miasta pomogą
nam w rozwiązaniu tej zagadki?
(zbi)

Dziennik Cieszyński nr 126 i 157, rok 1906.

„Miejscowość otrzymała nazwę Ustroń od niepamiętnych
czasów, a łacińskie akta kościelne zowią ją odmiennie raz
Ustrona, inny raz znowu Ustroin i także Ustrin. Nazwa po
chodziłaby od potocznego wyrazu wskazującego nam, iż to tu
niby odludny i oddalony od świata zakątek, prawdziwe
„ustronie", bo też przed wiekami co do komunikacji przez
dobre drogi było można prawie wszędzie stosować staropolskie
przysłowie „z ustronia na drogę", coby wtedy również i Ustro
niowi nie ubliżało. Tu na Cieszyńskiem boryka się jednak
mityczna legenda z czasów najazdu Tatarów, podsuwająca
nazwie Ustronia zupełnie inne znaczenie.
Miał to wtedy groźny Chan, czy też Czan tatarski, po nieudanej
wyprawie na kasztelanie cieszyńską ze swojej siedziby na
Czantorii, połączonej ze śmiercią jego rodzonego brata, wydać
rozkaz na spalenie żywcem pod tą górą nad brzegami Wisły
kilka set na ziemiach Polskich i Śląska zebranych niewolników.
Miejsce tej okrutnej ofiary po łacinie Ustrina albo Ustrinum,
coby znaczyło tyle, jako popielisko lub też spalenisko ciał
ludzkich."
Jan Zahradnik, Ustroń nad Wisłą, w: Kronika Śląska Cieszyńs
kiego i powiatów Biała i Żywiec, rok 1932.

Grażyna i Bronisław
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MAREKWICOWIE
Informują P.T. K l i e n t ó w , że od dnia 3 w r z e 
śnia 1990 roku przeniesiona zostaje hur
t o w n i a a r t y k u ł ó w chemicznych i przemys
ł o w y c h do lokalu w Zabłociu 103 (przy
drodze Strumień—Chybie)
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Pollena 9 5 C — 600 g — 4500 zł
Pollena 90 C — 650 g — 5000 zł
Pollena As
— 600 g — 4500 zł
|
|

Przy zakupach przekraczających 5 min zło
t y c h możliwość zapłaty przelewem.

1

Zapraszamy

|
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SPORT

Stare, ale jare
Ludwik Cienciała — popularny MACIEJ z Zaolzia, to postać
znana w naszym regionie. Był uczestnikiem wszystkich (do 1984
r.) imprez Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Gorolskiego
Święta w Jabłonkowie, gościliśmy go również w Ustroniu na
dorocznych dożynkach. Maciej zginął tragicznie w czerwcu 1984
r. Scenicznym towarzyszem jego występów był Władysław
Niedoba — „Jura spod grónia". Tworzyli znakomitą parę,
bawiąc publiczność dowcipnym dialogiem. Anegdoty i dowcipy
jakie zamierzamy przedstawiać Czytelnikom, to wybór po
chodzący z wydanej przez ostrawski „Profil" książki „Śmiych
Macieja".
Maciejowi sie strasznie Hanka podobała. Że był nieśmiały nie
wiedzioł, jako sie ku ni przibliżyć i dać sie z Hanką do rzeczy.
Wiedzioł, że dycki pasie krowy pod łasym. Tak tam na nią roz
poczkoł. Jak się już pore razy tam spotkali to sie aji powóniali.
Ale cóż, kiedy Hanczyno krowa dycki uciekała, jak tam dłóży
siedzieli przi siebie. Macieja to nagniywało, uwiązoł se porwóz
krowy kole ręki i tak siedzieli, i dziwali sie jedyn drugimu do
oczy. Potym Maciej powiado:
— Hanka, dyby my sie tak jako ty gołąbki na dachu, tak
dziubek do dziubka...
Naroz wyskoczył zając z łasa, krowa sie spłoszyła i w nogi,
a Macieja smyczyła za sobą. Haka jak to uwidziała, woło na
niego:
— Maciejku, Maciejku, obróć sie na pieca, bo wyorzesz
starzikowi wszystki ziymnioki.
Sędzia: —
Maciej: —
Sędzia: —
Maciej: —

Czymu żeście tyn bicykiel ukrod?
Nó, bo stoł przi kierchowie.
Nó, i ...
Jo se myśloł, że tyn chłop już umrził.

Beskid B r e n n a , Beskid

Sko

liderem r o z g r y w e k . Z a p o w i a 

czów, Piast Cieszyn, Górnik
Kaczyce.
Drużyna ustrońskiej Kuźni,
trenowana przez Rudolfa
Glajca do sezonu przygoto
wywała się na własnym obiek
cie. Skład w zasadzie bez
zmian. Czy Kuźnia zagra oby
dwie rundy, tak jak wiosenną
w minionych rozgrywkach?
Kibice liczą na taką postawę.
Jesień piłkarze Kuźni roz
poczęli od meczu wyjazdowe
go w Dankowicach. Spotka
niu z miejscowym Pasjonatem
padł bezbramkowy remis, po
dobno szczęśliwy dla gości.
Premiera sezonu na własnym
boisku odbyła się 19 sierpnia.
Przeciwnikiem był rezerwowy
zespół Hejnału Kęty. Ten
mecz również zakończył się
bezbramkowym
remisem.

da się bardzo ciekawy mecz.
Początek o godz. 16. (mrc)

Do dochtora przichodzi Maciej cały poszkrobany i pokrwawio
ny na gymbie. Siostrziczka zapisuje jego persónalie.
— Są żeście żonaty?
— Ni, siostrziczko, to jo sie na motorze strzaskoł.

osoby do obsługi par
kingów. Wynagrodzenie
prowizyjne.
Bliższe informacje:
Urząd Miejski,
1
pokój nr 35,
II piętro,
tel. 2930

W wyniku losowania nagrodę rzeczową o wartości 100 tys. zł, ufun
dowaną przez DW „Muflon", otrzymuje pan Bartłomiej Bojarowski
zam. Ustroń, Osiedle XXXlecia PRL 7/31. Prosimy o odbiór nagrody
w redakcji.

nr 7 ze s p o n s o r e m

rzyzow

Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres redakcji do 15 września
br. L waga: nic jest konieczne nakle janie kuponu sponsora. Nagrodę
o wartości 100 tys. zł funduje firma „Montana".

USTROKSKA

zatrudni

Poziomo: irakt, Opole, rezonator, akant, jaz, okulary. Polani, sztil,
uciekinier, oczko, kazanie, oktet, prym, zanana, elita, net, Turek,
anamneza
Pionowo: transport, adaptator, totolotek, porucznik. Beja, przyczyna,
czepek, analiza, etamina, tri, Aru, okaz, ananke, ein, Real, opal. Men,
Ta

Poziomo: 1) jedna z kart do gry 6) ryczy i jest z niej pożytek 12)
krajan, ziomek 13) dzieli państwa 14) mieszkanko dla bogacza 15)
mała Renata 16) dziewczyna z piosenki „Trubadurów" 17)
dawniej zwierzchnik, pan 18) mara, widziadło 21) drobna wiado
mość 26) dziesięć dni 29) do wkuwania dla elektryków 30) w ich
rękach karty 31) dzielnica Warszawy 32) masowy grób na polu
bitwy 34) suchy garaż statku 35) na niej flisak 36) w ścianie domu
37) rosyjskie imię męskie
zdrobn. 38) symb. chem. glinu
Pionowo: 1) parów, jar 2) mała Liliana 3) przysmak krasuli 4)
powstaje m.in. w hucie 5) „mały" albo „srebrny" 6) pojemnik na
wodę 7) .wyraża odporność paliwa na spalanie 8) kwitnie tylko raz
9) wywodzi się z Japonii 10) towarzyska, niespodziewana 11)
reguła 19)^ niego dorosły rogacz 20) według niej kolejność spraw
w sądzie 22) prawo powzięcia decyzji 23) środek odurzający 24)
w alfabecie Morse'a 25) szekspirowski zazdrośnik 27) zdobi
mężczyznę 28) rosną przy drodze 33) cyfra parzysta

GAZETA

URZĄD
MIEJSKI
w Ustroniu

Rozwiązanie Krzyżówki nr 5

Maciej: — Panie dochtorze! Tak to nima prowda, że kiery kurzi
a pije, to se życi skróco. Podziwejcie sie na mie. Jo piję a kurzę,
a jeszcze fórt żyję, a mój brat nie pił, nie kurził, a już downo
umrził.
Dochtór: — A kiela mu było roków, jak umrził?
Maciej: — Dwa.

„ M O N T A N A * — Ustroń

11 sierpnia rozpoczął się
nowy sezon w piłkarskiej kla
sie okręgowej. Wśród 16 ze
społów 5 reprezentuje region
cieszyński: Kuźnia Ustroń,

Trzecie spotkanie Kuźnia gra
ła na wyjeździe z drużyną Na
roże Juszczyn (25.08). Nato
miast w najbliższą sobotę
1 września dojdzie do spot
kania derbowego z Piastem
Cieszyn. Zespół ten po dwóch
kolejkach był zdecydowanym
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