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POWRÓT  ROMANSÓ W 
rozmowa  z  Anną  Guznar, 

dyr .  Miejskiej   Biblioteki  Publicznej 

Czym  dysponuje  ustrońska  Biblioteka? 
Na  nasze  zbiory  składają  się  książki  w  Bibliotece  centralnej 
w sześciu  filiach oraz oddziale dla dzieci. U nas jest około 60 000 
książek,  w  młodzieżówce  na  ulicy  Słonecznej  około  13  000, 
w fili i w Lipowcu  7000, w Nierodzimiu  ponad  10 000, w  Szpitalu 
Reumatologicznym  ponad  7000,  na  osiedlu  Manhatan  ponad 
3500,  na  Polanie  ponad  3500  i  w  Szpitalu  Uzdrowiskowym 
3400.  Podaję  liczby  przybliżone,  gdyż  stale  są  ubytki  i  równo
cześnie  zakupy  nowych  książek. 

Czy  fili e  są  czynne  codziennie? 
Nie wszystkie. Codziennie jest czynna  fili a w Szpitalu  Uzdrowis
kowym,  w  Nierodzimiu,  w  Szpitalu  Reumatologicznym  za 
wyjątkiem wtorków.  Natomiast  pozostałe  obsadzone  są  na  pół 
etatu  i  czynne  są  trzy  razy  w  tygodniu. 

Czy  jest  sens  utrzymywyni a  tylu  filii ? 
Tak,  ponieważ przychodzi  bardzo  dużo  ludzi.  Mamy  najwyższy 
w  całym  województwie  wskaźnik  obciążenia  na  jeden  etat, 
a  także  w  stosunku  do  ilości  mieszkańców  największą  liczbę 
wypożyczeń.  Najgorzej jest  w  Lipowcu  i nie  umiem  sobie  tego 
wytłumaczyć.  Jest  tam  dość  duży  księgozbiór,  bardzo  fachowa 
obsługa,  a  czytelnikami  są  przeważnie  dzieci.  Ale  Lipowiec 
podobno  był  zawsze  taki. 

Fili a  na  osiedlu  Manhatan  jest  bardzo  blisko  centrum.  Czy 
placówka  ta  jest  faktycznie  potrzebna? 

W tej chwili nie jest tak prosto zlikwidować  filię . Co zrobić z tym 
księgozbiorem?  Przecież  nie  możemy  dopuścić  do  jego  znisz
czenia, a nie ma gdzie zmagazynować  tych książek. Poza  tym  nie 
chciałabym  się  zapisać  w  historii  Ustronia  jako  ta,  która 
polikwidowała  wszystko  to,  co  założyła  poprzedniczka.  Moim 
zdaniem  najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  przeniesienie  tej fili i 
do  Hermanie.  Tam  biblioteka  byłaby  faktycznie  potrzebna. 
Robiliśmy już do  tego przymiarki, jednak  wszystko  rozbijało się 
o  brak  lokalu. 

Jakie  książki  kupuje  biblioteka  przede  wszystkim? 
Zawsze  trochę  kupuje  się  pod  publikę.  Tak  jak  istnieje  moda 
w świecie ubiorów,  tak  też jest moda  na  pewne książki. Były  lata 
zainteresowania  fantastyką,  której  popularność  teraz  spadła. 
Obecnie  ludzie  interesują  się sensacjami  politycznymi  i o  dziwo, 
namiętnie  czytane  są  stare  romansidła.  Musimy  więc  kupować 
to, co się podoba  czytelnikom.  Nie oznacza  to, że nie  kupujemy 
ks iążek  amb i t n i e j szych.  S t a r a my  się  też  k o m p l e t o w ać  ks ięgo

zbiór,  który  będzie  służył  uczniom  i  studentom,  czyli  wszelkie 
encyklopedie,  słowniki  i inne  tego  typu  książki,  na  które  dzisiaj 
ludzi  po  prostu  nie  stać.  Uważam,  że  taka  jest  rola  biblioteki, 
żeby  udostępniać  książki,  które  są  potrzebne  i  te,  które  są 
chętnie  czytane. 

Czy  jest  wystarczająca  ilość  lektur   szkolnych? 
Staramy  się lektury  kompletować.  Szkoły  nie posiadają  wystar
czających  ilości,  dzieci  przychodzą  do  nas  i  jest  nam  bardzo 

(dok.  na  str.  2) 
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W  poprzednim  numerze  G U napisaliśmy,  że  Święto  Niepod

ległości  obchodzono  w Ustroniu  skromnie.  Okazuje  się, że  często 
aż nazbyt  skromnie.  Powściągliwość  ta szczególnie  była  widocz
na na niektórych  gmachach  publicznych,  gdzie  nie  zdecydowano 
się  wywiesić  barw  narodowych,  mimo  formalnego  obowiązku. 

Mieszkańcy  uczestniczący  o  obchodach  mieli  również  za
strzeżenia  do solidności  ich przygotowania.  Zdaniem  wielu  szereg 
elementów  możnaby  dopracować  tak,  aby  odbiorcy  biorący  udział 
w  uroczystości  nie  musieli  rumknić  się  za  organizatorów. 

Zastanawiający  jest  także  brak  harcerzy,  którzy  naszym 
zdaniem  powinni  czynnie  uczestniczyć  w  tym  święcie.  A  może 
w ustrońskich  szkołach  nie ma już  drużyn  harcerskich?  Ale  czego 
tu  wymagać  od  młodzieży,  skoro  ich  wychowawcy,  ustrońscy 
nauczyciele  nie  uważali  za  stosowne  uczestniczyć  w  obchodach 
Święta  Niepodległości. 

troterzy,  by wymienić  doświa
dczenia  i  podsumować  kolej
ny podróżniczy  rok.  Nie  tylko 
Polacy. Zjawili się również  go
ście z Niemiec, Anglii ,  Francji, 
Holandii,  Rosji,  Brazylii  i  In
dii .  W  sumie  w  Spotkaniach 
uczestniczyło  137  osób. 

Gdy  spojrzymy  na  listę 
uczestników,  na  której  obok 
imion  i  nazwisk  wyszczegól
nione  są  kraje  „zaliczone" 
w  ostatnich  dwóch  latach 
przez poszczególne osoby,  bez 
obawy  możemy  stwierdzić,  że 

(dok.  na  str  4) 

„Zbieram  informacje  o  środ
kach  transportu  w  Pakistanie, 
Turcji,  Iranie,  Arabii  Saudyj
skiej,  Mongolii,  Afganistanie 
plus o tanich  noclegach w  tych 
krajach". 
„Szukam  grupy  trampingo
wej  do  Egiptu  —  zima" 

Takie  i  podobnej  treści 
ogłoszenia  wywieszali  w  DW 
„Orl ik "  uczestnicy  VII I  Ogól
nopolskich  Spotkań  Organi
zatorów  Turystyki  Trampin
gowej  „OSOTT  92".  Właśnie 
do  Ustronia  w  dniach  1315 
listopada  zjechali polscy  glob

Jedlina  ma  ochronić  róże  przed  mrozem  Fot.  W. Suchta 



(dok  ze str.  1) 

nieprzyjemnie,  gdy  musimy  mówić  im,  że  danej  książki  nie  ma. 
Lektury  się  zmieniają  i  dlatego  stale  trzeba  je  uzupełniać. 

Gdzie  zaopatrujecie  się  w  książki? 
Nie  kupujemy  w  jednym  miejscu.  Jestem  np.  w  kontakcie 
z  Państwowym  Wydawnictwem  Naukowym,  a  także  z  „Książ
n i c ą"  w  K a t o w i c a c h,  k t ó ra  r o z p r o w a d za  ks iążki  p r z e z n a c z o ne 

właśnie dla  bibliotek.  Jednak  w  większości  zakupów  dokonuje
my  w  Cieszynie,  gdyż  księgarnia  tam  jest  bardzo  dobrze 
zaopatrzona  i ma  przyzwoite  marże.  Najobficiej  zaopatrujemy 
naszą  Bibliotekę  centralną  i  filie  szpitalne. 

Za  jaką  kwotę  rocznie  kupuj e  się  książek? 
W  tym  roku  dostaliśmy  100 
milionów  złotych  na  zakupy. 
Książki niesamowicie  podroża
ły  w  ciągu  tego  roku  i  musimy 
się  bardzo  ograniczać.  A  prze
cież są kontynuacje i trudno  np. 
nie  kupować  trzeciego  tomu, 
gdy  ma  się  dwa  pierwsze. 

Jakie  głównie  pozycje  zaku
piono  w  tym  roku? 

Najwięcej  literatury  pięknej, 
dużo młodzieżowej  i sporo  po
pularnonaukowej. 

A  sensacyjnej? 
Sensacyjne się mieszczą  w  lite
raturze  pięknej,  ale  było  tego 
dosyć  sporo.  Są  to  książki,  na 
które  jest  niesamowity  popyt. 
Nie  leżą  ani  na  chwilę  na  półce. 

Czy  są  prowadzone  statystyki  czytelnictwa? 
Tak.  Codziennie  robi  się statystykę  w  rozbiciu  na  wypożyczenia 
literatury  pięknej,  młodzieżowej  i  popularnonaukowej.  To 
samo  robi  się  w  czytelni. 

Il e  osób  jest  zarejestrowanych  w  ustrońskiej   Bibliotece? 
1430 czytelników  w centrum  i 4706 w filiach. Są  to dane z  końca 
października. 

Te  liczby  rosną  czy  spadają? 
Dwa  lata  temu  był  kryzys  ogólnopolski  jeżeli  idzie  o  czytelnict
wo, z  tym,  że nasz  region  został  nim  dotknięty  w  bardzo  małym 
stopniu.  W  tej  chwili  liczba  czytelników  stale  rośnie. 

Czy  wczasowicze  odwiedzają  bibliotekę? 
Bardzo  wielu.  Zwłaszcza  w  okresie  letnim.  Są  tacy,  którzy 
przyjeżdżają  co  roku  i  co  roku  korzystają  z  biblioteki. 

W  jaki m  wieku  ludzie  najczęściej   odwiedzają  bibliotekę? 
Od  trzydziestego  roku  wzwyż, a  także  młodzież  szkolna.  Mamy 
większe  możliwości  zdobycia  niektórych  książek,  dlatego,  na
wet  iudzie  kupujący  dużo  interesującej  literatury,  często  zmu
szeni  są  nas  odwiedzać. 

Co  czyta  młodzież  poza  lekturami  szkolnymi? 
Dziewczęta  literaturę  młodzieżową,  a  chłopcy  częściej  sensację 
polityczną.  Jest  też  część  młodzieży  czytająca  literaturę  ambit
ną. 

Czy  czytelnicy  niszczą  książki? 
Czasem  tak.  Są  domy,  w których  bardzo  szanuje się książkę  i są 
takie,  że skóra  mi  cierpnie,  gdy  im coś wypożyczam,  a  odmówić 
nie  można.  Są  też  problemy  ze  zwrotami.  Najczęściej  z  tymi, 
którzy  przyjeżdżają  i  podejmują  tu  pracę.  Po  jakimś  czasie 
w y j e ż d ż a j ą,  a  n am  t r u d no  o d z y s k ać  ks iążkę.  J e d n ak  s t ra ty 

w  ciągu  roku  nie  są  duże. 
Jakie  książki  są  wycofywane  z  biblioteki ? 

Co  jakiś  czas  robimy  selekcję  książek  ze  względu  na  ich 
aktualność  np.  polityczną,  a  także  wycofujemy  „zaczytane". 
Jeżeli  była  to  książka  gloryfikująca  okres  komunistyczny, 

a  poza  tym  nie  miała  innych 
wartości,  to  pozbywaliśmy  się 
jej.  Nie  jestem  zbyt  gorliwa 
przy  wycofywaniu  książek,  bo 
biblioteka  ma  za  zadanie  tak
że  przechowywanie  książek 
bez  względu  na  to  czy  stano
wią  dużę  wartość  czy  nie.  Jed
nak  zrobiłam  selekcję i  pozby
liśmy  się  tzw.  produkcyjnia
ków.  Takie  było  zresztą  pole
cenie. 

Kt o  wydał  to  polecenie? 
Ministerstwo  Kultury.  Były 
nawet  pewne  wykazy,  ale  mó
wiąc  szczerze  nie  kierowałam 
się  nimi  ściśle.  Pewne  książki 
trzeba  zachować,  nawet  po  to, 

Fot.  W.  Suchta  by  ktoś  np.  pisząc o  tym  okre
sie mógł  po  taką  książkę  sięg

nąć.  Starałam  się  zostawić  po  jednym  egzemplarzu.  Jako 
bibliotekarza  boli  mnie  serce  przy  pozbywaniu  się  każdej 
książki. 

Co  się  stało  z  tymi  książkami? 
Oddaliśmy  je  na  makulaturę. 

Poza  wypożyczaniem  książek  prowadzicie  także  inną  działal
ność.  Czy  mogłaby  powiedzieć,  nam  pani  jaką.? 

Organizujemy  spotkania  autorskie,  wieczory  poezji,  a  najczęś
ciej prelekcje z cyklu  „Zwiedzamy  świat  bez paszportu  i  dewiz". 
Cieszą  się  one  bardzo  dużą  frekwencją.  Prelekcje  odbywają  się 
w  każdą  pierwszą  środę  miesiąca. 

Któr e  z  ostatnio  zakupionych  książek  szczególnie  by  pani 
poleciła? 

„Kale jdoskop"  Danielle  Steel,  „Bez  zobowiązań"  Jacqueline 
Susann,  a  także  powieści  Judith  Krantz  i  Jackie  Collins, 
z  ambitniejszych  zaś  „Pamięć  Abrahama"  Marka  Haltora. 

Dziękuję  za  rozmowę 
Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Fundusz  Wczasów  Pracow
niczych  dysponował  dotąd  m. 
in. 33 obiektami  wypoczynko
wymi  na  terenie Wisły.  Powoli 
wracają  one  do  prawowitych 
właścicieli,  którzy  odzyskali 
już  ponad  20  domów. 

Trzy  zadaszone  przystanki 
autobusowe  wybudowali 

2  Gazeta  Ustrońska 

w  czynie  społecznym  miesz
kańcy  Lesznej  Górnej.  Przed
sięwzięcie  wspomagała  Gmi
na,  dając  50  min  zł. 

  it 

Plany  nadal  mówią  o  po
wstaniu  5  600  mieszkań  na 
osiedlu  Bobrek  w  Cieszynie. 
Wybudowano  dotąd  ledwie 
kilkaset  i  zadanie  utknęło 
w  martwym  punkcie. 

Firma  „Skopex" ze  Skoczo
wa  nawiązała  kontakty  han
dlowogospodarcze  z  Sybe
rią... 

Ponad  60 lat  liczy  prezyden
cki  Zameczek  wybudowany 
na  Zadnim  Groniu  w  Wiś
leCzarnem.  Od  początku  lat 
80  służy  jako  ośrodek  wypo
czynkowy  dla  górników  i  nie 
tylko. 
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Dostojnego  jubileuszu  do
czekała  w  br.  Szkoła  Rolnicza 
w  Między świeci u.  Niedawno 
świętowano  tam  70lecie. 

lir  lir  sir 

Cieszyn, jako jedyne  miasto 
z  naszego  regionu  należy  do 
Sieci  Zdrowych  Miast  w  Pol

sce,  powołanej  przez  Świato
wą  Organizację  Zdrowia 
(WHO). 

W  dzielnicy  Hołcyna 
w Brennej powstaje wodociąg. 
Woda  dotrze  do  70  gospo
darstw  i  ośrodków  wczaso
wych. 

150000  ludzi  przekroczyło 
mosty  graniczne  w  Cieszynie, 
tylko  w  jednym  dniu  —  11 
listopada.  Były  to  wędrówkki 
typowo  handlowe. 

(nik) 



Od  dnia  17  listopada  filia  nr  5  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej 
w  UstroniuPolanic  zmieniła  swą  siedzibę  i obecnie  mieści  się  przy  ul. 
Wczasowej  w  pomieszczeniach  nad  pralnią. 

ćr   ćr 

Kolo  mostu  przy  ulicy  Nadrzecznej oddano  do  użytku  nowy  parking 
dla  samochodów.  Jest  wprawdzie  niewielki  ale  może  zmniejszy  się  ilość 
pojazdów  parkujących  w  miejscach  niedozwolonych. 

&   ćr 

Teren  budowy  przy  ulicy  Krzywej  często  bywa  oświetlony  również 
w  dzień,  zwłaszcza  w  niedzielę.  (E.T.) 

r

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
14.11.1992  r. 

Władysława  Burawa,  Ustroń  i  Bogusław  Brane,  Ustroń 
r   & 

Trwa  regulacja potoku  Gościradowiec  na wysokości Źródełka  Żelazi
stego.  Prace  wykonuje  firma  pana  Kowalczyka  z  Cisownicy,  a  całość 
przedsięwzięcia  zlecona  jest  i  finansowana  przez  Okręgową  Dyrekcję 
Gospodarki  Wodnej  w  Gliwicach.  Termin  zakończenia  robót  wy
znaczono  na  dzień  30  czerwca  1993  r.  Mamy  nadzieję,  że  trakty 
spacerowe  nad  Gościradowcem  po  bytności  tam  ciężkiego  sprzętu 
(patrz  zdjęcie),  zostaną  przywrócone  spacerowiczom. 

ń   Tir 

Zbliżają  się  Święta.  Jak  zwykle  w  tym  okresie  rozpoczyna  się  gorący 
czas  dla  pracowników  poczty.  Odwiedziliśmy  nasz  ustroński  Urząd 
Pocztowy  i po  rozmowie  z pracownikami  dowiedzieliśmy  się  jak  ułatwić 
im życie, a wtedy  i nasza  korespondencja  będzie sprawnie  przekazywana. 
Po pierwsze,  aby  nasz  list, czy  też  kartka  doszła  w  terminie  do  adresata 
powinna  być  prawidłowo  zaadresowana  i  koniecznie  posiadać  numer 
kodu  miejscowości  do  której  piszemy. 
Po  drugie  wcześniej  wyślijmy  karty  świąteczne. 
Po  trzecie  należy  prawidłowo  opłacić  znaczki,  w przeciwnym  wypadku 
taka  kartka  (ze  złymi  znaczkami),  jeśli  na  dodatek  nie  posiada  adresu 
nadawcy,  zostaje  przesłana  do  Urzędu  Niedoręczonych  Przesyłek 
w  Koluszkach  i  tam  czeka  na  lepsze  czasy.  (JN) 

tr   a 

2  grudnia  o  godz.  16.00  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr 
2 odbędzie  się poświęcenie  i przekazanie  Sztandaru  Zarządu  Miejskiego 
PSL.  W  uroczystości  weźmie  udział  prezes  PSL  —  Waldemar  Pawlak. 
Zarząd  Miejski  zaprasza  wszystkich  mieszkańców. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Joanna  Kołder,  lat  77,  ul.  Różana  42 
Alfon s  Maciejczek,  lat  84,  ul.  Lipowska  169 
Franciszek  Ogrodzki,  lal  86,  ul.  Leśnu  51 

Serdeczne  podziękowanie  za  współczucie  i  udział  w  pogrzebie 
zmarłego 

śp.  Józefa  Wysockiego 
ks.  proboszczowi  Henrykowi  Czemborowi,  całej  rodzinie,  NSZZ 
„Solidarność"  FSM  nr 5 w Skoczowie,  sąsiadom  i znajomym  składa 

żona  i  córka 

KRONIKA

12.11.92  r. 
O  godz.  11.30  kolizja  drogowa  na 
ul. 3 Maja koło stacji  benzynowej. 
Kierująca  Zastawą  BLC  5054 
mieszkanka  Ustronia  najechała 
podczas  cofania  na  Fiata  126 
KB L  6996.  Nałożono  mandat 
karny. 

14.11.92  r. 
O  godz.  19.25  wypadek  drogowy 
na  ul. Cieszyńskiej.  Kierujący VW 
Golfem  BLL  2144  mieszkaniec 
Górek  Wielkich  na  prostym  od
cinku  drogi  zjechał  na  pobocze 
doprowadzając  do  uszkodzenia 
pojazdu.  W  wyniku  wypadku  ob
rażeń  ciała  doznały  pasażerki  sa
mochodu.  Postępowanie  prowa
dzi  K P  Ustroń.  (ws) 

STRAŻ

13.11.  —  próba  wyłudzenia 
przez  dwóch  pijanych  mieszkań
ców  Ustronia  alkoholu  od  obywa
teli  WNP  handlujących  na  tar
gowisku.  Winnych  usunięto  z  tar
gowiska. 

16.11.  —  ukarano  mandatem 
karnym  pracownika  PSS  odpo
wiedzialnego  za  utrzymanie  po
rządku  w  obrębie  i  na  zapleczach 
sklepów.  Nakazano  zakup  no
wych  kontenerów  na  odpady. 

17.11  —  za  palenie  śmieci  man
datem  karnym  ukarano  pracow
nika  hotelu  „Czantoria". 

SZANOWNI  CZYTELNICY 
Uprze jm ie  i n f o r m u j e m y,  że  z dn iem  16  l i s topada  weszła  w  życie 
uchwa ła  R a dy  Mie jsk ie j,  k t ó ra  n a k ł a da  na  wszystk ich  pewne 
o b o w i ą z ki  w  zw iązku  z  kon iecznośc ią  o c h r o ny  ś rodow iska 
przed  o d p a d a mi  o raz  u t r z y m a n i em  czystości  i  p o r z ą d ku  w  na
szym  mieście. 

Tekst  uchwa ły  był  p o d a ny  w  n u m e r ze  23  „ G a z e ty  Us t rońsk i e j ". 
O t óż  każdy  jest  z o b o w i ą z a ny  pos iadać  p o j e m n ik  na  o d p a dy 
i  pos iadać  r achunki  na  w y w óz  śmieci.  S t raż  M ie j ska  i  u p o w a ż
n ione  osoby  przez  Z a r z ąd  M ias ta  p rzys tąp i ły  do  kon t ro l i.  Przy 
okaz ji  k o n t r o l u je  się,  czy  ci,  k tó rzy  nie  są  pod łączeni  do 
kanal izac ji  mie jsk iej  pos iada ją  kwi t y  za  w y w óz  fekal i i. 
Segregac ja  śmieci  s ta ła  się  o b o w i ą z k i em  k a ż d e go  z  nas  i  nie 
t rzeba  n i kogo  p r z e k o n y w a ć,  że  segregu jąc  oszczędza  się  nie 
ty lk o  w łasne  p ien iądze. 

Poza  tym  uchwa ła  zab ran ia  spa lan ia  p las t i ku,  o p o n,  p a py 
i  innych  rzeczy  pa lnych,  k tó re  nie  są  p rzy ję tym  ś rodk iem 
o p a ł o w y m,  a  także  p rzy tw ie rdzan ia  a f iszów,  rek lam,  p l a k a t ów 
i tp.  bezpoś redn io  na  d rzewach. 
W  mieście  po j aw ia  się  co raz  więcej  k o n t e n e r ów  do  segregacj i, 
tab l ic  og łoszen iowych,  k t ó re  z a k u p u j e my  w  m ia rę  p o s i a d a n y ch 
ś r o d k ó w.  A p e l u j e my  do  czy te ln ików  by  bez  s t raszen ia  kogoko l
wiek  m a n d a t a mi  zwraca li  grzecznie  uwagę  s ą s i a d o m,  że  po
s tępu ją  niewłaściwie,  gdy  pod rzuca ją  śmieci,  gdy  bez t rosko 
pozwa la ją  na  za t ruc ie  w ód  przez  s z a m ba  i td. 
U s t r oń  m o że  się  pochwa l ić  p od  wzg lędem  o c h r o ny  ś rodow iska 
dużymi  os iągn ięc iami,  k t ó re  bez  d o b r ej  woli  i wysi łku  większo
ści  m ieszkańców  posz łyby  na  m a r n e,  co  m o ż na  z a o b s e r w o w ać 
w  innych  m ias tach. 

Wydz iał  O c h r o ny  Ś r o d o w i s ka  i  Ro ln i c twa 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Widoczna  na  fotografii  forma  do  wypieku  ciast  z  początku  XX  w. 
została  darowana  Muzeum  przez  prof.  Jana  Szczepańskiego  i  jego 
siostrę  Annę  Gluzową.  Tego  typu  gliniane  formy  były  powszechnie 
używane  do  wypieku  bab.  Fot.  Dominik  Dubiel. 
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Po  uroczystej  mszy  na  dziedzińcu  kościelnym  Fot.  W.  Suchta. 

(dok.  ze str.  1) 

Polacy  skutecznie  penetrują 
wszystkie  zakątki  naszej  plane
ty.  Ostatnio  dużym  powodze
niem  cieszą  się  tereny  byłego 
ZSRR.  Poznańskie  małżeń
stwo,  Katarzyna  i Andrzej  Ma
zurkiewiczowie  przebywali  tam 
przez  pół  roku.  Zwiedzili  Jaku
cję, a  także  udało  im  się  dostać 
na  Wyspy  Kurylskie.  Twierdzą, 
że  wszędzie,  poza  urzędami, 
spotykali  się z życzliwością,  po
mocą, a bywały wsie, w  których 
stanowili  nie  lada  atrakcję.  Po 
prostu, wielu mieszkańców  tych 
osad  miało okazję po  raz pierw
szy w życiu  zobaczyć  człowieka 
spoza ZSRR.  Koszty tego wyja
zdu  dla  dwóch  osób  to  około 
1000 dolarów. Teraz zamierzają 
wydać  przewodnik  po  Jakucji 
i w ten sposób zarobić pieniądze 
na  kolejną  wyprawę.  Prezento
wane przez  to małżeństwo  prze
źrocza  ukazują  kraj  wspaniałej 
przyrody,  której,  mimo  wysił
ków  władzy  radzieckiej,  nie 
udało  się  zdewastować. 

Inni  podróżnicy  pytani  o  ko
szty wypraw, odpowiadają mniej 
więcej tak: Skoro podróż dooko
ła  świata  można  odbyć  za  6000 
dolarów,  to jest  to  cena  nowego 
polskiego  samochodu.  Jeżeli 
ktoś posiada  taką  kwotę,  pozos
taje jedynie wybrać —jeździć po 
Polsce samochodem,  czy bez  sa
mochodu  objechać  świat. 

Uczestnicy  Spotkań  w  ciągu 
dnia  zwiedzili  Ustroń  i  okolice, 
nocą  zaś  przedstawiali  swe  po
dróżnicze  dokonania  udzielając 
jednocześnie wielu  praktycznych 
porad  innym.  I  tak  można  się 
było  dowiedzieć,  że  w  Tajlandii 
należy się wystrzegać ostrych  sa
łatek jarzynowych,  w  Rosji  silną 
walutą jest nadal spirytus, a o wi
zę  do  Paragwaju  najlepiej  ubie
gać  się  w  Hamburgu. 

Roman  Macura,  jeden  z  or
ganizatorów  „OSOTT 92", pro
ponuje  utworzenie  w  Ustroniu 
klubu  trampingowego.  Wielu 
ustroniaków podróżuje po świe
cie i dobrze byłoby wymienić się 
doświadczeniami.  Sam  dyspo
nuje  materiałami  i  wieloma 
konkretnymi  informacjami. 
Skontaktować  możemy  się 
z  nim  w  Biurze  Turystycznym 
„Ustronianka".  My  ze  swej 
strony  z chęcią  udostępnimy  ła
my GU  ustrońskim  obieżyświa

Ostatnio  rynek  polski  zalały, 
niemalże  dosłownie,  wszelkiego 
rodzaju wody  mineralne  produ
kcji  zachodniej.  W  Ustroniu 
może  tego  tak  nie  widać,  ale  to 
tylko  dobrze  o  nas  świadczy. 
Może  umiemy  wykorzystać  do
bra  dane  nam  przez  naturę. 

W Ustroniu jest sporo  źródeł, 
w  których  woda  ma  lecznicze 
właściwości  i  pełna  jest  skład
ników  mineralnych.  Najbar
dziej  znane  z  naszych  źródeł  to 
Źródło  Karola  w  Lipowcu, 
a  także  źródło  żelaziste  nad  po
tokiem  Gościeradowiec.  Ale 
najstarszym,  tzn.  najdawniej 
odkrytym  i najwcześniej nazwa
nym  źródłem  w  Ustroniu  jest 
Głodne  Źródło.  Znajduje  się 
ono pod  pagórkiem  Jelenica,  na 
miejscu  zwanym  „Pod  Budzi
nem".  Nazwę  swą  zawdzięcza 
dawnym  mieszkańcom  Ustro
nia,  którzy  odkryli,  że po  wypi
ciu wody z niego ustępują  doleg
liwości żołądkowe, a także zaos
trza się apetyt. Źródełko  bardzo 
długo  nie  mogło  doczekać  się 
profesjonalnej  ekspertyzy  che
micznej  i  balneologicznej.  Ale 
mimo  to  cieszyło  się  wielką  po
pularnością, głównie dzięki dzia
łalności  Towarzystwa  Upięk
szania Ustronia  (Verschonerun
gsverein  in  Ustroń),  które  prze
prowadziło  badania  chemiczne 
i  urządziło  przy  źródle  pijalnię 
wody.  Działo  się  to  w  ostatnim 
ćwierćwieczu  XI X  w. A w ostat
nim dziesięcioleciu XIX w.  kura
cjusze  ustrońscy  zaczęli  korzys
tać z pijalni wód, zarówno  Źród
ła  Głodnego,  jak  i  Zelaziskowe
go,  według  wskazań  miejskiego 
lekarza  uzdrowiskowego.  Ten 
stan  utrzymał  się  do  wybuchu 
I  wojny  światowej.  W  czasie  jej 
trwania  a  także  w  okresie  mię
dzywojennym  zaniechano  kura
cji. Dopiero w  1938 r. Towarzys
two Miłośników  Ustronia  pono
wnie  zainteresowało  się  źródła
mi.  Planowano  wybudowanie 
pawilonu  z  pijalnią  wody  przy 

Głodnym  Źródle,  doprowadze
nie  tej  wody  do  Rynku  wraz 
z wybudowaniem  także  tam  pi
jalni.  Niestety  nic  z  tego  nie 
wyszło,  wybuchła  II  wojna 
światowa.  Po  jej  zakończeniu 
nie  było  komu  podjąć  przed
wojennych  planów,  ponieważ 
ówczesne  władze  nie  pozwoliły 
na  reaktywowanie  działalno
ści  Towarzystwa  Miłośników 
Ustronia. Zapomniano  o  źródle 

głodnej wody,  ale  nie  na  długo, 
Ustroń  rozwijał  się  jako  ośro
dek  turystycznowczasowy 
i  wkrótce  okazało  się,  że  po, 
prostu  nie ma czego pić.  Brako
wało  gazowanych  napojów 
chłodzących.  Dlatego  też 
w  1958 r. zarząd ustrońskiej PSS 
„Społem" podjął uchwałę o roz
poczęciu  budowy  wytwórni 
wód  gazowanych  i  rozlewni  pi
wa.  W  przyszłym  roku  będzie
my  obchodzić  30lecie  „Czan
torii" . Budowa zakładu  bowiem 
rozpoczęła  się  w  1959  r.,  a  za
kończyła  w  1963  r.  Zakład  zo
stał usytuowany  tak, by  korzys
tać  z  wód  Głodnego  Źródła. 
Obecnie  wiadomo  już,  że  woda 
ta  rzeczywiście  posiada  skład
niki  mineralne  mające  lecznicze 
właściwości,  a  potwierdzają  to 
badania  chemiczne  przeprowa
dzone  przez  cztery  laboratoria 
jednocześnie.  Oprócz  tego  war
szawski  Balneoprojekt  co  mie
siąc  przeprowadza  „rozpozna
nie  hydrologiczne".  Dzięki  tym 
wszystkim  badaniom  wiemy,  że 
woda z Głównego Źródła  boga
ta  jest  w  magnez,  wapń  i  wiele 
innych  składników  mineral
nych. 

Jak  wygląda  dzień  dzisiejszy 
„Czantorii"?  Zatrudnionych 
jest  tam  50  do  70;  (w  sezonie) 

15  listopada  uroczyście  ob
chodzono  70lecie  urodzin 
i  30lecie  posługi  kapłańskiej 
w  parafii  św.  Klemensa  księ
dza  proboszcza  Leopolda  Zie
laski.  Po mszy, w której  uczes
tniczyli  księża  Dekanatu  Wiś
lańskiego  i licznie  zgromadze
ni  wierni  życzenia  Jubilatowi 
złożyli  p rzeds taw ic ie le  R a dy 

Miejskiej,  Urzędu  Miasta, 
Rady  Parafialnej,  Światowe
go  Związku  Żołnierzy  AK , 
Szpitala  Uzdrowiskowego, 
PSL  i  młodzieży.  Przyłączył 
się  do  nich  na  uroczystym 
obiedzie  proboszcz  Parafii 
Ewange l i c ko Augsbu rsk i ej 
Henryk  Czembor. 

osób.  Dziennie produkuje się 30 
tys.  butelek,  a  w sezonie do  160 
tys.  Dochody  sięgają  miliardów 
złotych. Na  bazie źródła  produ
kuje  się  również  liczne  słodkie 
napoje. Jednakże  główny  kieru
nek  zmian  to wprowadzenie  ró
żnych  pojemności  butelek.  Naj
ciekawszą  inwestycją  wydają się 
być próby  wprowadzenia  na  ry
nek  wody  mineralnej  niegazo
wanej.  Woda  taka  jest  bardzo 

popularna  na zachodzie  i ostat
nio  sprowadzona  do  Polski. 
„Czantoria"  zapatruje  w  swoje 
wyroby  głównie  województwa 
katowickie  i bielskie.  Wiadomo 
jaka  jest  woda  na  Śląsku.  Cho
dzi  o  to,  by  ten  region  zaopat
rzyć  w  normalną  wodę. 
W sprzedaży jest już woda w bu
telkach  dwulitrowych,  niestety 
plastikowych.  Są  to  opakowa
nia  jednorazowe,  z  którymi 
miasta  mają  sporo  problemów 
przy  składowaniu  odpadów. 
Poinformowano  nas  jednak,  że 
i  większe  opakowania  będą 
w  przyszłości  szklane.  Zakład 
był  również  inicjatorem  dwóch 
nowych  odwiertów na  zboczach 
Małej  Czantorii.  Mają  one 
w przyszłości  umożliwić  korzys
tanie  ze  złóż  wody  i  jednocześ
nie  zwiększyć  wydajność  zakła
du.  Na  moje  pytanie,  czy  nie 
obawiają  się  konkurencji,  Lech 
Zawada  —  kierownik  zakładu, 
powiedział  że nie, ponieważ  wie
rzy  w właściwości  wody  z  Głod
nego Źródła, które są już wszech
stronnie  przebadane  i  znane. 

(Wszystkie  informacje o  ustrońs
kich źródłach  zaczerpnęłam  z fol
deru  wydanego  na  20lecie  Za
kładu) 

Magda  Dobranowska 

BĄBELKOW A 
«CZANTORIA " 
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Śmieci  zwane  także  odpadami  są  przekleństwem  końca  XX 
wieku.  Składowanie  odpadów  staje  się  przedmiotem  sporów 
między  państwami,  gminami  a  nawet  sąsiadami.  Taki  spór 
w  Ustroniu  trwa  od  kilku  lat.  A  jednak  śmieci  trzeba  gdzieś 
składować a następnie  tak je zagospodarowywać  aby jak  najmniej 
szkodziły otoczeniu a nawet je wykorzystać do  zagospodarowania 
nieużytków.  W  numerze  25  podaliśmy  lakoniczną  informację 
o  zakończeniu  postępowania  prokuratorskiego  w sprawie  lokali
zacji  i budowy  wysypiska  w  UstroniuPoniwcu.  Dziś  postaramy 
się  szerzej przedstawić  tę  sprawę.  Zacznijmy  od  cytatów  z  opinii 
0  wysypisku  odpadów  w  UstroniuPoniwcu,  opracowanej  przez 
zespół  rzeczoznawców  z  tej  dziedziny: 
„Obiekt  powstał  w związku z realizacją  rekultywizacji  wyrobiska 
kamieniołomu  „Czantoria"  w  UstroniuPoniwcu  przy  pomocy 
odpadów  stałych.  Na  tym  etapie  obiekt  pełnić  będzie  funkcję 
wysypiska  sanitarnego  odpadów  komunalnych.  Sprawa  sposobu 
rekultywacji  nieczynnego  wyrobiska  kamieniołomu  „Czantor ia" 
była  aktualna już  od  roku  1976. W  latach  1985—1986  wyrobisko 
było  wykorzystane  przez  miasto  jako  wysypisko  odpadów  bez 
wykonania  odpowiedniego  projektu  oraz  bez  jakiegokolwiek 
zabezpieczenia  środowiska  przed  uciążliwością  składowanych 
odpadów.  Na  protest  Polskiego  Klubu  Ekologicznego  wysypisko 
zostało zamknięte  (1984.08.28) decyzją  Państwowego  Wojewódz
kiego  Inspektora  Sanitarnego  w  BielskuBiałej.  Odpowiedzialna 
za  rekultywację terenu  Kopalnia  Surowców  Skalnych  w Wiśle nie 
była  w  stanie  przeprowadzić  rekultywacji  zgodnie  z  projektem 
1 terenem  ten  służył  do  składowania  odpadów  „na  dziko".." 

W  tej  sytuacji  po  uzyskaniu  pozytywnych  opinii  kompetent
nych  władz, podjęto działania  zmierzające do  budowy  nowoczes
nego wysypiska  uporządkowanego.  I znów zacytujemy z  powoła
nej  na  wstępie  opinii:  „Zastosowany  sposób  uszczelnienia  pod
łoża zabezpiecza  środowisko  wodne  przed  ewentualnymi  konsek
wencjami  składowania  środowisko  wodne  przed  ewentualnymi 
konsekwencjami  składowania  odpadów  obecnie,  natomiast  po
woduje jedynie  zmniejszenie  zagrożenia  wód  ze  strony  niezabez
pieczonych  „starych odpadów".  Należy jednak  podkreślić w świe
tle  dotychczasowej  wiedzy  na  ten  temat,  że jakość  odcieków  po 
zakończeniu  eksploatacji  wysypiska  ulega  systematycznej  po
prawie.  Zastanawiający  jest  fakt,  że  w  okresie  składowania 
odpadów  „na dziko" mieszkańcy  nie kwestionowali jakości  wody 
w studniach  i w potoku. Świadczy  to o znikomym  lub  niezauważa
lnym  wpływie  składowanych  odpadów  w  kamieniołomie  na 
jakość  wody  w  potoku  Poniwiec". 

Dalej  ekspertyza  rzeczoznawców  omawia  stosunki  wodne 
w  rejonie  potoku  Poniwiec,  szczególnie  w  okresie  zwiększonych 
opadów  atmosferycznych,  omawia  technologię  wybudowanego 
składowiska  odpadów  i stwierdza:  „gospodarka  wodnościekowa 
wysypiska  jest  prawidłowa  i  polega  na  ujęciu  wszystkich  od
cieków  i  spływów  powierzchniowych.  Odcieki  ujmowane  są  za 
pomocą  drenażu  zbierającego  i  przekazywane  grawitacyjnie  do 
izolowanego  zbiornika  stalowego  o  objętości  50  m\  a  stąd 
wywożone  do  oczyszczalni  ścieków  (średnio  co  trzy  doby)". 

Plon  ostatniej  zbiórki  złomu.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

W następnej części zespół rzeczoznawców  podaje szereg zaleceń 
eksploatacyjnych,  o  strefie ochronnej,  w  zależności  od  wyników 
pomiarów  emisji  zanieczyszczeń  i  jednocześnie  stwierdza:  „Za
proponowany  sposób eksploatacji  należy uznać za bezpieczny  dla 
środowiska  i nieuciążliwy dla  otoczenia.  W czasie wizji  lokalnych 
stwierdzono,  że wysypisko jest eksploatowane  zgodnie z przyjęty
mi w „Zasadach  eksploatacji"  założeniami..."  Następują  pozyty
wne  stwierdzenia  o  prawidłowości  infrastruktury  i  organizacji 
samego obiektu.  Ekspertyza zwraca  uwagę na ważną  okoliczność, 
że okresowe stężenia zanieczyszczeń  mogą  być związane z  „nieza
dowalającym  stanem  sanitarnym  otoczenia  niektórych  zabudo
wań  gospodarczych  graniczących  z potokiem,  brakiem  kanaliza
cji  ściekowej  itp..."  Z  drugiej  strony  ekspertyza  s  sierdzą  jedno
znacznie:  „Obiekt  stanowiący przedmiot  rozważań  został  prawid
łowo  zaprojektowany  i  zbudowany  zgodnie  ze  współczesnymi 
wymogami  ochrony  środowiska." 

Ekspertyza  kończy  się  wnioskami  i  opiniami  o  charakterze 
ogólnym  a  między  innymi,  że  okres  eksploatacji  wysypiska 
będzie  trwał  3  lata  a  następnie  zostanie  ono  przykryte  grubą 
warstwą  ziemi  i  zalesione.  I  wreszcie  ocena  końcowa.  Ostatnie 
zdanie  brzmi:  „ W  podsumowaniu  należy  stwierdzić,  że  mimo 
zastrzeżeń  i  uwag  odnoszących  się  do  wysypiska  odpadów 
w  UstroniuPoniwcu,  sposób  w  jaki  zostało  ono  zaprojekto
wane,  urządzone  i jest  eksploatowane,  pod  warunkiem  wykona
nia  wyszczególnionych  w  opinii  poprawek  i  uzupełnień,  kwalifi 
kuje  je  do  niewielkiej  grupy  nowoczesnych  wysypisk  w  skali 
kraju". 

Mim o  tych opinii, lokalizacja wysypiska jeszcze w fazie budowy 
została  zaskarżona  do  Prokuratury  Rejonowej w Cieszynie,  jako 
naruszająca  przepisy  o ochronie  środowiska.  Mieszkańcy  z sąsie
dztwa  wysypiska  podali,  że władze  miasta  wbrew  prawu,  ich  woli 
i  wiedzy  rozpoczęły  i  kontynuowały  budowę  wysypiska  śmieci. 

Prokuratura  rozpatrzyła  sprawę  w  trzech  aspektach: 
a)  celowości  i zasadności  prawnej  lokalizacji  wysypiska, 
b)  prawidłowości  procesu  budowy, 
c)  reżimu  eksploatacyjnego  wysypiska  i  nie  stwierdzając  prze
stępstwa,  postanowiła  umorzyć  śledztwo. 
W  postępowaniu  prokuratury  z  21  września  1992  r.  podano 
szczegółowe  uzasadnienie  decyzji  wychodząc  od  faktu  odmowy 
przyjęcia odpadów  z  Ustronia  przez  sąsiednie gminy  i  powstania 
bardzo  trudnej  sytuacji,  na  tym  odcinku,  dla  władz  miejskich 
Ustronia.  Istotne  dla  sprawy  były  pozytywne  opinie  Lekarza 
Naczelnego  Uzdrowiska,  Wojewódzkiej  Stacji  Sanepidu  w  Biel
skuBiałej,  Wydziału  Ochrony  Środowiska  UW  oraz  Oddziału 
Urbanistyki  Architektury  i Nadzoru  Budowlanego  w  Cieszynie. 
Postanowienie  prokuratury  kończy  się słowami:  „ Z  przedstawio
nego  wyżej  ma te r ia łu  d o w o d o w e go  wyn ika  więc,  że  w  t rakc ie 
budowy  i  dotychczasowej  eksploatacji  wysypiska  w  Ustro
niuPoniwcu,  nie  zostało  popełnione  przestępstwo.  Nie  oznacza 
to jednak, że w przyszłości  konkretna  osoba nie może  odpowiadać 
karnie,  chociażby  z art.  108 ust.  1 Ustawy  z dnia  31 stycznia  1980 
r.  o  ochronie  i kształtowaniu  środowiska,  jeżeli  dopuści  do  tego, 
że  reżim  eksploatacyjny  obiektu  lub  jego  części  nie  będzie  ściśle 
przestrzegany,  a  tym  bardziej wówczas,  gdy skutkiem  tego  będzie 
zanieczyszczenie  wody  i  ziemi,  względnie  uszczerbek  zdrowia 
konkretnej  osoby."  (WS) 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  komplet  wypoczynko
wy  ze  stol ikiem.  Tel.  2698  po 
godz.  16.00 

Rodzina  poszuku je  taniego  mie
szkania.  Ust roń,  ul.  Osiedlowa  1. 

Wideorejestracja.  Tel.  2544. 

Kupię surowe  skóry  baranie  z dłu
gim  włosem.  Hermanice,  Ul .  Sko
czowska  38. 

Hondę  Accord  1982  pilnie  tanio 
sprzedam.  Ust roń,  ul.  Folwarcz
na  7a. 

Wyna jmę  nowy  dom  (z  zaple
czem)  w  Ust ron iu.  Wiadomość: 
ul.  Harbu tow icka  21,  Nierodzim. 



5dniowy  kur s  odwykowy 

M
będzie trwał od  1—5 grudnia 
w  świetlicy  SM  „Zacisze" 
przy ul. Cieszyńskiej.  Począ
tek  o  godz.  16.30.  Wstęp 

bezpłatny 

Urząd  Miejsk i  w  Ustroniu  p o s z u k u je 

PRZEWOŹNIKÓ W  ŻUŻL A 
z  Elektrociepłowni  w  Cieszynie. 

Ofert y  należy  składać  do  7.12.1992  r.  w  Urzędzie  Miejski m 
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Oto  następna  graf ikazagadka  przygotowana  przez  Bogusława  Hecz
ko.  Na  odpowiedzi  czekamy  do  12  grudnia  br. 

Graf ika zamieszczona  w nr 23 „ G U "  przedstawiała  Wapiennik  przy  ul. 
A .  Brody.  Nagrodę  ufudowaną  przez  Galerię  „ N a  Go jach",  wylosował 
Władysław  Fabian  z  Ustronia,  ul.  Daszyńskiego  36.  Zapraszamy  do 
redakcji. 

W  czasie  ostatniej  zimy  w  Ustroniu  zamieszkały  łabędzie.  Czy  odwiedzą 
nas  znowu?  Fot.  F.  Suchta 

Listy  do  Redakcji 
Ciasno  nam! 

W  godzinach  rannych  uczniowie  dojeżdżający  do  szkól  auto
busem  na  trasie  Skoczów—Wisła  mają  problem  z  dojazem  ponie
waż  jest  podstawiany  mały  autobus.  Już  od  Nierodzimia  jest  tak 
przeładowany,  że  nie  można  wsiąść  na  następnach  przystankach. 
Nasuwa  się  pytanie:  dlaczego  w  późniejszych  godzinach  pod
stawiane  są  „przegubowce",  w  których  jedzie  kilka  osób?  (np. 
o godz.  22.30).  Czy  PKS  może  to  zmienić?  Uczennice 

Denerwujące  strzelania 
Jako  mieszkanka  osiedla  Manhatan,  nie  mogę  pogodzić  się 

z niektórymi  zabawami  młodzieży,  a przede  wszystkim  ze  strzela
niem  z petard.  Spokoju  nie ma ani rano,  ani wieczorem.  Zatrzymani 
chłopcy  na  moje  zapytanie,  dlaczego  w  ten  sposób  się  zabawiają, 
odpowiedzieli,  że  petardy  można  kupić  w  sklepie,  a  im  strzelanie 
sprawia przyjemność.  Dodali  jeszcze:  ,,A po co to sprzedają.  Jak  nie 
będą  sprzedawać  to  nie  będziemy  strzelać!".  Moja  interwencja 
w sklepach  zakończyła  się  niepowodzeniem.  Handlowcy  odpowia
dali,  że sprzedają  wszystko  na czym  można  zarobić.  Nie  dziwmy  się 
więc  kiedy  zaczną  handlować  narkotykami,  bo  na  tym  też  można 
zarobić.  Imię  i nazwisko  do  wiadomości  redakcji 

Od  Redakcji:  O  problemie  poinformowaliśmy  Straż  Miejską,  która 

spowodowała  wstrzymanie  sprzedaży  petard  do czasu  wyjaśnienia  sprawy. 

Wystawy: 
Malarstw o  Elżbiety  Szołomiak 

Muzeum  Hutn ic twa  i  Kużnic twa,  ul.  Hutnicza 
czynne:  od  poniedziałku  do  p ią tku  w  godz.  9.00—13.00 
we  wtorki  od  9 .00 16.00 

„Ewangelia  w  oczach  dziecka" 
Z D Z  „Kuźn i k " ,  wystawa  czynna  od  godz.  11.00—18.00 
w  poniedziałki,  środy,  czwartki,  p iątk i. 

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

S T A R T:  pod  wiaduktem  na  Skalicę  (UstrońBrzegi) 

M E T A :  Aleja  Legionów  (koło  basenu  kąpielowego) 

d a t t y t u g o d z

29.X
PRZYJDŹ Ć
OBSESJA

17.0
19.0

30.X PRZYJDŹ Ć 17.00  i

LXI PRZYJDŹ Ć 17.00  i
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DZIĘKUJEMY 
ZA  POMOC 

W  piątek,  13 listopada,  w  Szkole  Podstawowej  nr  1 w  Ustroniu 
w obecności  przedstawiciela  Delegatury  KOiW —  K.  Pędzikiewicz 
przedstawiciela  Urzędu  Miasta  —  p.  Winiarskiej,  Rady  Rodziców 
—  p.  Tschuka,  p.  Macury,  p.  Burcon  dokonano  uroczystego 
otwarcia  pracowni  komputerowej.  Została  ona  wyposażona  w  12 
komputerów,  W pracowni  odbywać się będą  lekcje informatyki  dla 
uczniów  klas  ósmych  i  siódmych  oraz  zajęcia  pozalekcyjne  w  ra
mach  tzw.  kól  komputerowych.  Pracownia  udostępniona  będzie 
również  uczniom  innych  szkół  ustrońskich. 

Uczniowie  SP1  wraz  z  rodzicami  i  gronem  pedagogicznym 
kierują  serdeczne  podziękowania  i  wyrazy  wdzięczności  pod  ad
resem  K.  Pędzikiewicz —  przedst.  delegatury  KOiW,  Dyrekcji  LO 
im.  A.  Osuchowskiego  w  Cieszynie,  p.  K.  Ciupkowi,  p.  A. 
Tomiczkowi,  p.  T.  Kwoczyńskiemu  za  pomoc  w  urządzeniu 
pracowni. 

Następnym  powodem  do  radości  dla  uczniów,  ich  rodziców 
i  nauczycieli  z  SP1  jest  oddanie  do  użytku  salki  gimnastyki 
korekcyjnej, w której odbywać się będą  zajęcia dla dzieci z  wadami 
rozwojowymi.  Badania  uczniów  klas  IV  w  zakresie  wad  postawy 
przeprowadzali  pracownicy  Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej pod 
kierunkiem  p. dyr. H.  Wieji. Badania  były sponsorowane  przez  ten 
Ośrodek.  Otwarcie  salki  gimnastyki  korekcyjnej  nie  byłoby  moż
liwe  w  tak  krótkim  czasie,  gdyby  nie  ogromna  pomoc  panów:  K. 
Ciupka,  Stetkiewicza,  J.  Osieckiego,  J.  Marszałka  i K.  Owczarka, 
którym  wyrażamy  gorące  podziękowania. 

Ponieważ  —  jak  to  w  życiu  bywa  —  radości  przeplatają  się 
z  kłopotami,  nie  brak  i  takich  w  SP1.  Zły  stan  techniczny  sali 
gimnastycznej  spowodował  wyłączenie jej z  użytkowania  na  okres 
remontu.  By  zrekompensować  w  jakiś  sposób  brak  zajęć  z  wy
chowania  fizycznego  z  prawdziwego  zdarzenia  Dyrekcja  Szkoły 
zorganizowała zajęcia, które odbywać się będą  w soboty  na  basenie 
przy  Uniwersytecie  Śląskim  w  Cieszynie.  Uczniowie  klas  VVII I 
dowożeni  będą  autokarami  spod  budynku  szkoły. 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  1,  podkreślając  ogromne 
zaangażowanie  rodziców na czele z Radą  Rodziców, grona  pedago
gicznego  i  przyjaciół  szkoły,  a  szczególnie  Banku  Spółdzielczego 
i  Banku  Śląskiego  w  Ustroniu,  PSS  Społem  w  Ustroniu  wyraża 
nadzieję,  że  w  dalszym  ciągu  będzie  mogła  liczyć  na  wsparcie 
i  wszechstronną  pomoc  we  wszelkich  przedsięwzięciach  po
dejmowanych  wspólnie  na  rzecz  Szkoły  dla  dobra  jej  uczniów. 

Dyrekcja  SP1  w  Ustroniu 

Dnia  4 września  1939  r.  zostałem  wezwany  natychmiast  do  pracy, 
potraktowany  szyderstwem  ze  strony  tutejszych  niemców  urzęd
ników,  zająłem  swoje  stare  stanowisko  jako  kontroler  zwykły. 
Rozpoczęły  się dla mnie straszne czasy, które niedarmo  przeczuwa
łem kilka  lat przedtym.  Szykany pozbawienie praw, urągowiska  jak 
ze strony  urzędu  tak  i robotników  zhitleryzowanych.  Zarobki  moje 
się zmniejszyły, a wszelkie dociekania  praw wzbronione. Jako  Polak 
byłem  pozbawiony  prawa.  Fabryka  nasza  otrzymuje  duże  zamó
wienia  dla  kolei  i  potrzeb  armii  niemieckiej.  Do  mojej  kontroli 
należał  Dział  Kolejowy  i  tow.  Handl.  Kontrolę  miałem  bardzo 
niebezpieczną.  Niedopatrzenie  lub  przeoczenie  jakichś  błędów 
w produkcji  groziło mi karą  obozu  koncentracyjnego  lub  śmiercią. 
Znalazłem  się  w  bardzo  nieprzyjemnym  położeniu  z  którego  był 
beznadziejny  widok  wydostania  się.  Pomimo  tego  byłem  zimnej 
krwi  i nie dałem  się wyprowadzić z nerwów.  Odczuwałem  nad  sobą 
Opatrzność  Boga  i w Nim  miałem  zaufanie,  toteż  pomimo  nawału 
pracy wszystko  szło mi gładko  i w pewnym  dla  mnie  zamiłowanym 
porządku. Zarobek  mój wynosił w roku  1939  1533 zł 50 gr oraz  340 
marek  niem,  które  niemcy  na  terenie  Śląska  okupowanego  za
prowadzali.  W  nast.  roku  tj.  1940 wojna zapoczątkowana  z  Polską 
przemieniła  się  niebawem  w  Drugą  Wojnę  Światową,  gdy  Niemcy 
zaczęły  napadać jedno  państwo  w Europie  za  drugim,  toteż  z góry 
było do przewidzenia  że zagarną  wszystkie państwa  w Europie,  aby 
przy  pomocy  surowców  i  ludzi  znajdujących  się  pod  okupacją 
wzmocnić  się  i  rozpocząć  wojnę  z Wielkimi  Mocarstwami.  Już  na 

T O W A R Z Y S T WO  ROZWOJU  T U R Y S T Y KI  W  USTRO
NI U  organizuje  i m p r e zę  t u r y s t y c z no  —  h a n d l o wą 
pod  hasłem: 

„PRZYJEŻDŻAJCI E  DO  USTRONIA  NA  ZAKUPY " 
w  dniach  od  27  listopada  do  6  grudnia  1992  r.  Celem  jest 
zaproszenie  do  Ustronia  na  zakupy  świąteczne  mieszkańców 
Ziemi Cieszyńskiej, Górnego  Śląska, Zagłębia. W czasie  trwania 
imprezy  hotele,  domy  wczasowe,  pensjonaty,  schroniska  będą 
stosowały  ceny  preferencyjne  za  noclegi  i  wyżywienie,  równo
cześnie  oferowały  bogaty  program  zabaw  andrzejkowych,  bar
bórkowych  i  mikołajowych. 
Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki  w  Ustroniu  zaprasza  han
dlowców  z  terenu  miasta  do  włączenia  się  w  organizację  tej 
imprezy,  poprzez  świąteczne udekorowanie  sklepów  i placówek 
już  na  dzień  27  listopada  br.  i wydłużenie  godzin  handlowych 
w  dniach  od  28,29  listopada  i  04—06  grudnia  br. 
Szczegółowy  program  imprezy  „PRZYJEŻDŻAJCIE  DO 
USTRONIA  NA  Z A K U P Y "  PRZEDSTAWIA  SIĘ  NATĘ
PUJĄCO: 
27.11.1992  r. 
godz.  18.00  KOLACJA  C Y G A Ń S KA  —  Zajazd  Gronie 
28.11.1992  r. 

godz.  10.00  Platynowa  Mil a  Burmistrza  —  na  Bulwarze  Nad
wiślańskim  (Aleja  Legionów) 

18.00  Kolacja  Andrzejkowa  —  ustrońska  zabijaczka, 
lanie  wosku  itp.  Restauracja  na  Basenie  ul.  Gra
żyńskiego 

04.12.1992  r. 
godz. 18.00—23.00  spotkania  barbórkowe  hotele  Marabu,  Mu

flon,  Tul ipan 

05.12.1992  r. 
godz.  18.00—24.00  świniobicie  w  Ośrodku  SportowoRekrea

cyjnym  K W K  „Jankowice"  w  Ustro
niuPoniwcu  przejazd  kolasami  i  wozami 
z  pochodniami,  pokaz  sztucznych  ogni. 

06.12.1992  r.  od  godz.06,00  do  14,00 
spotkania  z Św. Mikołajem  na  terenie całego miasta  uzdrowiska 

(ag) 

początku otrzymała  nasza  fabryka wielkie zamówienie na  potencjał 
Wojenny  i Tabor  Kolejowy  co  w  zamian  wskazywało  na  wielką 
niebawem  zawieruchę.  Zaprowadzono  rejestrację  polskich  znaj
dujących się na  terenie okupacji,  zaprowadzono  Dowody  Osobiste 
w formie odcisków palca. Z naszej załogi  Fabryki zadeklarowało się 
zaledwie  68  ludzi  robotników  jako  Polacy  na  ogólną  liczbę  600, 
reszta  się  podpisała  jako  Ślązacy  i  „Volksdeutsche".  Zaczęto 
urządzać  zebrania  na  które  nasi  Ślązacy  tłumnie  uczęszczali,  a  na 
tych zebraniach  zapadały  Uchwały  wyrzucić  Polaków  ze Śląska  do 
Guberni,  rozpoczęły  się  szykany  i prześladowania  Polaków,  które 
przyniosły  nam  wielkie szkody  i straty.  Na  wiosnę w kwietniu  1940 
r.  wywieziono  około  70  Polaków  z  Ustronia  do  Dachau  i  innych 
Obozów  Koncentracyjnych.  Zaprowadzono  w  Fabryce  10  godz. 
dzień  pracy  a  nam,  Polakom  potrącono  15—20  %  z zarobku  jako 
obcokrajowcom.  Równocześnie  pozbawiono  nas  wszelkich  praw 
ku  wielkiej  uciesze  Ślązaków  którzy  uważali  się  jako  Niemcy 
Volksdeutsche.  Naśmiewano  się z  nas  na  każdym  kroku,  szpiego
wano  i zakazywane»  po  polsku  mówić,  terroryzowano  w najgorszy 
sposób.  Ludzie na Śląsku urodzeni  którzy z nami pracowali  stali się 
gorsi  od  Niemców. 
Wysługiwali  się  Niemcom  na  każdym  kroku.  Nasza  garstka 
Polaków bała się więcej Ślązaków niżeli przybyłych  Niemców, bo ci 
nie  znając  tutejszych  ludzi  nie  byli  tak  niebezpiecznymi.  Toteż 
wielką  winę ponoszą  Ślązacy, że tylu  Polaków  zginęło  w  Ustroniu. 
Gdyby Ślązacy nie uczęszczali  tak  tłumnie na zebrania niemieckie  to 
Niemcy nie byli by się czuli tak  pewni siebie, ale widząc tylu  ludzi  na 
zebraniach,  w dodatku  tak  wrogo  nastawionych  do  Polaków  przy 
pomocy  tego  tłumu  rozpoczęli  jeszcze  gorsze  prześladowania. 
W Fabryce działo się to samo co prywatnie, zło się szybko  rozwijało 
z dnia  na dzień. Zarobek  mój zmalał, a co do godzin  nadliczbowych 
trudno  mi  było  jaką  zapłatę  otrzymać.  W  1940  r.  za  cały  rok 
zarobiłem  1970  Rm  (Marek  niem.)  i  50  fenigów. 
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Urząd  Miasta  i  Państwowa  Inspekcja  Pracy  organizują  spot
kanie  instruktażowo  —  informacyjne  dotyczące  stosowania 
prawa pracy  i przepisów  BHP w zakładach  pracy.  Instruktaż  ten 
jest  bezpłatny  i odbędzie  się w dniu  3 grudnia  1992 r. o  godzinie 
10,00  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego. 

Magazyn w h

O F E R U J E 
Duży

ponadto

wa
nawozy
na

S Z


mt

ż

. .

PODZIĘKOWANIE 
„Urząd  Miejski  w  Ustroniu  składa  podziękowania  ZPUH  „SIG
MAT "  prowadzącego  skład  materiałów  budowlanych  i  rolnych 
w  Ustroniu  Hermanicach  przy  ul.  Skoczowskiej  76  oraz  ZUH  J. 
Januszewskiego  z  Zawodzia  wykonującego  szyldy  i  reklamy,  za 
wspólne  kupienie  dla  potrzeb  naszego  Urzędu  radiotelefonu  CB". 

—  turystyk a  krajow a  i  zagraniczna 
—  organizacja  imprez 

—  pośrednictwo  paszportowe 
—  ubezpieczenia  majątkowe,  komunikacyjne,  osobowe 

P Z
—  kantor   walutowy  —  ogłoszenia  prasowe 

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

Roztomily  Jyndrysie! 
Strasznie  źech je  rada,  że  Wóm  mogym  od siebie,  a myślym,  że 

też  od  wszyckich  ustróniaków,  powinszować  na  to  Wasze  miano. 
Nó  bo  przeca  za  pore  dni je  Jyndrysa. 

Wiycie  jako  to prawióm,  że Jano  to je  strasznie  szumne  miano. 
Ale  jo  myślym,że  ,,Jyndrys"  też  je  szumne  miano. 

Ale  wiycie,Jyndrysie,  cosi  bych  Wóm  mógla  poradzić.  Mocie 
przeca  tela  znómych  i przocieli  po  Ustroniu,  tóż  ich  popytejcie, 
coby  roz  za kiedy  każdy  z nich  cosikej  wymarasil.  Jak  Wasi  znómi 
majóm  dobry  pomyślunek,  to  mogóm  to  być  rozmajite  hecowne 
wie ca  —  na  tyn  prziklod,  że  Kareł  spod  Czantoryje  jechol  przez 
Ustroń  autym  zaprzóngniónym  w pore  kóni,  abo  że  Jewka  z  Goji 
sprzedawała  na  targu  młode  kocury  posztrajchowane  w  czyrwóno 
—  ziełónóm  kratkę.  Wy  potym  ty  heca  szumnie  w  „Ustróńskiej" 
łopiszcie,  wszyscy  ustróniocy  bydóm  sie  śmioć  do  rozpuku,  a  Wy 
dycki  bydziecie  mieli  o  czym  pisać. 

Jakby  sie  jeszcze  rozchodziło  o  winszowani,  to  Wóm  win
szujym,  cobyście  dycki  mieli  moc  piniydzy  i jakby  w  Ustroniu  na 
jaki  ważne  wiece  grosza  chybiało,  cobyście  też  mógłi  kapkę 
lodewrzyić  i zostać  tym,  jako  to  teraz  prawióm,  ,,sponsorym". 

Szczynścio,  to  myślym,  że  Wóm  winszować  nie  muszym,  bo 
i  tak  mocie  wielki  szczynści.  Drziszczecie  ustróniokóm,  co 
popadnie,  lodpisujecie  Zuzce  i Hance  na  listy  —  tóż  powiydzcie, 
czy  móg  by  se  kiery  o czymsi  lepszym  pomyśleć?.  Tóż  Wóm  isto 
nic  wiyncyj  do szczynścio  nie  trzeja  i nic  Wóm  wiyncyj  winszować 
nie bydym,jynv  cobyście  sie dycki  tak  dobrze  mieli,  jako  sie  teraz 
mócie. 

Hanka  z  Manhattanu 

Poziomo:  1)  podobny  do  brydża  4)  zwierzę  z  szablami  6) 
kucharz okrętowy  8) alkohol  z ryżu 9) wielka  uroczystość  10) 
dzicz, ostęp  11) deseczki do  krycia  dachu  12) nędzarz,  żebrak 
13)  grecki myśliwy pożarty przez psy 14) jedzonko dla pieca 15) 
biuro  notarialne  16)  seria  tematyczna  17)  za  krosnami  18) 
miara  gruntu  19) rzeka  graniczna  20) ang.  wiatr 
Pionowo:   1)  włóczykij, tramp 2) ostatni solenizant 3) kamizelka 
ratunkowa  4)  lekarka  z  kleszczami  5)  samotny  w  płocie  6) 
pomocne w utrzymaniu  urody  7) wyrośnięty  krasnoludek  11) 
kuzyn  kruka  13) boksował  w Czarnych  Słupsk  14) królestwo 
karpia  (wspak) 

Rozwiązaniem  jest  hasło  ,  które  powstanie  po  odczytaniu 
liter  z  pól  oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  rozwiązań  10 grudnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr   23 

Jaka  pogoda  listopadowa,  taka  i marcowa 

W  wynika  losowania  nagrodę  w  wys.  100 000  zł  otrzymuje 
Gabriela Gańĉ &rc/yk  ?. Cieszyna,  ul. Olszaka  1. Zapraszamy 
do  redakcji. 
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