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W  NI
—  rozmowa  z  Naczelnym  Lekarzem  Uzdrowiska  dr  Janem  Rottermnndem 

Jest  pan naczelnym  lekarzem  miejscowości  uzdrowiskowej.  Na 
czym  ta  funkcj a  polega? 

Naczelny  lekarz  uzdrowiska  jest  organem  Rady  Miejskiej 
w  miejscowości  uznanej  za  uzdrowisko  i  sprawuje  nadzór  nad 
poziomem  świadczeń  udzielanych  przez  zakłady  lecznictwa 
uzdrowiskowego  oraz  czuwającym  nad  ochroną  warunków 
naturalnych  i właściwym  kształtowaniem  czynników  środowis
kowych.  Zwierzchni  nadzór  nad  lecznictwem  uzdrowiskowym 
sprawuje  minister  zdrowia.  Z  tytułu  tego  nadzoru  do  ministra 
należy  wytyczanie  rozwoju  lecznictwa,  czuwanie  nad  ochroną 
warunków  naturalnych,  właściwym  kształtowaniem  czynników 
środowiskowych,  zgłoszenie  wniosków  zmierzających do  budo
wy  nowych  obiektów,  wytyczanie  kierunków  działalności  służ
by  uzdrowiskowej  i  gospodarka  tymi  składnikami  które  dała 
nam  do  ręki  natura.  Jestem  niejako  reprezentantem  Ministra 
Zdrowia,  łącznikiem  pomiędzy  ministerstwem  a  władzą  tereno
wą. 

W  niektórych  piramidach  powstają  sanatoria.  Dawniej   były  to 
domy  wczasowe.  Czy  one  również  panu  podlegają? 

W  zasadzie  wszystkie  obiekty  lecznictwa  na  terenie  strefy  „ A " 
winny  być  ujęte  w  rejestrze  zakładów  pracujących  w  dawnym 
uzdrowisku.  Do  prowadzenia  tego  rejestru  zobligowana  jest 
Rada  Miejska,  a  w  szczególności  lekarz  naczelny.  Niestety  tak 
się nie dzieje. Są  obiekty  na  tym  terenie jeszcze  nie zgłoszone  i ja 
tam  na  kontrolę  nie  chodzę.  Ta  sprawa  była  przedstawiana 
uprzednio  już  burmistrzowi,  niestety  nie  dostałem  odpowiedzi. 
Nie  zawsze  lekarz  uzdrowiskowy  jest  uwzględniany. 

Czy  mógłby  pan  powiedzieć  coś  szerzej   o  tym? 
W  zasadzie  ustawa  uzdrowiskowa  daje  szerokie  prerogatywy 
lekarzowi.  Sam  statut  precyzuje  tylko  niektóre  rzeczy.  Al e  np. 
nie  zasięgnięcie  opinii  lekarza  naczelnego  w  sprawach,  które 
dotyczą  uzdrowiska,  poniekąd  eliminuje  taką  uchwałę  czy 
zalecenie  burmistrza. 

Jeżeli któraś z uchwał Rady Miejskiej  będzie sprzeczna z ustawą 
o  uzdrowiskach,  to  ma  pan  prawo  ją  uchylić? 

Mam  prawo  wnosić  do  wyższych  władz  o  uchylenie. 
Czego może oczekiwać  mieszkaniec  Ustronia  od  lekarza  uzdro
wiskowego?  Z  jakim i  sprawami  może  się  zgłosić? 

W  zasadzie  ze  sprawami  dotyczącymi  budów  na  terenie  strefy 
„B "  zwłaszcza  zakładów,  które  stanowiłyby  jakąś  uciążliwość. 
Tu  nie  zawsze  jestem  kompetentny,  bo  np.  nie  znam  się  na 
odlewniach  i  wcześniej  muszę  zapoznać  się  z  ekspertyzami 
mówiącymi,  jaki  ta  odlewnia  będzie  miała  wpływ  na  klimat, 
środowisko,  powietrze  w  najbliższym  sąsiedztwie  i  w  samym 
uzdrowisku.  Jeżeli ktoś  robi  sobie mały  interes w domu  i odlewa 
żołnierzyki,  czy  produkuje  coś  w  tym  stylu,  to  w  zasadzie  nie 
przeszkadzam.  W  strefie  „ A "  jest  to  niedopuszczalne,  jakkol
wiek  mam  tu  też  pewne  zastrzeżenia.  Np.  w  strefie  „ A "  nie 
wolno  chować  psów  podwórzowych.  Myślę,  że  jeżeli  czasem 
ktoś z Warszawy  posłucha  szczekania  psa, czy piania  koguta,  to 
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Kioski  w  Rynku  już  nie  straszą.  Fot.  W.  Suchta 

Bez  wieców  i  nakazów,  jedynie  z  wewnętrznego  obowiązku  ob
chodziliśmy  Święto  Niepodległości.  Skromnie,  lecz  z  należną  czcią. 
Tradycyjnie  już  na  kilk a  dni  wcześniej  w  ustrońskich  szkołach  pod
stawowych  przeprowadzane  są  konkursy  wiedzy  historycznej. W  szkole 
Podstawowej  nr  l  po eliminacjach  wyłoniono  szóstkę  finalistów,  którzy 
odpowiadali  na  pytania  dotyczące  odradzania  się  Polski  po  pierwszej 
wojnie  światowej.  Odpowiedzi  błędnych  prawie  nie  było  i  powstały 
kłopoty  z  wyłonieniem  zwycięzcy.  W  rezultacie,  po  pytaniach  dodat
kowych,  najlepiej  przygotowanym  uczniem  okazał  się  Grzegorz  Tietz, 
drugie  miejsce zajął Sławomir   Korcz,  a  trzecie  Mari a  Sikora.  Recytowa
no  również  wiersze,  słuchano  muzyki.  Oprawa  zmagań  finałowych 
pozwoli  uczniom  przechować  w  pamięci,  w  jak  uroczysty  sposób 
obchodzono  w  ich  szkole  ten  dzień. 

Nieco  inny  charakter  miał  finałowy  konkurs  w  Szkole  Podstawowej 
nr  2.  Jak  przystało  na  t r iumfatorów  „Ramb i tu"  uczniowie,  poza 
znajomością  historii,  musieli  zaprezentować  sprawność  fizyczną.  Star
towały  drużyny  poszczególnych  klas,  których  reprezentanci  rywalizo
wali  w  konkurencjach  sportowych,  zręcznościowych,  a  przede  wszyst
kim  musieli  popisać  się  znajomością  historii  Polski  od  pierwszego 
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NOWE 
DZWONY 

Na  teren  Parafii  Katolickiej 
pod  wezwaniem  Matki  Bożej 
Królowej  Polski  w  Hermani
cach,  przywieziono  z  Przemy
śla  trzy  dzwony,  gdzie  zostały 
odlane  ze  spiżu,  w  znanej  fir
mie  braci  Felczyńskich. 
Największy  dzwon  ku  czci 
Matki  Bożej Królowej  Polski, 
waży  1200  kg,  średni,  ważący 

700  kg,  nosi  imię  św.  Jacka, 
zaś  trzeci,  najmniejszy,  ważą
cy  350 kg ma  imię św.  Krzysz
tofa. 

Wiosną  w  przyszłym  roku 
ma  rozpocząć  się  budowa 
dzwonnicy. 
Na  największym dzwonie  wid
nieje  napis:  „Odlane  są  stara
niem  anonimowego  ofiaroda
wcy  dla  parafii  O.O.  Domini
kanów",  a  na  średnim: 
„Dzwony  odlane  za  pontyfi
katu  Jana  Pawła  II ,  papieża 
Polaka".  (J.N.) 



W  NI
(dok  ze sir.  1) 

będzie  miał  bezpośredni  kontakt  z  przyrodą  i  wyjdzie  mu  to 
chyba  na  dobre. 

Jakie mieszkańcy  mogą mieć bezpośrednie korzyści  z  uzdrowis
ka? 

Chciałbym  powiedzieć,  że dla  miejscowości  gdzie jest  zlokalizo
wane  uzdrowisko  minister  przewidział  możliwości  leczenia 
ambulatoryjnego dla mieszkańców  w zakładach  uzdrowiska,  do 
których  dochodzi  się na  zabiegi.  Na  razie  są  one  bezpłatne.  Jak 
będzie  w  przyszłości  nie  umiem  odpowiedzieć. 

Czyli  mieszkańcy  Ustronia  mogą  bezpłatnie  korzystać  z  urzą
dzeń  uzdrowiska? 

Wszyscy  —  to  może  byłoby  za  dużo  powiedziane,  ale  jeżeli 
lekarze  uwzględnią  potrzeby  danego  mieszkańca  i  skierują  go, 
to  oczywiście  tak.  Kiedyś  było  tych  skierowań  150 rocznie.  Jest 
to  stosunkowo  dużo. 

Z  czym  lekarz  uzdrowiskowy  w  Ustroniu  ma  najwięcej   kłopo
tów? 

Kłopotów  nie  brakuje.  Pierwsza  rzecz  to  doprowadzenie  do 
stworzenia  bodaj  jednej  nitki  obwodnicy,  przez  co  uratujemy 
ludzi  tu  mieszkających,  zwłaszcza  przy  głównej  ulicy,  która 
w lecie jest  niebieska  od  spalin. Następną  sprawą  jest  ostateczne 
uregulowanie  parkingów  na  terenie samego  Ustronia.  Dlaczego 
o  tym  mówię?  Zbyt  duża  ilość  samochodów  wjeżdża  na  teren 
ochrony  uzdrowiskowej  „A" .  Szereg ludzi zwłaszcza  w  niedzielę 
wracających z Wisły,  czy z doliny  Dobki,  uważa,  że  przez  zdrój 
należy  przejechać  w  szybkim  tempie,  a  kuracjusze  nie  mogą 
nawet  pospacerować,  bo  boją  się  nieszczęśliwych  wypadków, 
które  miały  już  miejsce. 

Na  co  Ustroń  powinien  zwracać  szczególnie  uwagę,  aby  nie 
utraci ć  statusu  uzdrowiska? 

Przede  wszystkim  ochrona  powietrza  atmosferycznego  i  na
szych  lasów.  Jak  długo  będą  lasy  przynajmniej  w  obecnej 

formie,  to  statut  jest  niezagrożony.  Jeżeli  potrafimy  rozwiązać 
sprawę  basenów  w  segmencie  zachodnim  Zakładu  Przyrodole
czniczego,  to będzie Ustroń  uzdrowiskiem,  które należy  zaliczyć 
bezsprzecznie  do  pierwszych  pięciu  w  skali  ogólnopolskiej, 
a  przy  dobrej  propagandzie  do  międzynarodowych. 

Czego  w  naszym  uzdrowisku  brak  przede  wszystkim? 
Przeszkodą  jest  brak  domu  zdrojowego  z  salą  koncertową, 
konferencyjną,  gdzie  mogłyby  się  odbywać  seminaria,  a  ich 
uczestnicy, jeżeli  ich  dobrze  przyjmiemy  najlepiej  rozpropagują 
nasze  miasto. 

Wiele mówi się o reklamowaniu Ustronia w krajach zachodnich. 
Co  pan  o  tym  sądzi? 

Niektórzy  chcą,  by  tu  przyjeżdżali  Hiszpanie.  Myślę,  że  oni 
mają  po drodze  do  nas wiele  innych  atrakcyjnych  miejscowości. 
Powinniśmy  skupić się na  takich krajach jak  Austria, gdzie wiele 
osób  powiązanych jest  czy  to  tradycją, czy  więzami  rodzinnymi 
z  naszym  krajem.  Jeżeli  powiemy  im,  że  dysponujemy  okreś
lonymi  usługami,  to  napewno  z  chęcią  przyjdą. 

Część  mieszkańców  Ustronia  skłania  się  ku  uzdrowiskowemu 
charakterowi  miasta,  a  część  ku  turystycznowczasowemu. 
Można  powiedzieć,  że  są  to  dwie  rywalizujące  ze  sobą  opcje 
dotyczące  przyszłości  miasta.  Co  pan  o  tym  sądzi? 

Jest  to  brak  zrozumienia  jednych  do  drugich.  Dla  ludzi  chorych 
musi  być  stworzony  pewien  reżim.  Nie  można  wszędzie  wjeż
dżać  autami,  do  piątej  rano  tańczyć  i  przy  otwartych  oknach 
drzeć się na cały  regulator.  Kiedyś szeroko  rozpropagowany  był 
wyjazd na  letniska, potem  były wczasy pod  gruszą. Nie wiem jak 
to  będzie  się  nazywało  w  przyszłości,  ale  będą  ludzie,  którzy 
przyjadą  do  uzdrowiska.  Z  jakich  powodów?  Np.  mama  musi 
się  leczyć,  a  dzieci  z  drugim  rodzicem  mogą  spacerować  po 
górkach. 

A  jak  uregulować  takie  sprawy jak  nocne  koncerty  w amfiteat
rze? 

W  normalnym  mieście  po  godzinie  22  ma  obowiązywać  cisza. 
Wyjątek  stanowią  święta  państwowe.  Nie  widzę  przeszkód  by 
w  amfiteatrze  odbywały  się  różne  imprezy  i może  okaże  się,  że 
można  grać ciszej o  30 decybeli.  Nie może  być tak, że jeżeli  jedni 
mówią:  „Tak" ,  to  drudzy  od  razu:  „Nie" .  Trzeba  znaleźć 
wspólny  język  i  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  ma 
uzdrowiska  bez  miasta  i  miasta  bez  uzdrowiska. 

Kt o  powołuje  lekarza  uzdrowiskowego? 
Minister  zdrowia  po  uzgodnieniu  z  Radą  Miejską. 

Jak  się  panu  współpracuje  z  Radą? 
Praktycznie  nie  miałem  z  Radą  nieporozumień  i zatargów.  Nie 
miałem  i  nie  mam,  no  bo  o  co  tu  się  kłócić?  Raczej  miałem 
problemy  z niektórymi  ludźmi,  którzy  nie chcą, czy  też nie  mogą 
zrozumieć  jak  należy  działać  w  takim  mieście  jak  Ustroń. 

Czego  życzyłby  pan  mieszkańcom  Ustronia? 
Żeby  gaz  był  tańszy  i  żeby  nie  musieli  spalać  odpadów 
i najgorszych  gatunków  węgla.  Występowaliśmy  nawet  o  to,  by 
w  miejscowościach  uzdrowiskowych  gaz  był  tańszy.  Władze 
niestety  tego  nie  rozumieją. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Blisko  11  tys.  mieszkańców 
liczy  sobie  Wisła.  Najliczniej
sze  są  dzielnice:  Centrum, 
Głębce  i  Malinka.  Wśród  ro
dzin  najwięcej jest  Cieślarów, 
Pilchów  i  Bujoków. 
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Oddział  Miejski  Polskiego 
Związku  Emerytów  i  Rencis
tów  w  Cieszynie  zrzesza  2500 

członków.  Należą  oni  do  kół 
terenowych  w  Skoczowie,  Wi
śle, Ustroniu,  Istebnej,  Konia
kowie,  Jaworzynce,  Strumie
niu,  Chybiu  i  Cieszynie. 

r 

W  zbiorach  Muzeum  im. 
Morcinka  w  Skoczowie  znaj
duje  się  ponad  3000  starych 
fotografi i,  które  pokazują  jak 
ongiś  wyglądał  Skoczów 
i  okoliczne  wsie. 
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Wybranką  serca  znanego 
kolarza  Zenona  Jaskuły  jest 

panna  Klaudia  z  Wisły.  Na
rzeczeni  są  już  po  zarę
czynach,  które  odbyły  się 
w  minionego  Sylwestra 
w  ustrońskim  motelu  „Mara
bu".  Sympatycy  pytają:  kiedy 
ślub? 

# 

Henryk  Nowak  z  Cieszyna 
posiada  hodowlę  bażantów 
srebrnych,  złotych,  królews
kich,  diamentowych  i  usza
ków.  Po  zagrodzie  ganiają 
również  ozdobne  gąski  i  ka
czki. 

13  października  setne  uro
dziny  obchodziła  najstarsza 
mieszkanka  gminy  Goleszów, 
Anna  Szturc.  Jubilatka  otrzy
mała  mnóstwo  życzeń  i  kwia
tów. 

W Wiśle działa  Chrześcijań
skie  Studio  Nagrań.  Nowo
czesny  sprzęt  umożliwia  rejes
trację różnego  rodzaju  muzyki 
i  słowa  mówionego. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Jak  informuje nas  Zieleń  Miejska  trwają  jesienne  prace  porządkowe. 
Na  terenie  parków  i skwerków  miejskich  grabi  się  liście,  usuwa  suche 
gałęzie,  prześwietla  krzewy.  Kiedy  GU  znajdzie  się  w  kioskach  efekty 
powinny  być  widoczne.  (ET) 

r   ćr 
Gwałtowna  wichura  spowodowała  w  nocy  z  9/10  listopada  znisz

czenie przystrojonych  tydzień  wcześniej grobów.  Rano  na  cmentarzach 
widoczne  były  porozbijane  i  poprzewracane  znicze,  wazony,  słoje. 
Wieńce  i kwiaty  wiatr  porozsiewał  po  cmentarzu,  niektóre  można  było 
znaleźć  aż  na  sąsiednich  ulicach.  (et) 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

7.11.1992  r. 
Urszula  Wiencek,  Ustroń  i  Gustaw  Gomola,  Brenna 
Jolanta  Płonka,  Ustroń  i  Zbigniew  Kisiała.  Górki  Wielkie 
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Najlepsze  życzenia  dla  jubilatki: 
Katarzyna  Skrzydło,  lat  90,  ul.  Polańska  105 

Według  ostatnich  obliczeń  w  Ustroniu  jest  19 restauracji,  13  barów, 
30 kawiarni,  26 stołówek  i  11 kuchni  turystycznych.  Liczby  te obejmują 
także  placówki  znajdujące się  w  domach  wczasowych. 

it  •  & 

Lecznica  dla  Zwierząt  „Eskulap"  przy  ul.  Ogrodowej  do  dnia  23 
listopada  będzie  nieczynna.  Zastępstwo  pełni  lekarz  weterynarii  P. 
Tomiczek,  Lecznica  dla  Zwierząt  w  Wiśle,  ul  Jawornik  1,  tel.  2678. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Anna  Sikora,  lat  70,  ul.  Owocowa  8 
Józef  Wysocki,  lat  56,  Oś.  Manhatan  5/9 
Mari a  TomiczekZawistowska,  lat  61,  ul.  A.  Brody  7 

WSZYSTK O 
W  RĘKAC H  NATUR Y 
Ostatnio  Ustroń  nawiedziły,  jak  co  roku,  silne  wiatry  halne. 

Nieźle  nas  przewiało  i przypomniało  nam,  że wielkimi  krokami 
zbliża  się zima.  Postanowil iśmy  sprawdzić jak  Pogotowie  Ener
getyczne  przygotowało  się  do  zmiany  aury.  Niestety  niewiele 
dowiedzieliśmy  się,  może  oprócz  tego,  że  „wszystko  w  rękach 
natury".  Można  zgodzić  się  z  tym,  że  wybryków  przyrody  nie 
sposób  przewidzieć,  a  te  są  przecież  głównymi  powodami 
jesiennych  k łopotów  ze  światłem,  ale  może  chyba,  na  bazie 
doświadczeń  z  poprzednich  lat,  przedsięwziąć  jakąś  akcję 
zabezpieczającą.  Tymczasem  wieczorem  i  w  nocy  z  11  na  12 
l istopada  osiedle przy  ul. Konopnickiej  pozbawione  było  prądu. 
Podobno  winne  są  konary,  których  nie  można  wyciąć  gdyż 
sprzeciwia  się  Rada  Osiedlowa,  natomiast  na  położenie  kabla 
pod  ziemią  SM  „Zacisze"  nie  ma  pieniędzy. 

(md) 

KRONIKA

7.11.92  r. 
O  godz.  20  w czasie  blokady  dro
gowej  na  ul.  3 Maja  nie  zatrzymał 
się  samochód  marki  Audi  80. 
W  wyniku  podjętego  pościgu 
wspólnie  z  K P  Wisła  zatrzymano 
uciekający pojazd  na  terenie  Wis
ły.  Samochodem  tym  poruszało 
się  czterech  obywateli  bługars
kich,  którzy  prawdopodobnie  do
konali  oszustwa  na  terenie  Sko
czowa,  na  większą  kwotę  pienięż
ną. 

9/10.11.92  r. 
Zostało dokonane  kolejne  włama
nie  do  baru  „Wrzos".  Sprawcy 
wyrwali  drzwi  wejściowe,  następ

nie dokonali  kradzieży  wódki,  pa
pierosów  i  innych  artykułów  spo
żywczych  na  łączną  kwotę  około 
3  min.  zł.  W  wyniku  natychmiast 
podjętych  działań  z  użyciem  psa 
tropiącego,  zatrzymano  2  osoby 
podejrzane  o  dokonanie  włama
nia  i  osadzono  w  areszcie  KRP 
Cieszyn.  Większą  część  towaru 
odzyskano. 

11.11.92  r. 
O  godz.  21.20  stróż  ustrońskiego 
tartaku  w  czasie  obchodu  terenu 
ujawnił włamanie  do  pomieszcze
nia  kasowego  znajdującego  się 
w  biurowcu  na  terenie  zakładu. 
Sprawcy  po  wyłamaniu  zawiasów 
kasy  skradli  gotówkę  w kwocie  83 
min.  zł.  Czynności  dochodzenio
we  prowadzi  K P  Ustroń.  (w s) 

STRAŻ

6   —  mandatem  ukarano 
właściciela  kiosku  w  Lipowcu  za 
handel  napojami  alkoholowymi. 
9.11.  —  interweniowano  na  tar
gowisku  w sprawie zakłócania  po
rządku  publicznego  przez  dwóch 

mieszkańców  Ustronia.  Próbo
wali  oni  wymusić  na  obywatelce 
byłego  ZSRR  sprzedaż  alkoholu. 
Niestety  takiego  towaru  ta  turyst
ka  nic  posiadała. 
10.11.  —  nałożono  mandaty  ka
rne  na  kierowców  wjeżdżających 
samochodami  na  skwery  przed 
budynkiem  poczty.  (ws) 

Gdzi e  diabe ł  ni e  moż e 
...tam  babę  pośle.  Tak  zapewne  mówili  do  siebie  przechodnie, 
którzy  na  ulicach  Ustronia  dostrzegli,  pierwszą  w  historii 
naszego  miasta  policjantkę.  Jest  nią  pani  Krystyna  Czyż.  Nie 
umiała  nam  powiedzieć,  co  skłoniło ją  do  podjęcia  takiej  pracy, 
ale  twierdzi, że wszystkie  koleżanki jej zazdroszczą.  Okazuje się, 
że  praca  policjantki  bardzo  podoba  się  dziewczętom,  brakuje 
tylk o  odwagi  by  pod jąć  ostateczny  krok.  Pani  Krystynie  nie 
zabrakło.  Po  skończeniu  szkoły  sama  poszła  na  posteru
nek.Komendant  wysłał  ją  do  działu  kadr  w  Cieszynie.  Przyszła 
pol ic jantka  musiała  przejść przez  badania  przed  komisją  lekars
ką,  a  także  egzamin  sprawnościowy.  Wszystko  to  wypadło 
pomyślnie.  Początki jak  zawsze  były  trochę  trudne,  ale  wkrótce 
zadomowiła  się  w  ustrońskim  komisariacie,  gdzie, jak  twierdzi, 
panuje  rodzinna  atmosfera.  Obecnie  pracuje  w  dziale  do
chodzeniowym.  Czasami  też  można  ją  zobaczyć  podczas  pat
rolu  na  ulicy. Dotychczas nie spotkały jej większe  nieprzyjemno
ści ze strony zatrzymywanych.  Co  prawda  nie wszyscy wierzą,  że 
kobieta  będzie  w  stanie  wystawić  mandat,  ale  szybko  się 
przekonują,  że  jednak  będzie.  Najmniej  miłe  są  spotkania 
z  pi janymi,  niestety,  kobietami. 

Praca  podoba  jej  się  bardzo,  chociaż  nie  tak  ją  sobie 
wyobrażała.  Nie  żałuje  wyboru,  co  więcej,  nie  chce  odchodzić 
z  ustrońskiego  komisariatu,  choć  komendant  proponował  jej 
przejście  do  Cieszyna.  W  ten  sposób  macie  państwo  ciągle 
jeszcze  szansę  spotkania  na  ulicy  pierwszej  ustrońskiej  policjan
tki .  A  zatem  U W A G A !  (md) 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

Dziś  prezentujemy  piec  trwalo
palny  do ogrzewania  mieszkań.  Jest 
to  produkcja  ustrońskiej  „Kuźn i " 
z  okresu  międzywojennego.  Poka
zany  tu eksponat  zakupiono  w  1981 
r.  od  Pelagii  Jarockiej,  żony  Jana 
Jarockiego  pat rona  Muzeum. 

Foto:  Dominik  Dubiel 
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(dok.  ze str.  1) 

rozbioru  do  odzyskania  niepodległości  w  1918  r.  Najlepsza  okazała  się 
8 d, przed 7 a i 8 a.  Brano  też pod  uwagę wyniki uzyskane  tylko  i wyłącznie 
za wiedzę historyczną  i tu najlepszymi okazali  się: Anna Podżorska,  Adam 
Langhammcr   i  Mateusz  Werpachowski  reprezentujący  klasę  8  a. 

Trzecią  szkołą,  w  której  rozegrano  konkurs  historyczny  była  SP6 
w  Nierodzimiu.  Zwyciężył  tam  Rafał  Sikora  przed  Adamem  Kuszajem 
i Tomaszem  Mariankiem . 

Szkolne  konkursy  wiedzy  historycznej  odbyły  się  również  w  roku 
ubiegłym  i dobrze  się  stało,  że  na  trwałe  wpisały  się  w  obchody  Święta 
Niepodległości  w  Ustroniu.  Laureaci  uhonorowani  zostali  na  ogól
nomiejskiej  akademii,  która  odbyła  się  10  listopada.  Nagrody  wręczył 
burmistrz  Kazimierz  Hanus.  Właściwie  nie  była  to  akademia,  a  występ 
Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  „Us t roń"  pod  dyrekcją  Ewy  Bo
cekOrzyszek.Na  koncert  złożyły  się pieśni  żołnierskie,  powstałe  w  róż
nych  okresach  historycznych,  a  w  drugiej  części  ludowe. 

10  i  11  listopada  nie  zapomniano  o  tych,  którzy  zginęli  za  Polskę. 
Kwiaty  pod  ustrońskimi  pomnikami  złożyły  delegacje  Światowego 
Związku  Żołnierzy  AK ,  Związku  Kombatantów,  Wojska  Polskiego, 
młodzieży  szkolnej,  Urzędu  Miasta  i  Rady  Miejskiej.  (WS) 

PODZIĘKOWANIE 
Burmistrz  Miasta  składa  serdeczne  podziękowania  członkom 
Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  ,.Ustroń"  i jego  dyrygentce 
mgr  Ewie  BocekOrzyszek  za  piękny  koncert  zorganizowany 
z  okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości.  Przedstawiony 
program  dostarczył  licznie zgromadzonym  słuchaczom  wspania
łych przeżyć  artystycznych  i  patriotycznych. 

Niewielu  jest  turystów, 
a  i młodsi  mieszkańcy  Ustro
nia  nie bardzo  wiedzą  skąd  się 
wzięła  ta nazwa.  A  miejsce  tak 
nazywane jest  dość  popularne 
—  prawie  każda  piesza  wycie
czka  na  Małą  Czantorię  tam
tędy  przechodzi.  Często  także 
organizowane  są  na  polu  bi
wakowym  różne  imprezy.  Al e 
jak  już  wspomniałam,  niewie
lu  zdaje  sobie  sprawę  z  tego, 
skąd  się  wzięła  ta  nazwa, 
a  także  z  tego,  że  zachodzi 
pewna  pomyłka. 

Właściwa  „Kępa  u  Jonka" 
to  nie  pole  biwakowe  z  krę
giem  tanecznym,  drewniany
mi  ławeczkami  i  miejscem  na 
ognisko.  Tak  naprawdę  to 
„Kępa  u  Jonka"  jest  nieco 
niżej,  na  zakręcie,  gdzie  obec
nie spotykają  się ulice  Myśliw
ska  i  Jelenica.  Nazwa  pocho
dzi  od  pana  Jana  Cieślara, 
który  w  tym  miejscu  kiedyś 
miał gospodę  i schronisko.  To 
był właściwie  ów  Jonek,  który 
mieszkał  na  kępie  pod  Małą 
Czantorią. 

Budowa  schroniska  rozpo
częła  się około  roku  1923.  Tu
rystów  zaczęto  przyjmować 
prawdopodobnie  w  1935  r. 
Przed  wojną  była  to  oczywiś
cie  placówka  prywatna.  Po 
wojnie  schronisko  było  stacją 
turystyczną  przy  Kuźni 
Ustroń  i  podlegało  PTTK, 
które  zapewniło  sprzęt  i  śro
dki  na  utrzymanie.  Resztą  za
jmował  się pan Cieślar z  rodzi
ną.  W  latach  196566  schroni
sko  przeszło  pod  opiekę  Miej
skiego  Ośrodka  Sportu  i  Tu
rystyki, budynek jednak  nadal 
był własnością  pana  Jana.  Sy
tuacja  zmieniła  się  po  1978 
roku.  Budynek  był  już  stary 

i  wymagał  zasadniczego  re
montu,  na  który  nie było  środ
ków.  Kiedy  w  1979  r.  zmarł 
pan  Jan  Cieślar  wdowa  po 
nim, pani  Hieronima  postano
wił a  sprzedać  schronisko,  aby 
móc  wybudować  nową  stodo
łę  i  budynki  gospodarcze. 

bardzo  często  przyjeżdżali  tu 
ludzie  na  dwutygodniowe  wa
kacje.  Również  sportowcy 
mieli  „ U  Jonka"  obozy  kon
dycyjne.  Poza  tym  było  to 
miejsce  spotkań  towarzys
kich,  ponieważ  obok  miejsc 
noclegowych,  był  także  wy

U A  NA
Widzi  pani,  gdyby  to  czło

wiek  widział,  że  z  tego  gos
podarstwa  będzie  tak  trudn o 
wyżyć,  to  bym  może  inaczej 
postąpiła. Ale wtedy szkoda  mi 
było pola i wolałam sprzedać  to 
schronisko  —  wspomina  pani 
Hieronima. 

Budynek  kupił  cieszyński 
ZAMPOL.  Zamierzano  go 
odbudować  i urządzić  tam  no
we  schronisko.  Okazało  się 
jednak,  że  nie  jest  to  takie 
proste,  nawet  gdyby  znalazły 
się  środki.  Ponieważ  budynek 
był stary  i miał wartość  zabyt
kową,  wymagano  odbudowy 
według  starych  planów,  z  ta
kiego  samego  drzewa  itp. 
Zniechęcony  tym  Z A M P OL 
wolał  pieniądze  zainwestować 
w  Malince.  Zaś  na  „Kępie 
u Jonka"  do  dzisiaj stoi  zielo
ny, drewniany  budynek,  który 
powoli  się  wali,  a  szkoda... 

Było  to  kiedyś  naprawdę 
bardzo  znane  miejsce  i  to  nie 
tylko  w  naszym  regionie.  Go
ści  pana  Jana  możnaby  zna
leźć w wielu zakątkach  Polski. 
Schronisko mogło przyjąć jed
norazowo  około 30 osób.  Były 
to  zarówno  grupy  zorganizo
wane  —  wycieczki  szkolne, 
jak  i pojedyncze osoby.  Latem 

szynk.  W  soboty  i  niedziele 
przychodziła  tu  cała  ustrońs
ka  śmietanka,  z  „ fo j tem"  na 
czele.  Gospoda  cieszyła  się 
sławą,  mimo  niedogodności 
komunikacyjnych.  Goście 
musieli  wędrować  na  piechotę 
polnymi  dróżkami.  Zaostrzy
ło  to  co  prawda  apetyt,  ale 
można  było  i  pogubić  buty 
w  błocie.  Dopiero  w  1965  r. 
zrobiono  porządną  drogę.  Do 
„Jonka  na  Kępę"  chodziło  się 
na  piwo,  jesienią  na  pieczenie 
barana,  no  i na  słynną  w  całej 
okolicy  bryndzę.  Bo  trzeba 
jeszcze  dodać,  że  Jonek  miał 
na  stokach  Małej  Czantorii 
szałas  i  wypasał  tam  stado 
owiec.  Dzięki  nim  właśnie 
mógł  oferować  swoim  goś
ciom  ten specyfik. Pani  Hiero
nima  do  dzisiaj wspomina  jak 
na  Zielone  Świątki  pakowała 
do  torby  bryndzę  i  niosła  do 
Ustronia  dla  obu  księży  i  dla 
fojta.  Oprócz  pieczenia  bara
na  bardzo  często  organizowa
ne były ogniska z  kiełbaskami, 
a  do  1965  r.  na  „Kępę"  scho
dzili  się  myśliwi  po  polowa
niach. 

Schronisko  i gospoda  miały 
również  swoją  wojenną  histo
rię.  Tam  znajdowali  schronie

nie ustrońscy  partyzanci.  Mię
dzy  innymi  często  przebywał 
tam  pan  Zawada.  Na  strychu 
znajdowali  odpoczynek  par
tyzanci,  a  w  gospodzie  zaba
wiali  się Niemcy,  wydając pie
niądze i pośrednio  utrzymując 
ukrywających  żołnierzy.  Dzi
siaj  pani  Hieronima  wspomi
na  to  ze  śmiechem.  Słowem 
prowadzono  bardzo  pracowi
te,  ale  i wesołe  życie.  Szkoda, 
że zostały  po  tym  tylko  mglis
te  wspomnienia.  Niestety,  nie 
zachowała  się  nawet  księga 
pamiątkowa.  Gdy  schronisko 
było  pod  opieką  PTTK  księgę 
zabrano  do  introligatora 
i  więcej  jej  już  państwo  Cieś
larowie  nie  zobaczyli,  mimo 
wielu  interwencji.  Może  jed
nak  ktoś  wie co  się z nią  stało? 
Jest  to  cenna  pamiątka,  a  na 
pewno  rzadki  kawałek  historii 
Ustronia. 

Wszystkich  informacji 
udzieliły  mi  panie  Hieronima 
Cieślar  i  Ewa  Bogacz  z  domu 
Cieślar.  Nie  opieram  się  na 
żadnych  dokumentach,  dlate
go może znawcy  histirii  Ustro
nia  znajdą  tu  jakieś  nieścisło
ści.  Wydaje  mi  się  jednak,  że 
najważniejsze jest  to,  abyśmy 
w ogóle wiedzieli, że coś  takie
go  istniało,  abyśmy  pamiętali, 
że  to  też  jest  historia  naszego 
miasta,  wreszcie,  aby  najmło
dsi  mieszkańcy  Ustronia 
i  przyjezdni  wiedzieli  skąd  się 
wzięła  ta  „Kępa  u  Jonka" 

Magda  Dobranowska 
Bardzo  dziękuję  pani  Hieroni
mie  i  pani  Ewie  za  pomoc, 
a wnuczkowi,,Jonka"—  Ada
siowi  życzę,  aby  był  równie 
sławny jak  dziadek  i jego  gos
poda,  bo  talentu  mu  nie  bra
kuje. 
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Koncert  Chórów 
Z  okazji  oddania  do  użytku  nowego  skrzydła  Szkoły  Podstawowej  nr 

2  odbędzie  się  uroczysty  koncert  w  którym  wystąpią  połączone  chóry 
męskie: Chór  Nauczycieli  Polskich  w CzechoSłowacji  i chór  „ H  a s ł  o" 
z Orłowej oraz  Nauczycielska  Estrada  Ludowa  „ C  z a n t o  r i a"  działa
jąca  przy  Klubie  Nauczyciela  w  Ustroniu. 

W  programie  między  innymi  utwory  opiewające  piękno  Ziemi 
Cieszyńskiej,  koktail  muzyczny,  poezja,  monologi.  Dochód  z  koncertu 
przeznacza  się  na  niezbędne  potrzeby  szkoły. 

Organizatorzy  Polski  Związek  Chórów  i  Orkiestr  Zarząd  Okręgu 
w  BielskuBiałej,  Dyrekcja  Klimatycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  oraz 
Klu b  Nauczyciela  w  Ustroniu  serdecznie  zapraszają  wszystkich  miesz
kańców  naszego  miasta  na  koncert.  Chórami  dyrygować  będą:  doc.  dr 
Alojzy  Suchanek  oraz  laureat  tegorocznej  nagrody  Ministra  Edukacji 
Narodowej  Marian  Żyła. 

Początek  koncertu  o  godzinie  17tej w  piątek,  20  listopada  br  w  sali 
gimnastycznej  Klimatycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Ustroniu. 

POMÓC 
SZKOL E 

Zespół  Szkół  Zawodowych 
w  Ustroniu,  jak  cała  oświata 
boryka  się  z  trudnościami  fi 
nansowymi.  Zlecając  prace 
Warsztatom  Szkolnym  pomo
żesz  tym  samym  całej  szkole. 
Warsztaty  oferują  szeroki 
asortyment  usług  jak:  obrób
kę  plastyczną  (odkuwki),  ob
róbkę ręczną  (ślusarstwo).  Za
mówienia  można  składać 
w  Warsztatach  Szkolnych 
ZSZ,  ul.  3 Maja  15,  tel.  2484. 

MUZYK A  DLA  SERCA 
Przy  blasku  świec  i  kawie 

22.11.92  o  godz.  16.00  w 
„Ogrodzie  Zimowym"  odbę
dzie  się  występ  solistów  opery 
bytomskiej  i  wrocławskiej. 
Śpiewać  będą  Hubert  Miśka 
i  Elżbieta  Mazur  przy  akom
paniamencie  Reginy  Micha
lak.  Bilety  w  cenie  25  tys.  zł 
można  nabyć  w  recepcji  SCR 
„Repty"  Ustroń  ul.  Zdrojowa 
6.  Dochód  z  koncertu  artyści 
przeznaczają  na  cele  związane 
z  szerokim  wprowadzeniem 
muzyki w procesie  rehabilitacji. 

Co  z jakości ą  pieczywa ? 
Ostatnio mieszkańcy  Ustronia  narzekają  na złą jakość  pieczy

wa.  Chleb  z  rannej  dostawy,  w  godzinach  dopołudniowych 
często  sprawia  wrażenie  jakby  został  wypieczony  dzień  wcześ
niej. Tak  samo  bywa  z bułkami.  W jednym  dniu  są  pulchne  jak 
pączki,  zaś  w  innym  przypominają  gumę  do  żucia. 

Na  terenie  naszego  miasta  piekarnie  należą  do  PSSu.  Może 
więc  Spółdzielnia  wyjaśni  nam  co  się  dzieje.  (jn) 

U M  DZIĘKUJ E 
Urząd  Miejski  w  Ustroniu  serdecznie  dziękuje  Ośrodkowi 

Medycyny  Prewencyjnej i Opieki  Kompleksowej za  nieodpłatne 
wykonanie  kompleksowych  badań  diagnostycznych  dla  dzieci 
ustrońskich  Szkół  Podstawowych  nr  1  i  2.  Badania  przep
rowadzono  pod  nadzorem  ortopedy  dr  J.  Podżorskiego.  War
tość  wykonanych  badań  ocenia  się  na  kwotę  23.610.000  zł. 

Listy  do  Redakcji 
Kto  zawinił? 

Jestem  właścicielem małego sklepiku  na peryferiach  Ustronia. 
Na  wtorek,  dzień przedświąteczny,  zamówiłam  tyle samo  pieczy
wa, jak  na  niedzielę. 
W godzinach  dopołudniowych,  ruch był niewielki,  a chleb prawie 
nie  schodził.  W  delikatny  sposób  przypominałam  moim  stałym 
klientom,  że jutro  nie będzie  dostawy. 
O godz.  ˇ4.30 jeszcze  prześladowała  mnie myśl,  że nie  sprzedam 
wszystkiego  i  że  znów  poniosę  stratę,  tak  jak  przed  Świętem 
Bożego Ciała, gdzie zostało  mi 20 bochenków dużego chleba i ok. 
50 bułek, a w innej części Ustronia mieszkańcy  dosłownie ,,biłi się 
0  pieczywo". 
Nagle po godz.  15.00 sytuacja  się zmieniła.  W ciągu pół  godziny 
wy sprzedałam  wszystko,  nawet  chleb  i bulki  wczorajsze. 
W dniu święta, chociaż sklep zamknięty,  klienci stale  przychodzili 
z pytaniem  czy  nie zostało  coś z pieczywa.  Byli  nawet  i  tacy  co 
zdecydowali  się  kupić  chleb  stary  z  soboty,  z  poprzedniego 
tygodnia.  Rozmawiając  z  moimi  klientami  wszyscy  przyznawali 
się  do  tego,  że  nie  uświadomili  sobie  faktu,  że  trzeba  było  się 
zaopatrzyć  w  taką  ilość pieczywa  jak  na  niedzielę. 
Chcę  tutaj  zaznaczyć,  że  zawsze  gdy  przed  południem  zaczyna 
brakować  pieczywa,  to jadą  nawet  po  5  małych  bochenków  do 
piekarni  na  Manhatan,  aby było coś na półce.  Nieraz  i tak go nie 
sprzedam  i na drugi dzień  obniżam  cenę. 

Nie  tylko  w  Ustroniu  zabrakło  chleba.  Z  relacji  radiowych 
wiem,  że  brakowało  i  w  innych  miastach,  a  w  Opolu  kolejka 
ustawiła  się na 22.00,  kiedy  to miał  być  dostarczony  chleb. 
Spiker  radiowy proponował,  żeby  klienci zapisywali  się w swoich 
sklepach,  aby  nie powtarzały  się systematycznie,  przed  każdymi 
świętami,  cyrki  z  pieczywem. 

(Nazwisko  do  wiadomości 
Redakcji) 

Kochana  Redakcyjo! 
Mamulka  napisali mi do woja, że  ,, Ustrońsko " bydzie  pokazy

wać sie  roz  w  tygodniu. 
Fest mnie  to ucieszyło,  że zaroz posylom  Wóm moji  gratulacyje! 
Jo byljedyn  z tych chlapców, co z piyrwszymi  wydaniamigónilech 
po  wszystkich  chałupach  we wyrchu  Ustronia  i namówiolech  do 
kupowanio.  Wtedy  w dziewięńćdziesiontym  roku  za  benzynom, 
było  trzeba  czekać  w długim  łogonku.  Aże  był już  wtedy  zymnie 
migłanc,  tożech nie popuścił  takij  łokazyji.  Łobłeciołech  wszyski 
auta,  aż  nieroz  aji  do  kur hotelu  i  br olech  szoferów  na  litość 
1 wciskołech im gazety.  Nigdy nie zostało mi ani jednej.  Muszym  tu 
przypomnieć,  że jinni sie tak nie wysilali — szli prosto  do  Marabu 
i pón  Jurasz  kupił  wszyski  paczki. 
A  teraz  ło „Ustrońską"  kioski  sie dopominajóm  i każdy  jóm  kce 
sprzedować.  Jo  to  robił za  darmo! 
Medalu mi za to nie docie, boście sóm za biydni, chociosz poślijcie 
mi telegrom, na jakisi  Wasze Świynto,  albo na innóm spusobność, 
choćby  zrobiynio  zymnóm  wywiadu,  albo na miano  Jyndrysa. 
Myślym,  że  to chycil  Kumpel  mój  dostał  łod  taty  taki  telegrom, 
potwierdzony  przez  gminę  ,,Juziek  przyjyżdzoj,  bo  koń  zdechł, 
a  trzeba  orać na zime".  —  Puścili go  na  7 dni. 

Szeregowy  Jónek 
z  Wału  Pomorskiego 

(dzisio  jeszcze  więnkszy  migłanc) 
Od  redakcji:  —  powierzyliśmy  sprawę  Jyndrysowi,  aby  spełnił 
życzenie  szeregowego  Jónka,  naszego  pierwszego  kolportera. 

Sprostowanie.  W  23  numerze  „ G U "  błędnie  podaliśmy  nazwis
ka:  Anny  Wieją,  Tadeusza  Mendrka,  Józefa  Drabiny,  Józefa  Pilcha. 
Wszystkich  zainteresowanych  czytelników  przepraszamy. 

Hurtowni a  JANMA R 
CHEMI I   GOSP.  I  KOSMETYKÓ W 

USTROŃ  UL.  OGRODOWA  7  3557 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  Renault  14.Cisownica 
89  k.  Tar taku,  teł.  28367 

Kupię  do  2  ha  pola  ornego.  Wia
domość:  Nierodzim,  ul. Szeroka  7. 

Wideorejestracja.  Tel.  2544. 

Indywidualne  wyjazdy  do  Belgii 
po samochody  uszkodzone z moż
liwościę naprawy  w kraju.  Wiado
mość:  Ustroń,  tel.  3704  wieczo
rem. 

POWSZECHNY 
ZAKŁA D 
UBEZPIECZE Ń  S.A. 

zaprasza  do  swoich placówek 

Ustroń,  ul Blaszczyka  22,  tel. 2892 

Skoczów,  Plac  Targowy,  tel.  3351 

Wisła,  ul.  Lipowa  4a,  tel.  3480,  3560 

Cieszyn, Plac  Wolności  8,  tel. 22587 

Brenna,  nl.  Polna 22 

Biur o  Rachunkow e  i  Informacj i  Poda 
t kowe j  oddzia ł  Ustro ń  o f e r u j e 
wszechstronn ą  obsług ę  w  zakresi e 
doradztw a  podatkowego . 

, .
.

Proponujemy  ko
lejną  grafikęzagadkę 
autorstwa  Bogusła
wa  Heczki.  Na  odpo
wiedzi  czekamy  do 
5  grudnia. 

Graf ika  zamiesz
czona  w  nr  22  „ G U „ 
przedstawiała  szopkę 
przy  ul.  Polnej  10 
w Ustroniu.  Nagrodę 
— grafikę ufundowa
ną  przez  Galerię  „N a 
Go jach" —  otrzymu
j e  p.  Anna  Raszka 
z  Ustronia,  ul.  Trau
gutta  9.  Zapraszamy 
do  redakcji. 

Nie  ma  to  jak  być  małolatem...  Fol.  W.  Suchta 

tanio , doświadczen i  instruktorzy ,  sa
le  wyk ładowe .  Egzami n  w  Cieszyni e 
Ponadt o  kursy :  pedagogiczny 

obsługa  komputerów 
podstawy  księgowości 
masaż 

maszynopisanie  i  inne 

USTROŃ  UL .  STAWOW A  3,  TEL  3300 

S z a n o w n i  C z y t e l n i c y  G a z e t y 

CZY E Ż Ł A

e m u a
z m 0 a 2

M y e y , e e y 
e a a O 6 .

O S
Wystawy: 
Malarstw o  Elżbiety  Szolomiak 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa,  ul.  Hutnicza 
czynne:  od  poniedziałku  do  soboty  w  godz.  9.00—13.00 
we  wtorki  od  9.00—16.00 

„Ewangelia  w  oczach  dziecka" 
Z D Z  „Kuźn ik" ,  wystawa  czynna  od  godz.  11.00—18.00 
w  poniedziałki,  środy,  czwartki,  piątki. 

Imprezy  sportowe: 
28.11.92  godz.  10.30  —  „Platynow a  Mil a  Burmistrza" 

START:  pod  wiaduktem  na  Skalicę  (UstrońBrzegi) 

META :  Aleja  Legionów  (koło  basenu  kąpielowego) 

da t t y t u godz

2324.X
BETT0WEN O
ŚWIATŁO

17.0
19.0

2526 HOT 17.00  i

2729 OBSESJA 17.00  i

29.X
PRZYJDŹ Ć
OBSESJA

17.0
19.0



E
,,Wy obraźcie sobie  tę ciszę 
gdyby ludzie mówili tylko to co  wiedzą" 

K.  Ćapek 

Nik t  jeszcze  nie  słyszał  takiej  ciszy,  więc  i j a  przyłączę  się  do 
gwaru.  Oczywiście  zastrzegam  sobie,  że  jeżeli  nakład  „ G U " 
spadnie  to  nie dokładam  do  interesu.  Mam  jednak  nadzieję,  że 
w naszej  lokalnej gazecie jest  tyle ciekawych  rzeczy,  że  nie  będą 
przeszkadzać  debiuty  małolata. 

Dawno  mnie  nic  tak  nie  ucieszyło,  jak  dwoje  ludzi  wokół 
drzewa.  Może  też  ich  widzieliście,  ale  nie  zwróciło  to  waszej 
uwagi,  moją  tak.  Robili  to  co  mi  się  bardzo  podoba.  Oni 
poprostu  zajmują  się  drzewami.  Niby  nic  wielkiego,  ale  to 
naprawdę  piękne.  Ktoś  nareszcie  zajął  się  naszymi  starymi 
kasztanami.  W wietrzny  dzień, aby  przejść pod  nimi  trzeba  było 
mieć  wiele  odwagi.  Piła  poszła  w  ruch  i stare  obumarłe  gałęzie 
przestały  grozić  naszym  głowom.  Wierzę,  że wycinający  wiedzą 
co  robią  i że  robią  to  dobrze.  Nie są  to  przypadkowi  ludzie,  lecz 
przedstawiciele  nadleśnictwa.  Na  ich  samochodzie  jest  znak 
drzewa  ze smutną  miną.  Na  pewno  na  wiosnę  dusze  kasztanów 
będą  wesołe. Czemu  dusze? Nie czytaliście  książek  o  Indianach? 
Im każde drzewo  było bratem.  Więc czemu  nie wyobrażać  sobie, 

Na  skutek  dewaluacji  marki  polskiej zarobek  we Fabryce  podniósł 
się do  śmiesznej wysokości,  a  mianowicie  zarobek  1920  r.  wynosił: 
21.848  mrp  82  f..  Pracy  było  dużo.  W  tern  roku,  20  października 
1920 wstąpiłem  w związek  małżeński  w  Lipowcu.  Praca  w  zmart
wychwstałej Polsce szła normalnie  8 godz. dziennie. Zarobki  niezłe, 
w 1921 r. 205.850 mrp. 34 f., w 1922 r. 924.254 mrp.. 31 sierpnia  1922 
r. zostałem  na żądanie tut. Dyrekcji  Fabr. przeniesiony do  Kontroli 
—  Odbioru  jako  kontroler  zwykły  Kolejowych  wyrobów  a  to  na 
3  lata  próbnej  kontr,  i nauki.  Rozpoczęła  się dla  mnie  praca  lekka 
ale odpowiedzialna  do której przyłożyłem  się z początku nie  bardzo 
chętnie,  a  później  z  zamiłowaniem.  Zarobek  mój  wynosił  w  tym 
1923  roku  bajeczną  sumę  96.176.149  mil.  mrp. 
W  roku  1924  zmniejszyły  się  zamówienia  w  Fabryce,  nastąpiła 
stabilizacja  marki  polskiej na złote  i pod  koniec  lata  redukcja  zało
gi  robotniczej  która  dotknęła  mnie.  W  tym  bowiem  roku  otrzy
małem  w  spadku  po  śp.  Jerzym  Gaidzicom  który  był  Wujem 
moim.  Jego  realność  składająca  się  z  chałupy  drewnianej  p.  1157 
w  Ustroniu  i  ogrodu  dużego  i  dwóch  małych  ogródek  razem 
1300  m2. 
Za spłatą  4000 zł. w naszej walucie polskiej. Kwotę musiałem  spłacić 
spadkobiercom  zmarłego,  (p.  Akt  Kupna)  Ponieważ  już  miesz
kałem  w  mojej  posiadłości  od  listopada  roku  1924  spłata  nie 
cierpiała  zwłoki,  ratował  mnie  mój  własny  warsztat  ślus.  który 
prowadziłem  nadal. W dodatku  redukcja  i mnie nie obeszła  i w dniu 
17.9.1925  poszedłem  na  bezrobocie  które  trwało  do  14.4.  1926. 
Zarobki moje były w roku  1924 —  1210 zł, w roku  1925 —  1048 zł 08 
gr.,  a  w  roku  1926  —  1149  zł  15  gr.  nie  licząc  zarobku  do  tego 
zarobku domowego. W roku  1927 otrzymała  Fabryka  większą  ilość 

że  każda  roślina  ma  duszę.  Wracając do  tematu.  Obowiązkiem 
tych  ludzi jest  nie  tylko  obcinanie  gałęzi.  Zabezpieczają  i pielęg
nują  całe  drzewa.  W  wielu  są  dziuple  i wnęki.  Oni  wyprzątają 
z  nich  liście,  zabezpieczają  maścią  i  siatką.  I  tu  jest  problem. 
Wracałam  kiedyś ze szkoły.  Jeden  z pracowników  nadleśnictwa 
przyklęknął  przy  drzewie  i  ponownie  zakładał  siatkę,  niezbyt 
przychylnie  wyrażając  się  o  tych,  którzy  zniszczyli  efekty  jego 
pracy.  Idąc tą  drogą  parę dni później specjalnie popatrzyłam  jak 
się  miewa  stary  kasztan.  I  co?  Siatka  była  do  połowy  wyciąg
nięta! Słuchajcie wy wszyscy, którym  ona  przeszkadzała  i którzy 
nie  szanujecie  pracy  drugiego  człowieka: 

idźcie  do  swojego  ogrodu,  zapewne  ogrodzonego  siatką 
i  „wyżyjcie"  się  na  niej,  a  drzewa  zostawcie  w  spokoju: 
„Chodzić  od  drzewa  do  drzewa 
od  bólu  i  znów  do  bólu" 
Niech  cytat  z  wiersza  Edwarda  Stachury  „Jesień"  zabrzmi 
inaczej  „od  uratowanego  i  znów  do  uratowanego". 

Chyba  będzie  ostra  zima.  Stare  rzeczy  nie  lubią  mrozu. 
Pozwólcie  je  ratować.  Niech  na  wiosnę  cieszą  oczy  ich  zielone 
pąki.  ' Ania  Dobranowska 

DZIE Ń  SENIORA 
Zarząd  Miejski  PKPS  w  Ustroniu  wraz  z  Zarządem  Koła 

Polskiego Związku  Emerytów  i Rencistów  zorganizował  w dniu 
7  listopada  1992  r.  w  świetlicy  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Zacisze"  przy  ul.  Cieszyńskiej  Dzień  Seniora  Na  to  uroczyste 
spotkanie  przybyli:  burmistrz  Kazimierz  Hanus,  prezes  Za
rządu  PKPS  w  Cieszynie  Alojzy  Hanzel  i  członek  Zarządu 
Maria  Pobożny  oraz  przedstawiciel  Zarządu  Wojewódzkiego 
PKPS  w  Bielsku  Białej.  Uroczystość  tą  prowadził  prezes 
Zarządu  Miejskiego  PKPS  w  Ustroniu  Stanisław  Głowacki. 
Kameralny  Zespół  Wokalny  „Us t roń"  pod  dyrekcją  Ewy 
BocekOrzeszek  zaprezentował  seniorom  godzinny  program 
pieśni  patriotycznych  i  ludowych,  który  nagrodzony  został 
rzęsistymi  oklaskami.  Pani  Teresa  Szewczyk  z  Polany  podaro
wała  Klubowi  Seniora  wykonaną  przez  siebie  figurkę  przed
stawiającą  dwoje  starych  ludzi.  Podczas  spotkania  przy  her
bacie  i  ciastkach  wspólnie  śpiewano  pieśni  naszego  regionu, 
dyskutowano  i  wspominano. 

Uhonorowano  też  najbardziej  zasłużonych  dla  ustrońskich 
seniorów  dyplomami  przyznanymi  przez  Radę  Naczelną  PKPS 
w  Warszawie.  Otrzymali  je:  Kameralny  Zespół  Wokalny  „U 
stroń",  Helena  Stokłosa,  Helena  Turek,  Agnieszka  Trojek, 
Krystyna  Szewczyk  i  Stanisław  Głowacki,  a  Srebrną  Odznakę 
Honorową  wręczono  Wandzie  Raszyk. 

Stanisław  Głowacki 

zamówień  kolejowych, zarobki  się poprawiły.  Rok  1927 —  1996 zł 
47  gr.,  1928  —  2489,  15  zł.  rok  1929  —  2484,34  zł.,  rok  1930 
  2206,02.,  rok  1931  —  2425,75  zł.,  rok  1932  —  1573  zł  55  gr. 

W  roku  ostatnim  1932  zarobek  się  zmniejszył,  a  to  na  skutek 
bezrobocia  którego  ofiarą  znów  padłem  od  7.8.1932 do  9.12.1932. 
W  tym  roku  odszedł  nie sławnej pamięci  dyrektor  Szwarc który  był 
20 lat dyrektorem  fabryki w Ustroniu.  (Za jego obecności  był jeden 
strajk,  6  tyg.  192). Jego  poprzednik  Dyrektor  Piotrowski  —  7  lat, 
pochodzenia  Polak.  Miejsce  ustępującego  Niemca  Dyr.  Szwarca 
zajmuje nareszcie Inż. Jan Jarocki  Polak  który poprowadził  fabrykę 
na właściwe tory, odtąd  bezrobocie stale się zmniejszało. Pracy  było 
coraz więcej kłopotu  z odbiorem  i kontrolą  jeszcze więcej.  Zarobek 
mój wynosił w  1933 —  1984 zł 90 gr.  rocznie, w  1934 — 2365 zł 80., 
w  1935   2287 zł  10 gr., w  1936 — 2331 zł 25 gr. W roku  1937 dnia 
22  maja  otrzymałem  z  ministerstwa  Krzyż  Zasługi  za  sumienną 
Kontrolę  wyrobów  tutejszej  Fabryki,  równocześnie  awans  na 
Starszego  kontrolera. 
Zarobek  wynosił w tym  roku  2535 zł, a w roku  1938 — 2702 zł.  Rok 
1939  nie  przyniósł  nic  dobrego  tak  jak  wszystkim  innym  Polakom 
w wrześniu, przyszła wojna największe nieszczęście ludzkości. W sier
pniu  pod  koniec  opuściło  dużo  robotników  Fabrykę  na  polecenie 
ówczesnych władz udając się do Warszawy. Nie będąc wyznaczonym 
do  wyjazdu  przed  frontem  wojennym  zostałem  w  miejscu.  Nawała 
wojenna  przeszła  jak  huragan  w  tygodniu  jednym  nie  czyniąc 
spustoszenia  w  naszej  Fabryce. 
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W Ustroniu  zakończono  bogaty sezon  rowerów górskich  (moun
tain  bike). W dniach  6 i 7 listopada  br odbyły  się ostatnie w sezonie 
zawody  mountain  bików.  Najpierw  na  stoku  koło  wyciągu  or
czykowego  w  Ustroniu  Zawodziu  rozegrano  slalom  równoległy. 
Wystartowało  siedem  najlepszych  par.  Kto  przegrał  oba  przejazdy 
odpadł.  Zwycięzcą  slalomu  został  Marek  Badura  z  Goleszowa, 
reprezentu jący  sekcję  M T B  Us t roń,  drug ie  miejsce  zajął  T o m a sz 
Zennegg  z  BielskaBiałej,  trzecie  Mariusz  Kudła  z  BielskaBiałej 
a  czwarte  Jarosław  Prottung  z  Ustronia  z  tamtejszej  sekcji  MTB. 
W  dniu  następnym  wieczorem,  przy  świetle  elektrycznym,  roze
grano  wyścig  pod  górę  ze  startu  wspólnego  Doliną  Poniwca. 
Zwyciężył  Marek  Mazur  z  Żor  reprezentujący  firmę  Fotoland 
z  Ustronia,  przed  Jarosławem  Prottungiem  z  Ustronia  i  Jakubem 
Brańskim  z  BielskaBiałej.  Następną  konkurencję  rozgrywaną 
także przy świetle elektrycznam,  była jazda  indywidualna  pod  górę, 
stokiem  slalomowym  w  UstroniuPoniwcu.  Najwyżej  wyjechał 
Jakub  Brański  z BielskaBiałej przed  Rafałem  Hubczykiem  z Biels
kaBiałej  i  Markiem  Badurą  z  Goleszowa.  Na  zakończenie,  przy 
wspólnym  ognisku  i  pieczonej  kiełbasie,  podsumowano  mijający 
sezon,  snuto  plany  na  przyszłość.  Najlepsi  szukali  sponsorów. 
Zawodom,  bowiem,  przyglądali  się  przedstawiciele  firm  rowero
wych,  a  także  prezes  Okręgowego  Związku  Kolarskiego  w  Biels
kuBiałej Pan  Rajmund Prus. Organizatorem  zawodów  było  Towa
rzystwo  Rozwoju  Turystyki  w  Ustroniu  „Miasto  Uzdrowisko 
Ustroń    Gmina  2000"  A n d r z ej  G e o rg 

Do  końca  marca  nie zapominaj  o  światłach  Fot.  W.  Suchta 

Ustronex  SC 
Licencjonowany  Agent 

—  turystyk a  krajow a  i  zagraniczna 
—  organizacja  imprez 

—  pośrednictwo  paszportowe 
—  ubezpieczenia  majątkowe,  komunikacjane,  osobowe 

PZU  WART A  ATU 
—  kantor   walutowy  —  ogłoszenia  prasowe 

USTROŃ,  ul.  DASZYŃSKIEG O  3  (Rynek) 
tel.  2653,  czynne 9—16,  czwartek  11—18 

Roztomily  Jyndrysie! 
Aż  mie  popuściło,  jak  żeście  mi  wyłónaczyli  w  „Ustróńskiej", 

jakoście  to  myśleli  z  tóm  ustawom.  Naprawdę  żeście  se  nie 
myśleli,że  jo  rozmyślóm  nad  jakómsikej  ustawom,  coby  Wóm, 
Jyndrysie,  lostudy  narobić?  Na  dyć  mie  tako  wiec  by  ani  do  głowy 
nie  prziszla. 

Wiycie,  Jyndrysie,  jakbyście  kiedy  byli  ze  Steckom,  to  ji 
możecie  powiedzieć,  żeji  mogym  przi  tej  nauce  hamerykańskiego 
jynzyka  kapkę  pumóc.  Móm  ujca  w Hameryce  i ón mo  na  prziszly 
rok  do  nas  przijechać,  to  bych  go  popytała,  coby  Stecke  cosi  po 
hamerykańsku  pouczył.  On mo  straszecznie  rod  kolocze,tóż  jakby 
go  Stecka  nimi  ugościła,  to  by  jóm  ta  nauka  łacno  wyszła. 

Jakby  sie  jeszcze  rozchodziło,  Jyndrysie,  o  te  ustawę  na  tych 
rozmaitych  móndroków,  to  piyrsze  by  sie  przidało  nióm  po
straszyć  tego,  co  Wóm  takich  niestworzonych  wiecy  nadrzistoł,  co 
to  tam  na  gminie  z  fojtym  wyprawiajóm.  Całe  szczynści.źe  też 
ty mu  nie  wierzicie.  Nó  bo jakby  to  tak  było,  jako  Wóm  to kiery  si 
prawił,  tóż  by  isto  borok  fojt  musioł  do  samej  pyndzyji  na  tym 
fojtowskim  stołku  siedzieć  i żodyn  by  na jego  miejsce  nie  chcioł 
prziść,  bo by  sie boi,  że  też  z nim  bydóm  taki  breweryje  wyprawiać. 
Chyba  żeby  jaki  puklaty  chcioł  sie  za  foj ta  dostać,  coby  mu  przi 
l okazy ji   kryngoslup  naprościli.  Nó,  ale  co jo  wiym,  to nasz fojt  mo 
prościutki  kryngoslup,akurat  taki,  jaki  na  tyn  czas  je  potrzebny, 
tóż  bardziyj  mu  go  prościć  nie  trzeja. 

To  już  pryndzyj  musi  fojt  dować  pozór,  coby  kaj  do jakij  dziury 
w ustróńskim  budżecie  nie  wpod  i nogi  abo  rynki  se nie  zlómol.  Nó 
bo  jakoby  wtedy  do  roboty  chodził  i  ty  wszycki  papióry  pod
pisowoł?  To  by  dopiyro  była  sumeryja!  Lepi  se  ani  o  tym  nie 
myśleć,  tóż  już  kónczym.  Hanka  z  Manhattanu 

Poziomo:  1) gatunek,  rodzaj  5)  wyjątkowy  samolub  6)  prze
drzeźnia ptaki 8) świąteczna ryba 9) lisia ozdoba  10) zimny stan 
USA  11)  Małe  k.  Brennej  12)  krzesełkowy  na  Czantorię  13) 
octowa do grzybów  14) zarys, zamierzenie  15) imię Grodzieńs
kiej, aktorki  16) poznański  ziemniak  17) pociechy  dziadków 
18)  złośnica  z  żądłem  19)  składnik  powietrza  20)  zdradliwe 
w nurcie  rzeki 
Pionowo:  1) miejsce zalotów  jeleni  2) deska  w płocie  3)  silne 
przyzwyczajenie  4)„kombinator"  giełdowy  5)  starsza  siostra 
wanny 6) kremy, pudry,  itp. 7) bufiaste spodnie  11) wieś znana 
z „laskarzy"  13) do przestrzegania  przez kierowców  14) napój 
złocisty 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które powstanie po odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Na  rozwiązania 
oczekujemy do  5 grudnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   22 
GU  —  TYGODNIKIEM 

Nagrodę wylosowała  Emilia Turowska z Ustronia, ul. Skłodo
wskiej 2. Zapraszamy  do  redakcji. 
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