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Uzdrowiska jednoczą się 
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Samowol a  kosztuj e 

Książk i  w  piwnic y 

Horosko p  Szefa 

Stowarzyszeni e 
uzdrowis k 

Krzyżówk a 

7  lipca  w  Świeradowie 
odbył  się  I  Ogólnopolski 
Sejmik  Miast  i  Gmin 
Uzdrowiskowych.  Uczest
niczyli  przedstawiciele 
władz  Świeradowa,  Szcza
wnaZdro ju,  Krynicy,  Bus
ka,  Rabki,  Szczawnicy, 
Nałęczowa.  Ust roń  repre
zentował  Burmistrz  And
rzej  Georg. 

W  trakcie  spotkania 
uznano  za  pilną  potrzebę, 
utworzenie  Stowarzysze
nia  Miast  i Gmin  Uzdrowi
skowych  Rzeczypospol i tej 
Polskiej.  Zasadniczym  ce
lem  będzie  wspólna  repre
zentacja  wobec  administ
racji  rządowej,  par lamen
tu,  organizacji  samorządu 
terytor ialnego  oraz  wobec 
organizacji  zagranicznych 
o  podobnym  charakterze. 
Rozważano  również  moż
liwości  utworzenia  Izby 
Gospodarczej  Uzdrowisk 
Polskich  zrzeszającej  pod
mioty  gospodarcze  działa
jące  w  uzdrowiskach. 

Podczas  dyskusji  zwró
cono  uwagę  m.in.  na  samo 
pojęcie  gminy  uzdrowisko
wej.  Ten  specjalny  charak
ter  wynika  z  nadan ia  jej 
waloru  uzdrowiskowego. 
Granice  uzdrowiska  nie 
muszą  pokrywać  się  z  gra
nicami  gminy,  mogą  stano
wić  ty lko jej część.  Powsta
ły  w  związku  z  tym  różnice 
zdań  odnośnie  statutu.  Czy 
statut  gminy  uzdrowisko
wej powinien  być  jednocze
śnie  statutem  uzdrowiska, 
czy  też  należy  przyjąć  dwa 
oddzielne  dokumenty? 

Kolejna  kwestia  dotyczy 
lecznictwa  uzdrowiskowe
go.  Zgłoszono  wniosek,  by 
wszelkie  podatki  i  opłaty 
od  podmio tów,  k tóre  na 
terenie  gminy  prowadzą 
działalność  uzdrowiskową 
i  wczasową,  stanowiły  do
chód  gminy.  Do  gminnych 
budżetów  winny  również 
wpływać  kary  za  zanieczy
szczenie  środowiska.  Suge
ruje się,  by  kary  uległy  zao
strzeniu.  Popar to  wniosek 
poselski  o  rozwiązanie  Fu
nduszu  Wczasów  Pracow
niczych  i  przekazanie  go 
gminom.  Z a p r o p o n o w a no 
by  zebranie  założycielskie 
Stowarzyszenia  odby ło  się 
w  październiku  br. 

(mrc) 

JACY 
JESTEŚMY 

—  USTRONIACY? 
W  dniach  od  25  czerw

ca do  14 lipca  grupa  studen
tów  Wydziału  Pedagogiki 
Uniwersytetu  Łódzkiego 
pod  kierunkiem  pani 
adiunkt  Barbary  Mrozińs
kiejBadura  przeprowadza
ła  badania  socjologiczne  na 
temat  stylu  życia  mieszkań
ców  Ustronia.  Zebrane  ma
teriały  pozwolą  opracować 
społeczny  obraz  przeciętne
go mieszkańca  naszego  mia
sta.  Czynimy  starania 
o  przedstawienie  tego  intere
sującego  dokumentu. 

Fot.  E.  Herzyk 

Ulatni a  si ę  gaz 
Mieszkańcy  Dolnego  Ustronia  zwracają  nam  uwagę  na 

poważny  ich zdaniem  problem:  nad  Wisłą, w okolicach  oczysz
czalni  ścieków,  ze  znajdujących  się  tam  zaworów  uchodzi 
permanentnie  gaz.  Zapach  jest  wyczuwalny  w  odległości  kilku 
metrów.  Interweniujący w zakładach  gazowniczych  otrzymują 
niezadowalającą  ich  odpowiedź:  „Uchodzi  nadmiar  gazu". 
Pomijając ekonomiczny  aspekt  sprawy,  obawiają  się  tragedii. 

Prosimy w imieniu Czytelników o odpowiedź  filię Górnośląs
kich  Okręgowych  Zakładów  Gazowniczych  w  Skoczowie. 

IMPREZA  JAKIE J  NIE  BYŁO! 

WIELK I  FESTYN 

LATO'90 
3—5  sierpni a  br . 

Stadio n  KS  „Kuźnia " 
Szczegółowy  program  na str.  2 



OFERTY—OGŁOSZENIA 

P R O G R A M  FESTYNU 
organizowaneg o 

prze z  Izbę  Gospodarcz ą  w  Ustroni u 
na  stadioni e  KS  Kuźni a 

3 sierpnia  1990 —  piątek 

godz.  16.00  —  czynne  stoiska  handlowe  artykułów  spożyw
czych,  przemysłowych, 

—  kiermasze m.in. opon  i dętek  samochodowych, 
rowerów,  motorowerów,  książek 

—  bufety gastronomiczne  z potrawami  gorącymi, 
napoje  chłodzące,  piwo,  miodonka,  drinki 

godz.  19.00—23.00  —  dyskoteka 

Wstęp na festyn i wszystkie imprezy wynosi  1000,— zł od  osoby 
powyżej  15  lat. 

4  sierpnia  1990 —  sobota 

godz.  9.00  —  czynne  stoiska  handlowe,  kiermasze,  bufety 
gastronomiczne 

—  loteria  z cennymi  nagrodami 
godz.  10.00—13.00  —  imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży 

(biegi  płaskie,  tor  przeszkód  i  slalom 
rowerowy)  dla  zwycięzców  nagrody 
i  dyplomy 

godz.  10.00—15.00  —  turniej  tenisa  ziemnego  na  kortach 
k/basenu  —  pula  nagród  wynosi 
500 000,— zł, wpisowe 5000 zł od uczes
tnika  turnieju 

godz.  14.00—16.00  —  dyskoteka  dla  dzieci 
godz.  16.00  —  mecz  piłki  nożnej:  IZBA  GOSPODARCZA 

—  LEKARZE  w  przerwie  meczu  losowanie 
nagrody  100 000 zł dla posiadaczy biletu wstępu 
na  ten  dzień 

godz.  19.00—23.00  —  dyskoteka 

Wstęp na  festyn i wszystkie  imprezy w tym dniu  wynosi  2000 zł 
od  osoby  powyżej  15  lat. 

5  sierpnia  1990 —  niedziela 

godz.  9.00  —  czynne  stoiska  handlowe,  kiermasze,  bufety 
gastronomiczne 

—  loteria  z cennymi  nagrodami 
godz.  11.00  —  bieg  płaski  na  dystansie  5.000  m  dla  osób  od 

16  lat  (dla  zwycięzców  nagrody  i  dyplomy) 
godz.  14.00—16.00  —  dyskoteka  i zabawa  dla  dzieci 
godz.  16.00  —  mecz  piłki  nożnej:  oldboje  KS —  taksówkarze 

w przerwie meczu  losowanie nagrody  100 000 zł 
dla  posiadaczy  biletu  wstępu  na  ten  dzień 

godz.  17.30  —  występ  zespołu  rozrywkowego  UFO  BANK 
godz.  19.00  —  zakończenie  festynu 

Wstęp na  festyn i wszystkie  imprezy w tym dniu  wynosi  2000 zł 
od  osoby  powyżej  15  lat. 

Wszystkie  stoiska,  kiermasze  i bufety  gastronomiczne  czynne  na 
stadionie. 
Wielka  loteria  z  cennymi  nagrodami  —  cena  losu  1000  zł. 
Opieka  medyczna  i mierzenie  ciśnienia  —  bezpłatnie. 
Imprezy  dla  dzieci  i  młodzieży. 

Przez  wszystkie  trzy  dni  można  będzie  w  specjalnym 
punkcie  przekazywać  pisemne  uwagi,  propozycje,  sugestie 
adresowane  do Burmistrz a  i Zarządu  Miasta  Ustronia.  To 
szczególna  okazja,  by  podpowiedzieć  władzom,  co  należy 
uczynić  dla  poprawy  życia  w  uzdrowisku.  Któż  wie  o  tym 
lepiej  niż mieszkańcy  Ustronia  oraz wczasowicze,  patrzący 
na  miasto  w  sposób  obiektywny! 

CZŁONKOWIE 
Zarząd  Koła  Światowego 
Związku  Żołnierzy  AK 
w  Ustroniu  informuje o  zasa
dach  członkostwa. 

Członkowie  dzielą  się  na 
zwyczajnych — żołnierze  AK ; 
nadzwyczajnych  —  wdowy 
i wdowcy  po żołnierzach  AK ; 
współdziałających  —  osoby 
prawne  i  fizyczne,  które  chcą 
być  spadkobiercami  tradycji 
i  dziedzictwa  ideowego  AK 
poprzez  udział  w  pracach 
Związku; 
wspierających — osoby  praw
ne i fizyczne, które  zaintereso
wane  celami  i  działalnością 
Związku,  gotowe  są  do  dob
rowolnego wspierania i świad
czenia  pomocy  finansowej; 
honorowych — osoby  prawne 
i  fizyczne,  którym  ten  tytuł 
nadaje ZG  Związku  za  szcze
gólne  zasługi  dla  Związku. 

Zgłoszenia  można  przeka
zywać  na  adres: 

Ustroń, 
ul.  Drozdów  15, 
tel.  2219. 

W r a ż e n ia 

k u r a c j u s z ek 
Wszystko  co  sympatyczne 

i miłe  kończy  się —  piszą  do 
nas  dwie  mieszkanki  Kielc, 
które  przebywały  w  czerwcu 
na  leczeniu  sanatoryjnym 
w Ustroniu. Często  wracamy 
pamięcią  do  tego  pięknego 
uzdrowiska.  Chciałybyśmy, 
by zachowało ono swój zielo
ny wygląd.  Niestety  —  zdro
we,  klimatyczne  powietrze 
Zawodzia,  zatruwane  jest 
często  wstrętnym,  smrodli
wym dymem  palonych  odpa
dów  na  zapleczach  domów 
wczasowosanatoryjnych... 
Cichaczem  wywozi  się  całe 
furgonetki śmieci  i w  zadrze
wionych  zakątkach  pali  się 
je...  Prywatni  właściciele 
domków  willowych  wieczo
rem,  opróżniając  szamba, 
wylewają  wiadrami  czarną, 
cuchnącą  maź  wprost  do  uli
cznej  kanalizacji...  Te  drob
ne  uwagi  przekazujemy  Sza
nownej  Redakcji,  korzysta
jąc z zachęty wyrażonej w ga
zecie. 

Miłośniczki  przyrody 
i  Ustronia 

(Nazwiska  do  wiad.  redakcji) 

SYGNAŁY  OD CZYTELNIKÓ W 

Podróżnych wysiadających na 
stacji UstrońPolana, wita ho
tel  „Czantoria".  Wybudowa
ny  w  okresie  międzywojen
nym  był  największym,  nowo
czesnym  hotelem.  Duża  sala 
gościnna  na  parterze  (spoży
wano tam posiłki) służyła goś
ciom hotelowym, a także tury
stom  i wczasowiczom,  którzy 
kwaterowali  w  domach  pry
watnych.  W  okresie  mniejsze
go ruchu  spełniała  rolę  ośrod
ka dla krzewienia kultury. Tu
taj  odbywały  się  amatorskie 
przedstawienia,  zjazdy  towa
rzyskie, zebrania. Druga  mała 
salka  przy  wejściu  głównym, 
była typową  karczmą. Wysoki 
standard  usług  zapewniali 
prywatni dzierżawcy. Stan  ten 
trwał  do  lat  60tych. 

HOTEL 

„CZANTORIA " 
W ostatnim  okresie  zmieni

ła  się  struktura  usług.  Duża 
sala  jadalna  stała  się  zwykłą 
salą  restauracyjną,  okupowa
ną  głównie  przez  piwoszy. 
Mała  salka  —  na  odwrót 
—  jest  salką  konsumpcyjną 
dla  hotelowych  gości.  Stracili 
na  tym  wczasowicze,  turyści 
i wycieczkowicze.  Sala  restau
racyjna  nie  zachęca  spokoj
nych  ludzi do spożywania  po
siłków.  Są  przypadki  wzywa
nia  policji  dla  uspokojenia 
młokosów. 

Co  należy  zmienić?  Przede 
wszystkim przywrócić poprze
dni standard  i strukturę usług. 
Wskazane  jest  prowadzenie 
smacznej  kuchni,  dostosowa
nej  do  kieszeni  przeciętnego 
obywatela.  Trzeba  upiększyć 
salę,  a  konsumpcję  i  sprzedaż 
alkoholu  przenieść  do  małej 
sali.  Takie  postulaty  są  zgła
szane  od  lat  przez  Komitet 
Osiedlowy  Samorządu  Miesz
kańców.  Obecny  dzierżawca 
zapewnia,  że  uwzględnia  to 
w  planach  i  powtarza  się  tak 
od  wielu  lat. A może  potrzeb
ny jest biznesmen, znający po
trzeby  terenu  i  potrafiący 
przywrócić  temu  hotelowi  da
wny  blask? 

mgr  Jan  Małysz 
Ustroń 



Jaka  przyszłosc 
biblioteki 

—  ciasno  i  ciemno 
skład  w  piwnicy 
skończyły  się  pieniądze 
nadzieja  w  nowych  władzach 

Biblioteka  Miejska  służy 
mieszkańcom  Ustronia 
i wczasowiczom  już  ponad  40 
lat Tradycje  są  więc  bogate. 
Sięgają  do  czytelniczej  pasji 
Jana  Wantuły.  300  książek 
z jego  kolekcji  dało  początek 
bibliotecznemu  zbiorowi. 
Część z tych książek  przetrwa
ła  do  dziś  i jest  pieczołowicie 
przechowywana. 

Do  pomieszczeń  biblioteki 
na  parterze  ustrońskiego  Ra
tusza  prowadzi  wąski  kory
tarz. Od  razu  rzuca  się w oczy 
panująca  ciasnota.  Regał 
ustawiony  przy  regale,  tak  by 
można  było  się  przecisnąć. 
Mało światła — nie tylko  tego 
naturalnego,  również  elektry
cznego.  Nie  ułatwia  to  szyb
kiego  znalezienia  książki 
—  zwłaszcza  wieczorem.  Na 
szczęście  pracownice  mają 
młode,  bystre oczy —  atrybut 
niezbędny  w tych  warunkach. 

Od  pani  Anny  Guznar 
—  kierującej Bibliteką  Miejs
ką  od dwóch  lat — dowiaduję 
się,  że codziennie  jest  przygo
towana do zapłacenia  manda
tu.  Strażacy  obiecywali  to  już 
kilkakrotnie.  Faktycznie: 
przepisy  przeciwpożarowe 
i BHP  są  tu  łamane  bez  ogra
niczeń. Dwa  lata temu, ogólną 
ciasnotę  i  warunki  lokalowe 
zakwestionowała  kontrola 
NIK .  Cóż  na  to  panie  biblio
tekarki  mogą  poradzić? 

Trudno  jest  pomieścić  na 
tak  małej  powierzchni  ponad 
60000 książek. By sytuacji za
radzić chociaż częściowo, spo
ro  książek  (i  to  poczytnych) 
wylądowało  w  piwnicy.  Tam 
wiadomo,  wilgoć.  A  książki 
kosztują  i  to  dużo.  Roczny 
limi t  na  zakup,  wynoszący 
7 min  zł  został  wykorzystany 
już w połowie roku. Pozostają 
nikłe  rezerwy  „podbierane" 
z  innego  funduszu.  Raz  nie 
kupiona książka, może być już 
nieosiągalna. Ambicją  ustroń
skiej biblioteki jest  posiadanie 
każdej  pozycji  o  którą  pytają 
czytelnicy. 

Pod  koniec  maja  było  ich 
1224.  Należy  również  pamię
tać o 6 filiach MBP, znajdują
cych się w obu  szpitalach  oraz 

w  Polanie,  Lipowcu,  Niero
dzimiu  i  na  Os.  XXXlecia. 
Mają  one  łącznie 2645  czytel
ników. Jest jeszcze oddział  dla 
dzieci  i młodzieży. Stałych  by
walców  ma  czytelnia.  Szcze
gólnym  wzięciem  cieszy  się 
prasa  —  zwłaszcza  kolorowe 
tygodniki.  Wybór  gazet  bar
dzo  duży.  Można  je  wypoży
czyć do domu  lub przejrzeć na 
miejscu.  I  tu  problem.  Bywa 
tak,  że trzeba  nanosić do  ewi
dencji  nowe  książki.  Jedynym 
miejscem  do  pisania  na  ma
szynie  (ta  kochana  ciasnota) 
jest  właśnie...  czytelnia.  Nie 
wszyscy  jednak  potrafią  od
dawać  się  lekturze,  słysząc 
w  tle  głośny  stukot  maszyny. 
Na  szczęście wzajemne zrozu
mienie  zapobiega  poważniej
szym  konfliktom. 

Nowe  pomieszczenia  pozo
stają  póki  co w sferze marzeń. 
Trudno być optymistką, ale p. 
Anna  Guznar  liczy  po  cichu 
na  nowe  władze  miasta  i  rad
nych.  Może znajdzie się jakieś 
rozwiązanie.  Potrzebę  utwo
rzenia  filii   sygnalizują  miesz
kańcy  Hermanie.  Tu  też  stoi 
na  przeszkodzie  brak  pomie
szczenia.  (mrc) 

Rowerem 
po  Europie 

Dwie  pasje:  esperanto  i  turys

tykę  rowerową  ma  pan  Franciszek 

Bojda  —  nauczyciel  Szkoły  Pod

stawowej  w  Nierodzimiu.  W  ciągu 

kilku  lat  zwiedził  Bułgarię,  Rumu

nię,  Węgry,  NRD  a w ub.  r.  Austrię 

1 RFN.  Wyjazd  tegoroczny  zapla

nował  również  do  Austrii,  aby 

przyjrzeć  się  z  bliska  szczytowi 

Grossglockner.  Chce  pokonywać 

140 kilometrów  dziennie.  Cala  tra

sa  liczy  ok.  2000  km.  Bagaż  musi 

być  oczywiście  ograniczony  do  mi

nimum.  Paszport,  kawałek  folii   za

stępujący  namiot,  trochę  żywności 

—  głównie  czekolada  oraz  aparat 

fotograficzny.  Wyprawa  potrwa 

2  tygodnie.  Stanowi  trening  przed 

przyszłorocznym  wyjazdem  do  Pa

ryża.  Modni  są  teraz  sponsorzy. 

Może  znajdzie  się ktoś  z  zasobnym 

portfelem...  (zbi) 

Ustroń,  ul.  Gałczyńskiego  15,  tel  3558  |j 

Atrakcyjn a  praca  dla  akwizytorów! 

Ogłoszenia  d robne 

Poszukuję  lokalu  na  działal
ność  handlową  w  centrum 
Ustronia. Oferty składać w re
dakcji  „GU" . 

Potrzebni  pracownicy  parkin
gowi na  terenie Zawodzia  (re
nciści,  emeryci).  Wiadomość 
w  redakcji  „GU" . 

Sympozjum  w  Ustroniu 

MEDYCYNA  PREWENCYJNA 
Medycyna  prewencyjna 

służy...  ludziom  zdrowym. 
Podstawowym  celem  jest  za
pobieganie  popadaniu  w cho
robę.  Można  to  osiągnąć  sto
sując odpowiednią  dietę, właś
ciwie reagując na życiowe stre
sy oraz wprowadzając do  pla
nu  dnia  aktywność  ruchową. 
Bardzo ważny jest kontakt  pa
cjenta z lekarzem. Chodzi  głó
wnie  o  znalezienie  wyraźnej 
motywacji  do  przestrzegania 
powyższych  zasad. 

Wybitnym  specjalistą  jest 
dr  Henryk  Wieją  z  Ustronia. 
Z jego inicjatywy założony zo
stał  Chrześcijański  Ośrodek 
Medycy  Prewencyjnej. 
W  dniach  20—22  lipca  br. 
Ośrodek,  wspólnie  z  Chrześ
cijańską  Fundacją  „Życie 
i  Misja",  zorganizował 
w UstroniuJaszowcu  II  Sym
pozjum Medycyny Prewencyj
nej  i  Opieki  Kompleksowej. 
Uczestniczyło  kilkudziesięciu 
lekarzy  z  USA,  Austrii,  Cze
chosłowacji,  Norwegii  i  Pol
ski.  Wśród  nich  znacząca  po
stać, dr Kenneth Cooper  z Dal
las,  nazywany  lekarzem  „du
szy  i  ciała".  Przedstawił  on 

uczestnikom  sympozjum  wy
niki  działalności  swego  Insty
tutu,  który  funkcjonuje już  15 
lat.  Referaty  wygłosili  także 
m.in.  dr  Leszek  Wydrzyński 
z Gliwic — ilustracją  był włas
ny  program  komputerowy, 
pozwalający  rozpoznać  za
grożenie  chorobą  wieńcową 
i zawałem serca; dr Heinz Bau
sbach  z  Wiednia,  dr  Henryk 
Kuński  z  Łodzi  i  dr  Henryk 
Wieją,  który  przedstawił  pro
blem  prewencji  i  rozładowa
nia stresu w oparciu o biblijną 
koncepcję  człowieka.  (mk) 

WESTA... 
SZU  Westa  jedną  z  agend  ma 

w  Ustroniu.  Swą  obecność  zazna
cza  m.in.  planszami  reklamowy
mi,  które  są  ustawione  przy  wjeź
dzie  do  miasta.  Stały  sobie  spo
kojnie  do  nocy  z  5/6  lipca.  Ran
kiem  pracownicy  spostrzegli,  że 
zostały  dokładnie  zabazgrane. 
Nie pozostało  nic  innego, jak  zro
bić  nowe.  Dodatkowy  koszt,  do
datkowy  kłopot.  Sprawcy  nocnej 
twórczości  są  nieznani.  Ktoś  się 
wyżył,  ale  po  co...?  (mk) 

Komunika t 
Kierownik a  Rejonowego  Biur a  Pracy  w  Cieszynie 

Dla  złagodzenia  skutków  występującego  na  miejscowym  rynku 
pracy  zjawiska  wzrastającego  bezrobocia  —  zwracam  się  do  za
kładów  pracy,  zarówno  uspołecznionych  jak  i  nieuspołecznionych 
o  zgłaszanie  wolnych  miejsc  pracy,  w  tym  zwłaszcza  dla  absolwen
tów  szkół  ponadpodstawowych. 

Proponuje  się  zakładom  pracy,  które  nie  zamierzają  zwalniać 
pracowników  organizowanie  prac  interwencyjnych  dla  bezrobot
nych,  a  koszty  związane  z  ich  wynagrodzeniem  i  składką  ZUS 
finansowane  będą  ze  środków  Funduszu  Pracy. 

1 



Józef  Pilch  przedstawia: 

Dawne dzieje 
Ustronia 

UZDROWISK O  BOGACI  SIĘ 

W  ostatnim  ćwierćwieczu  ubiegłego  stulecia  zainteresowano 
się  w  Ustroniu  kuracją  wodami  mineralnymi.  Odkryto  źródło 
nazywane  „Budzigłód"  albo  „Głodne  Źródło".  Towarzystwo 
upiększania Ustronia wynajęło od właściciela parcelę.  Dokonano 
ogrodzenia,  wystawione zostały  ławki,  posadzono  drzewka.  Do 
źródła dobudowano misę emaliowaną  z umocowaną  na  łańcusz
ku  chochlą  do  nabierania  wody,  słowem  urządzono  pijalnię. 
Jeszcze  przed  uruchomieniem  „Budzigłodu",  arcyksiążęcy  ofic
jalista  Jan  Kubisz  odkrył  w  roku  1883  źródło  żelaziste  nad 
potokiem  Gościeradowiec.  I  tym  źródłem  zainteresowało  się 
Towarzystwo.  W  roku  1898  wybudowano  przy  źródle  „żelaz
nym" podpiwniczony  pawilon  z kuchnią  do sporządzania  posił
ków. Życie towarzyskie kuarcjuszy, koncerty, inne imprezy, które 
przez cały wiek  XIX  skupiały  się wokół  Domu  Zdrojowego,  po 
roku  1900 przeniosły  się do  miejsc przy  źródle  „żelaznym". 

Rozwój ustrońskiego uzdrowiska zahamował wybuch  I wojny 
światowej. Po zakończeniu wojny już w 1920 r. zaczęła  ponownie 
działać  spółdzielnia,  która  uruchomiła  swój zakład  pod  dawną, 
ale już polską nazwą  „Śląskie Zakłady Borowinowe w Ustroniu". 
W okresie międzywojennym unowocześniono  system kąpielowy. 
Wprowadzono okłady borowinowe oraz kąpiele kwasowęglowe, 
igliwiowe,  siarczane,  jodobromowe.  Unowocześniono  łazienki, 
wprowadzając  leczenie  elektryczne  czterokomorowe  za  pośred
nictwem  hydroterapii  i  lamp  kwarcowych.  Leczono  tu  reuma
tyzm  stawowy  i mięśniowy,  artretyzm,  następstwa  po  urazach, 
złamaniach,  choroby  kobiece,  system  nerwowy,  choroby  prze
miany  materii,  anemie,  choroby  sercowe. 

Dzięki  temu  wzrosła  frekwencja  kuracjuszy  i  letników.  Na
stąpił rozwój gospodarczy miejscowości, gdyż przyjezdni płacili 
czynsz  za  mieszkanie,  utrzymanie,  taksę  klimatyczną.  Spowo
dowało  to  ożywienie  handlowe  i  usługowe,  wzrost  produkcji 
środków  spożywczych,  a  także  sezonowe zatrudnienie.  Ustroń 
zaczął rozbudowywać się. Świadczą  o tym następujące inwesty
cje:  elektryfikacja  miejscowości,  oświetlenie  ulic  w  centrum, 
oraz cały zespół rekreacyjnosportowy z deptakien  spacerowym 
koło  rzeki  Wisły.  W  1932  r.  wybudowano  kosztem  63  tys.  zł 
nowoczesny  basen  kąpielowy.  W  następnych  miesiącach  po
wstała  restauracja,  garderoba  i przebieralnia,  a całość  oddano 
do  użytku  w  czerwcu  1933  r.  W  sąsiedztwie  basenu  powstały 
korty  tenisowe.  Za  kortami  urządzono  Park  Kościuszki,  który 
stał się miejscem spacerów, wypoczynku, a także  organizowano 
tam  festyny  i  doroczne  dożynki.  Pobudowano  drogi  lokalne, 
niektóre  z  nawierzchnią  asfaltową,  obsadzono  je  drzewkami, 
wykonano  koło drogi głównej deptaki  i kanalizację  deszczową. 
Ogromne  znaczenie  miała  budowa  drogi  z  nawierzchnią  asfal
tową  Katowice—Wisła—Istebna—Jaworzynka. 

Wzmogło  się  budownictwo  indywidualne.  Powstało  szereg 
komfortowych  will i  i  pensjonatów.  Do  folderu  wydanego 
w  drugiej  poł.  lat  30tych  dołączono  dodatek,  w  którym 
umieszczono 28 budynków, przygotowanych  na przyjęcie gości. 
Bazą  dla  ruchu  wczasowego  były  również  kwatery  w  domach 
jednorodzinnych.  Bez olbrzymich  nakładów  na  budowę  ośrod
ków  wczasowych,  których  ówczesny,  przeważnie  prywatny 
przemysł  nie chciał  ponosić,  zaistniała  możliwość  wypoczynku 
dla  tysięcy  ludzi  z  miast.  Przyjazdy  kuracjuszy  wpłynęły  na 
wzrost  i  rozwój  działalności  handlowej  i  usługowej.  W  roku 
1936 w samym  tylko  Ustroniu  działało  68 placówek  tego  typu. 
Reklamę  letniska  i uzdrowiska  rozwinął Urząd  Gminny  wspól
nie  z  Towarzystwem  Miłośników  Ustronia.  Wydano  kilka 
obszernych  folderów w jęz.  polskim  i jeden  w jęz.  niemieckim. 

KONIEC 

USTROŃSCY 
E K O L O D Z Y 
A L A R M U J Ą 

Końcowa  część  raportu  za
wiera kierunki  naprawy  istnie
jącego  stanu  rzeczy.  Dotyczą 
one ochrony  powietrza,  ochro
ny  przed  uciążliwościami  ko
munikacyjnymi,  ochrony  śro
dowiska  przed  zanieczyszcze
niami  odpadami  .  stałymi, 
ochrony  wód,  zieleni,  krajob
razu.  Raport  zamyka  podsu
mowanie.  Przytaczamy  je 
w  całości. 

Stan  środowiska  naturalne
go Ustronia jest ewidentnie zły 
i  nie  odpowiada  wymaganiom 
stawianym  miejscowościom 
uzdrowiskowym. Do tego stanu 
doprowadził  m.in.  brak  odpo
wiedniej  polityk i  proekologicz
nej,  nieprzestrzeganie  ustaleń 
planu zagospodarowania  prze
strzennego,  brak  świadomości 
ekologicznej   części  mieszkań
ców,  a  także  nawiewanie  nad 
uzdrowisko  zanieczyszczeń 
przemysłowych,  zwłaszcza 
z  terenu  Czechosłowacji. 

Najważniejszymi  zadaniami 
dla  ratowania  środowiska, 
a tym samym bytu uzdrowiska 
są: ograniczenie emisji przemy
słowych głównie dla  ratowania 
lasów; jak najszybsza kontynu
acja  budowy  obwodnicy,  prze
budowa  układu  komunikacyj
nego  i  wprowadzenie  częścio
wych ograniczeń komunikacyj
nych;  uporządkowanie  gospo
darki  odpadami  m.in.  przez 
wprowadzenie na szeroką skalę 
ich  segregacji  i  odzyskiwanie 
jako surowców  wtórnych; suk
cesywna likwidacj a dzikich wy
sypisk  śmieci;  budowa  kolek
torów  sanitarnych  i  skanalizo
wanie zwłaszcza  Poniwca,  He
rmanie  i  Lipowca;  podporząd
kowanie  polityk i  urbanizacyj
nej  wymogom ochrony  krajob
razu,  lasów  i gleby; ogranicze
nie  wycinki  drzew,  realizowa
nie nowych nasadzeń, pielęgna
cja zieleni  zwłaszcza  parkowej 
i  śródmiejskiej;  eliminacja 
czynników  zagrażających  śro
dowisku  w zakładach  przemy
słowych. 

Aby  wymienione  zadania 
mogły  być  należycie  zrealizo
wane, potrzebne jest odpowied
nie  podejście  i  zaangażowanie 
zarówno władz,  zakładów  pra
cy,  szkół,  organizacji  społecz
nych  oraz  mieszkańców.  Ko

niecznym  jest  powołanie  pod 
przewodnictwem  burmistrza 
lub  przewodniczącego  samo
rządu, kompetentnych  koordy
natorów  odpowiedzialnych  za 
realizację  poszczególnych  za
dań  programu  ochrony  środo
wiska. 

Pamiętać  należy,  że  zarów
no  w  planie  miejscowym  jak 
i  w  planach  nadrzędnych  (re
gionalnych),  funkcją  wiodącą 
Ustronia jest lecznictwo uzdro
wiskowe,  którego  nieodłącz
nym  elementem  jest  środowis
ko naturalne, zachowane w mo
żliwie dobrym  stanie. 
MARZE C  1990 

PKE —  Koło  w Ustroniu. 
Nadchodzą  pierwsze  infor

macje od czytelników,  dotyczą
ce zaobserwowanych  zagrożeń 
ekologicznych  w  Ustroniu.  Pi
szą  do  nas  mieszkańcy  miasta 
oraz  wczasowicze,  którzy 
w  uzdrowisku  wypoczywali. 
Pierwszy  z sygnałów  publikuje
my  poniżej. 

Zatruto 
Bładniczkę 

Potok  Bładniczka,  mający 
źródła  na  stokach  Małej 
Czantorii  został  zatruty.  Nie 
po  raz pierwszy zresztą.  Osta
tni  przypadek  miał miejsce 25 
lipca  br.  W  tym  dniu  miesz
kańcy pobliskich  domów  zau
ważyli w potoku setki śniętych 
ryb,  głównie  pstrągów.  Nie 
wiadomo  kto  jest  sprawcą. 
Przypuszczalną  przyczyną 
może  być  przedostanie  się  do 
wody  podskórnej  zawartości 
przepełnionego  szamba. 
Ustrońska policja podjęła nie
zbędne  czynności,  które 
— mamy  taką  nadzieję —  po
zwolą  wykryć  trucicieli. 

Dom  Wczasowy  „Muflon " 
w Ustroniu  zaprasza  na  wcza
sy, pobyty  kilkudniowe,  week
endowe,  imprezy  okolicznoś
ciowe,  konferencje,  giełdy, 
kongresy  itp. 
Zapewnia  komfortowe  wa
runki  posiadając  200  miejsc 
hotelowych, kawiarnię,  saunę, 
siłownię,  kort  tenisowy,  sale 
gier dla dzieci, TV SAT, wypo
życzalnię  sprzętu  sportowego 
i  telewizorów. 

Wysoki  standard 
Niskie  ceny 

Wzorowa  obsługa 
Informacje: 43450 Ustroń,  ul. 
Sanatoryjna  32,  tel.  2711, 
3715,  tlx  038495. 
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Na  zdjęciu powyżej  prezen
tujemy widoczek, jaki  w pełni 
sezonu  turystycznego  można 
sobie  obejrzeć  w  centrum 
Ustronia.  Są  to żałosne szczą
tki  budynku,  który  w  całej 
okazałości  pokazaliśmy  na 

(Fot.  E.  Herzyk) 

fot.  w  poprzenim  numerze. 
Rozbiórka  budynku  trwa  od 
dobrych  kilku  tygodni.  Posu
wa  się  bardzo  powoli  i wyko
nywana jest w sposób  niedba
ły —  co  zresztą  widać. 

(mk) 

Szef  —  Waga 
(24.09—23.10) 

SzefWaga  przenosi  wiele 
cech  swojej  osobowości  do 
działań  w  firmie.  Są  to  ludzie 
mili ,  sympatyczni  o  pogod
nym  usposobieniu.  Przy  wy
borze tej właściwej drogi w ży
ciu,  pomaga  wagom  wrodzo
na  intuicja.  Dzięki  niej  potra
fią  godzić  różne  temperamen
ty  swych  podwładnych. 

Waga jest  szefem  sprawied
liwym,  zrównoważonym. 
Umie  słuchać  i  wyciągać 
wnioski.  Ludzi którymi  kieru
je, SzefWaga traktuje częściej 
jako  współpracowników  niż 
podwładnych.  Wagi  znane  są 
z poczucia  piękna.  Ważny jest 
zatem  wystrój  gabinetu,  uro
da  sekretarki  (niekiedy  bar
dziej  niż jej  kwalifikacje). 

Słabostką  SzefaWagi  są 
flirt y  i biurowe  romanse.  Być 
może dlatego  łatwiej sobie  ra
dzą  kobiety,  które  swym 
wdziękiem  potrafią  Wagę 
omamić, 
(oprać,  emka) 

Kronik a 
Sportow a 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu 
wspólnie  z  WOSiR 
BielskoBiała,  zorganizował 
VI  Ogólnopolski  Górski  Bieg 
Przebojowy.  Zawody  te  odby
ły  się  w  Ustroniu  7  lipca. 
W  punktacji  generalnej  zwy
ciężył  Jacek  Hyrnik  z  LKS 
Pogórze.  Na  miejscu  drugim 
uplasował  się  Jan  Magiera 
z  Wodzisławia,  a  na  pozycji 
trzeciej  Józef  Wojtyła  z  LKS 
Pogórze.  Dla  zwycięzcy  przy
padł  puchar  ufundowany 
przez  burmistrza  Ustronia. 

Zmiennie  toczyły  się  losy 
piłkarzy  Kuźni  Ustroń  w  mi
nionych  rozgrywkach  klasy 
okręgowej.  Po  słabszej  run
dzie  jesiennej,  wiosną  zespół 
próbował  odrobić  straty. 
Ostatecznie  z  13  miejsca  zaj
mowanego  jesienią,  Kuźnia 
awansowała  w  końcowej  kla
syfikacji na  miejsce  8,  zdoby
wając 32  pkt. 

(mrc) 

Tylk o  dla  mężczyzn 

POWRÓT  Z  DELEGACJ I 
Służbowe delegacje trafiają  się również mężczyznom  żona

tym.  Szczególnie  te  dalsze  wyjazdy  niosą  ze  sobą  czasami 
nieoczekiwane,  trudne  do  przewidzenia  przygody... 

Wówczas  po  powrocie  do  domu  trzeba  zachować  twarz. 
Warto wiedzieć jak. Otóż tusz do rzęs, który pozostał na  koszuli, 
swetrze czy  marynarce  można  usunąć płynem  „tri "  lub  gorącą 
gliceryną,  albo  kwasem  octowym.  Szminkę  należy  zmyć  roz
tworem chlorku z wodą  utlenioną. Białe wino usuniemy ciepłym 
spirytusem.  Wino  czerwone  m.in.  białym  winem  lub  przez 
posypanie  solą  i  nacieranie  wódką.  Zadrapania  na  plecach 
należy... ukrywać przed  domownikami  (zwłaszcza  przed  żoną), 
chodząc  w  podkoszulku  bądź  koszuli.  Na  wszelki  wypadek 
wskazane  jest  mieć jakieś  zręczne  usprawiedliwienie. 

Rady  te podajemy na  odpowiedzialność  uczestników  delega
cyjnych przygód.  (mrc) 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  3 

Poziomo:  komar,  baran,  trema,  nalot,  Radek,  Alina,  Oskar,  Tokio, 
Praga,  żabka,  grono,  krata,  rurka,  Zetor,  motet,  aloes,  kotek,  ognik 
Pionowo:  konto,  Mulak,  retor,  beret,  rodak,  Nakło,  tramp,  Elita, 
Anawa, żarna,  bordo, Ajaks, guzik, oktet, obrok,  kombo, aktyn,  Artek 

W  wyniku  losowania  nagrodę  rzeczową  o  wartości  100  tys.  zł,  ufun
dowaną  przez firmę „Skopex", otrzymuje pani Joanna Wasilewska  zam. 
Ustroń,  ul.  J.  Wantuły  88.  Prosimy  o  odbiór  nagrody  w  redakcji. 

  K r z y ż ó w k a  nr   5  ze  s p o n s o r em 

Poziomo:  1) szlak  kupiecki  11)  stolica  polskiej  piosenki 
12)  część  instr.  strunowego  13)  motyw  dekoracjny  14) 
zapora  spiętrzająca wodę  16) szukał  ich  Hilary  17)  firma 
od  żarówek  20)  cisza  morska  21)  zbieg  24)  leci  w  po
ńczosze  26)  w  czasie  mszy  św.  27)  ośmiu  muzyków  28) 
przodownictwo  30)  część  mieszkania  w  Indiach  31) 
śmietanka  towarzyska  32)  zla  zagrywka  w  tenisie  34) 
mieszkaniec  Ankary  35)  lekarskie  rozeznanie  przez  diag
nozę 

Pionowo:  1)  morski,  drogowy,  kolejowy  2)  przetwarza 
powieść na scen.  filmowy  3) ponoć daje szczęście i pienią
dze 4) stopień oficerski 5) zabytkowe miasto w  Portugalii 
6) powód, skutek 7) pielęgniarski z paskami 8) bad. właść. 
zjawiska  przedmiotu  9)  przejrzysta  tkanina  bawełniana 
10)  środek  odurzający  15)  grupa  wysp  w  Indonezji  18) 
rarytas,  rzadkość  19) los,  fatum  22) niemieckie jeden  23) 
klub królewski  z Madrytu  25) kamień  ozdobny  29)  rzeka 
w  RFN  33)  symb.  chem.  tantalu 

Rozwiązania  prosimy  nadsyłać  na  adres  redakcji  do  18 
sierpnia  br.  Na  kartce  należy  nakleić  kupon  sponsora. 
DW  „Muflon "  funduje nagrodę  za  100  tys.  zł. 
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