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—  rozmowa  z  kapitanem  Jerzym  Góreckim, 
komendantem  Strażnicy  Straży  Granicznej  Poniwiec 

Na  naszych  granicach  czuwa  Straż  Graniczna.  Dawniej   robi ł  to 
WOP.  Na  czym  poiega  zmiana? 

D o  ma ja  1991  roku  pracowal iśmy  w  strukturze  Wojsk  Ochrony 
Pogranicza  i  była  to  formacja  mi l i tarna,  typowo  wojskowa. 
Służyli  żołnierze  zawodowi  i  służby  zasadniczej  w  ramach 
konstytucyjnego  obowiązku.  Po  ma ju  1991  roku  zostal iśmy 
sformułowani w Straż Graniczną,  k tóra jest jednostką  administ
racji  terenowej.  W  chwili  obecnej  jest  to  Strażnica  Straży 
Granicznej  UstrońPoniwiec  i  podlega  bezpośrednio  Komen
dzie  Beskidzkiego  Oddziału  Straży  Granicznej  w  Cieszynie, 
natomiast  Beskidzki  Oddział  podlega  Komendzie  Głównej 
w  Warszawie.  W  1991  roku  wszyscy  żołnierze  W OP  otrzymali 
akty  mianowania  przez  komendan ta  głównego  Straży  Granicz
nej, złożyliśmy  nowe  ślubowanie  i  tak  zostal iśmy  funkc jonar iu
szami  Straży  Granicznej. 

Jaki  teren  podlega  Strażnicy  na  Poniwcu? 
Miasto  Ust roń  i  gmina  Brenna.  Ust roń  z  tej  racji,  że  leży 
bezpośrednio  nad  granicą,  a  Brenna,  gdyż  w  myśl  ustawy  teren 
naszego  działania  sięga  do  30 km  w g łąb od  granicy.  Jest  to  tzw. 
strefa  nadgraniczna.  Sama  granica  nam  podległa  to  odcinek  od 
przełęczy  Beskidek  nad  Jaworn ik iem  po  rejon Cisownicy.  Jest  to 
około  8  km  granicy. 

Il u  ludzi  pilnuj e  tego  odcinka? 
W  chwili  obecnej jest  nas  na  Strażnicy  11.  Powinno  być  trochę 
więcej,  niestety  jest  to  niemożliwe  z  powodu  k łopotów  f inan
sowych  państwa. 

Czy  można  w  Straży  Granicznej   odbyć  służbę  wojskową? 
Można.  Odbywa  się  to  na  zasadzie  służby  kandydackiej.  Trwa 
ona  pół tora  roku,  a  skierowania  wystawia  W K U  w  Cieszynie. 
Praktycznie  służy  się  w  Beskidzkim  Oddziale  w  Cieszynie. 
W  mojej Strażnicy  nie ma już  takiej możliwości,  gdyż dąży się  do 
tego,  by  obsada  była  w  pełni  zawodowa. 

Jak  powinien postąpić młody człowiek  któr y chciałby wstąpić  do 
Straży  Granicznej? 

W  momencie  powołania  do  wojska,  stawiając  się  do  rejestracji 
poborowych  w W K U ,  może  zgłosić akces do  Straży  Granicznej. 
Zgłoszenie  to  nie jest  jednoznaczne  z przyjęciem,  gdyż  są  pewne 
limit y  i  inne  kryteria  które  rozpatru je  W K U .  Podstawowy 
warunek  to  co  najmniej  wykształcenie  średnie. 

Jak  ostatnio  zmieniła  się  wasza  praca? 
Na  naszym  odcinku  było  dosyć  sporo  ucieczek  osób  młodo
cianych do  państw  zachodnich,  głównie  przez Czantor ię.  Nawet 
w  środkach  masowego  przekazu  na  zachodzie  mówi ło  się,  że 
przez Czantor ię jest  naj łatwiej się przedostać.  W  chwili  obecnej, 
a  wiąże  się  to  ze  zmianą  sytuacji  politycznej,  tego  problemu  już 
nie  ma.  To  chyba  podstawowa  różnica.  Inna  to  sam  system 
ochrony  granicy.  Kiedyś  było  nas  tu  kilkudziesięciu,  teraz  jest 
nas  raptem jedenastu.  Po  prostu  zadania  są  wykonywane  w  inny 
sposób. 

(dok.  na  str.  2) 

Zima  tuż,  luż...  Fot.  W.  Suchta 

Powoli  zbliża  się  koniec  roku  1992.  Co  nas  czeka  w  roku  1993  na 
polu  kulturalnym?  Oto  kilka  ciekawszych  i  nowych  propozycji. 
9  stycznia  1993 w hotelu  „Muf lon "  odbędzie  się  Bal  Miejski,  który 
zapoczątkuje  nasz  rok  kulturalny  w  Ustroniu.  Potem  możemy  się 
spodziewać  Festiwalu  Piosenki  Turystycznej  w  Amfiteatrze 
w  dniach  4  6  czerwca.  Spotkania  z  Kulturą  Miast  Bliźniaczych 
15—20 czerwca. Od  24 do 25 lipca odbywać się będzie w amfiteatrze 
Festiwal  Piosenki  Słowiańskiej. Czyżby  powrót  do  dawnych  trady
cji? Czekają  nas również  bardzo ciekawe  imprezy sportowe.  Między 
innymi  zawody  wspinaczkowe  na  lodospadzie,  zawody  skiringowe 
(za  końmi).  Narciarski  Bieg  Romantyczny  —  to  zimą.  Natomiast 
w  lecie  będzie  można  wziąć  udział  w  Letnich  Zawodach  Mountain 
Bike  na  Zawodziu,  Letnich  Zawodach  Skałkowych  o  Puchar 
Skalicy,  a  także  w  Letnich  Zawodach  Hippicznych  w  Ustroniu 
Polanie.  Nie  są  to  oczywiście  wszystkie  propozycje,  gdyż  na  rok 
1993  przygotowano  ogółem  31  imprez  kulturalnych  i  32  imprezy 
sportowe.  Są  one  głównie  kontynuacją  tego  co  poznaliśmy  już 
dotychczas. Czeka  nas, więc bogaty  rok  kulturalny,  który  zakończy 
się  10  listopada  koncertem  z  okazji  Święta  Niepodległości.  Rok 
sportowy  zakończy  Gwiazdkowy  Turniej  Koszykówki. 
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KOLOROWY BRUK — „ U N I  DEKOR "  —  to  nowy  styl  | 
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szycia  rękawic  roboczych 



(dok  ze  sir.  1) 

Jak  wiele było w ostatnich  latach  prób nielegalnego  przekroczenia 
granicy? 

Od  maja  1991  jest  to  głównie  nielegalna  turystyka.  Polega  to  na 
tym,  że  turyści  z  głębi  kraju  do  CzechoSłowacji  wyjeżdżają 
legalnie,  natomiast  próbują  nielegalnie  wracać  przez  zieloną 
granicę.  Przenoszą  głównie  słodycze,  alkohol  i  to  w  niewielkich 
ilościach  np.  kilkanaście  butelek  wódki.  Zdarzają  się  też  wypadki 
ułańskiej  fantazji,  gdy  to  po  wypiciu  paru  piw  w  Ustroniu 
delikwenci  wybrali  się  do  Trzyńca  przez  Czantorię. 

Il e  jest  tych  przekroczeń  rocznie? 
W  tym  roku zatrzymaliśmy  30 osób. Wszyscy  to niestety  obywatele 
polscy. 

Czy  dawniej   zdarzały  się  próby  większego  przemytu? 
W  naszych  warunkach  dużego  przemytu  nie  było,  a  związane  jest 
to  ze  specyfiką  tego  odcinka  granicy.  Były  próby  przenoszenia 
sprzętu  wideo,  z  tym,  że  nie  były  to  ilości  duże,  gdyż  samochód 
Czantorii  nie  przejedzie  i wszystko  trzeba  przenosić  na  własnych 
plecach. 

Jak  są  uregulowane  sprawy  schroniska  na  Czantorii? 
Schronisko  na Czantorii jest po  stronie CzechoSłowackiej.  Biorąc 
pod  uwagę wszystkie aspekty  prawne,  to wejście do schroniska  jest 
przekroczeniem  granicy  państwowej. Jednak  w związku ze  zmianą 
sytuacji  politycznej  i  z  faktem  położenia  schroniska  na  granicy, 
komendant  Beskidzkiego  Oddziału  SG  w  porozumieniu  ze  stroną 
CzechoSłowacką  ustalił,  że  polscy  turyści  mogą  wchodzić  do 
schroniska,  by  spożyć  posiłek,  a  nawet  wypić  piwo.  Jest  to 
traktowane  jako  zwykły  ruch  turystyczny  na  lini i  granicznej. 

Czyli  bez  obaw  można  wstąpić  do  schroniska  na  Czantorii? 
Tak.  Dawniej  wejście  do  tego  schroniska  było  jednoznaczne 
z przekroczeniem  granicy  państwowej  i naszym  obowiązkiem  było 
zatrzymać  takiego  obywatela.  Do  obowiązków  prokuratury  nale
żał  dylemat  co  z  tym  fantem  zrobić?  Był  to  duży  kłopot. 

Rozumiem,  że  obecnie  tych  kłopotów  już  nie  ma. 
Niestety  nie wszyscy  rozumieją  co  znaczy  turysta.  Są  osoby,  które 
do  schroniska  wchodzą  wyłącznie  po  to,  by  spożyć  większą  ilość 
alkoholu  i  później  wrócić  do  Polski,  lub  udać  się  do  Cze
choSłowacji,  aby  zobaczyć  jak  tam  to  wszystko  wygląda.  Jest  to 
bardzo  groźne.  Pamiętamy  sprawę  z wiosny  tego  roku,  gdy  młody 
człowiek  upił  się,  zresztą  przy  udziale  obsługi  schroniska,  która 
spożywała  z  nim  alkohol.  Potem  kompletnie  pijanego  chłopaka 
puszczono  w  nocy  na  dół.  Następnego  dnia  okazało  się  , że  doszło 
do  wypadku  śmiertelnego.  Obecnie jest  to  ustalone  w  ten  sposób, 
że polscy  turyści  nie mogą  nocować  w schronisku,  a jedynie,  wejść 
ogrzać się, spożyć posiłek.  Staramy  się, by  po  zapadnięciu  zmroku 
turystów  polskich  nie  było  już  w  schronisku,  gdyż  szczególnie 
w warunkach  zimowych jest  to  groźne.  Góry  są  straszne,  nawet  ta 
nasza  Czantoria,  o  czym  świadczy  wspomniany  wypadek. 

Jakie  przede  wszystkim  stwarzają  problemy  turyści? 
Były  wypadki,  że  wybierano  się  do  schroniska  Czeskiego  tylko 
i  wyłącznie  po  alkohol.  W  takim  wypadku  jesteśmy  zmuszeni  te 
osoby  zatrzymać.  Np.  wczasowicze  z  Jaszowca  zorganizowali 
sobie  ognisko,  a  delegacja  wysłana  została  do  schroniska  na 

Fot.  W.  Suchta 

Czantorii  po  wódkę.  Podobnych  wypadków  było  w  tym  roku 
kilka.  Traktujemy  to  jako  ewidentne  przekroczenie  granicy  w  ce
lach  przemytniczych. 

Jak  układa  się  Straży  Granicznej   współpraca  z  policją,  strażą 
miejską,  władzami  Ustronia? 

Do  współpracy  z policją  zobligowani jesteśmy  ustawą.  Przekazuje
my  sobie  informacje  na  bieżąco.  Straż  miejska  ma  chyba  trochę 
inne  zadania  i  nasz  kontakt  jest  bardziej  ogólny.  Współpraca 
z  władzami  administracyjnymi  Ustronia  układała  się  dobrze 
i  myślę,  że  obecny  burmistrz  też  będzie  chciał  z  nami  współ
pracować. 

Do  miasta  należy  Czantoria,  któr a  jest  często  zaśmiecana.  Straż 
Graniczna jest tam cały czas. Czy pana zdaniem nie ma  możliwości 
utrzymania  tam  czystości? 

Nie należy  to do  Straży  Granicznej. Jest  to obowiązek  miasta,  a  są 
warunki,  aby  utrzymać  tam  czystość.  Może  byłoby  dobrze  gdyby 
czasem  zjawił się tam  funkcjonariusz straży  miejskiej i przeszedł  się 
po  granicy.  Są  takie  miejsca, że  przykro  patrzeć.  W  czasach  kiedy 
był jeszcze  WOP,  brałem  kilk u  żołnierzy,  samochód  i sprzątaliśmy 
rejon  Czantorii.  Teraz  nie  mamy  żołnierzy  służby  zasadniczej 
i  t rudno  by  oficer  wyjeżdżał  na  Czantorię  i  zbierał  śmieci. 
A  przecież są  w mieście służby,  które powinny  się tym zająć. Jest  to 
poważny  problem.  Musimy  też sobie powiedzieć,  że  zdecydowana 
większość  śmieci  pozostaje  po  polskich  turystach. 

Jak  pan  trafi ł  do  Straży  Granicznej? 
Po  skończeniu  szkoły  podstawowej  w  Ustroniu  i  liceum  w  Wiśle 
przez cztery  lata  studiowałem  w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych  we  Wrocławiu  na  kierunku  Wojsk  Ochrony 
Pogranicza.  Po  promocji w  1976 roku  służyłem  przez  rok  w  Szcze
cinie,  później  do  1984  roku  byłem  dowódcą  strażnicy  w  Krzysz
kowicach  w  województwie  opolskim,  a  później  skierowany  zo
stałem  do  Ustronia. 

Czy  zdając  do szkoły  oficerskiej  myślał  pan o  służbie w  Ustroniu? 
Miałem  taki  zamiar,  tym  bardziej, że w  Ustroniu  służył mój ojciec. 
W  końcu  dopiąłem  swego  i udało  mi  się  trafić  tam  gdzie  chciałem, 
czyli  do  Ustronia. 

Dziękuję  za  rozmowę. 
Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Myśliwi  z  koła  łowieckiego 
„Głuszec"  w  Wiśle  dzierżawią 
tereny  o  pow.  ponad  4000  ha. 
Rozciągają  się  one  od  Czan
torii ,  wzdłuż  granicy  z  CSRF, 
przez  Kubalonkę  i  Gościejów, 
po  Tokarnię  i  Obłaziec.  „Głu 
szec"  liczy  30  członków. 

7  min  pasażerów  przewioz
ły  w  ub.  r.  „czerwone  auto
busy"  w  Cieszynie.  Od  paru 
miesięcy  M Z K  dysponuje 
własną  nową  bazą  na  Mni 
sztwie. 

W  Brennej  zarejestrowanych 
jest  ponad  500 tzw.  podmiotów 
gospodarczych.  Mieszkańcy 
parają  się  m.  in.  stolarstwem, 
murarstwem  i  usługami  trans
portowymi. 

Topnieją  szeregi Ligi  Obrony 
Kraju.  Jeszcze  w  ub.  r.  w  re
jonie  cieszyńskim  działało 
ponad  40  kół  zakładowych 
i  szkolnych,  które  zrzeszały 
blisko  3000  członków.  Obecny 
stan,  to:  35  kół  i  ok.  1900 
członków. 
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Wiosną  br.  rozpoczęło  dzia
łalność  Towarzystwo  Społe
cznoKulturalne  Ludności 
Pochodzenia  Niemieckiego 

Śląska  Cieszyńskiego.  Oprócz 
Cieszyna, swym zasięgiem  obej
muje  także  Skoczów,  Ustroń, 
Brenną,  Strumień  i  Kończyce 
Małe. 
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W  Przychodni  Rejonowej 
w  Wiśle  funkcjonuje m.  in.  Po
radnia  Zdrowia  Psychicznego. 
Kierowani  tam  są  pacjenci 
z  Wisły,  Ustronia,  Skoczowa, 
Istebnej,  Koniakowa  i  Jawo
rzynki.  (nik) 
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23  listopada  br.  w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu  odbyło  się 
zorganizowane  przez  Związek  Komunalny  Gmin  Ziemi  Cieszyńskiej 
spotkanie, na którym omawiano  sprawy  finansowe  budowy  komposto
wni. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej, Wydziału Ochrony  Środo
wiska  Urzędu  Wojewódzkiego,  Banku  Ochrony  Środowiska  oraz 
Burmistrzowie  i Wójtowie  Miast  i  Gmin. 
Władze  lokalne  uzyskały  spory  zasób  informacji  n/t  finansowania 
przedsięwzięć ekologicznych  a więc kompostowni,  kolektorów,  oczysz
czalni  ścieków.  Sprawę  sfinansowania  wykonania  biznes  planu  dla 
kompostowni  odłożono  do  następnego  spotkania  Związku  Komunal
nego. 

  sir 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
11  listopada  1992  r. 

Elżbieta  Stonawska,  Ustroń  i Edward  Wiszniewski,  Uslroń 
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Najlepsze życzenia  dla  jubilatki 
Agnieszka  Nowak,  lat  85,  ul.  Wojska  Polskiego  10 
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Alojzy Waszek przekazał Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa cenny dar. 
Są  to  4  księgi  rękopisów:  z  posiedzeń  gminy  Ustroń  od  1861  r., 
z  posiedzeń  Związku  robotników  metalurgicznych  od  1896  r.  oraz 
księga  kasowa  Zakładu  ubogich  od  1831  r. 
Pan  Waszek  twierdzi,  że  podjął  decyzję  o  przekazaniu  tych  cennych 
rękopisów, po przeczytaniu  informacji w „Gazecie Ustrońskiej" o daro
waniu do Muzeum cennych materiałów  przez zastępcę burmistrza  pana 
Tadeusza  Dudę. 

W  domach  wczasowych  „Muflon "  i  „Sokół"  w  dniach  23—26 
listopada  odbyły  się  giełdy  kosmetycznochemiczne.  Wzięło  w  nich 
udział  około  stu  producentów  krajowych  i  zagranicznych. 
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W  dniach  24—29  listopada  w  Ustroniu  i  Cieszynie  odbyło  się 
seminarium  „Żydzi  w Europie", zorganizowane  przez Dom  Europejski 
Ustroń  i  Filię  Uniwersytetu  Śląskiego  w Cieszynie.  Uczestnicy  zostali 
zakwaterowani  w  DW  „Jaskółka"  na  Zawodziu,  a  obrady  toczyły  się 
w  Ustroniu  i  Cieszynie. 

Ojciec Joachim 
W  październiku  swe 

osiemdziesiąte  urodziny 
obchodził  Kazimierz  Ba
deni — ojciec Joachim, do
minikanin  z parafii  Matki 
Bożej  Królowej  Polski 
w  Hermanicach. 

Dostojnemu  Jubilatowi 
przybyło  złożyć  życzenia 
grono  przyjaciół  oraz 
przedstawiciele  władz  Ży
wca. Ojciec Joachim  wraz 
ze swym  przyrodnim  bra
tem  Karolem  Stefanem 
księciem  Habsburgiem  są 
honorowymi  obywatelami 
Żywca. 

W  czasie  wojny  Kazimierz  Badeni  walczył  w  szeregach  Samodzielnej 
Brygady  Strzelców  Podhalańskich  pod  Narvikiem.  Po wojnie wrócił do  kraju 
i włożył biały  habit  dominikański. 
Jego  matka  Alicj a  Habsburg  w  1957  roku  za  działalność  na  rzecz  Armii 
Krajowej  (której  była  kurierem  jeżdżąc  po  całej  II I   Rzeszy)  została 
odznaczona przez generała  BoraKomorowskiego  Krzyżem Armij Krajowej 
o  numerze  3056  i Krzyżem  Walecznych.  Tak  samo  i jego  przyrodni  brat 
Karol  Stefan walczył w II Pułku  Artylerii  Motorowej i I Dywizji Pancernej 
Generała  Maczka,  gdzie  dosłużył  się  stopnia  majora.  Obecnie  mieszka 
w  Szwecji.  14  października,  w  dniu  urodzin  ojca  Joachima  mieszkańcy 
Hermanie  widzieli  spacerującego po  ulicy  Goleszowskiej  ks.  Karola  wraz 
z córką,  księżniczką  Krystyną. 

18.11.92  r. 
O godz.  20.30 z parkingu  przy  ul. 
Chabrów  w  UstroniuPolanie 
skradziono  Mercedesa  124 nr  rej. 
ESEX  8824,  koloru  czarnego, 
własność  obywatela  Niemiec. 

20.11.92  r. 
O  godz.  9.00  mieszkaniec  Ustro
nia  zgłosił,  że dnia  19.11.92  r.  na 
parkingu przy restauracji  Myśliw
ska  skradziono  mu  saszetkę z do
kumentami  i pistolet gazowy z sa
mochodu  Fiat  125p.  Straty  ok. 
2  min  zł. 

20.11.92  r. 
O godz.  19.00 na skrzyżowaniu  ul. 
Cieszyńskiej  z  ul.  Daszyńskiego 
doszło  do  kolizji drogowej  samo
chodu  Syrena  z  autobusem  PKS 
relacji  Wisła—Cieszyn.  Sprawcą 
kolizji  był  kierowca  Syreny,  mie
szkaniec  Ustronia,  będący  w  sta
nie  nietrzeźwym.  Wynik  badania 
alkomatem  —  1,74  prom. 

20.11.92  r. 
O  godz.  21.30  na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący  samochodem  Porsche 
mieszkaniec  Wisły  najechał  na 
przydrożne  drzewo  doznając  ob
rażeń  ciała.  Kierującemu  została 
pobrana  krew celem ustalenia  sta
nu  trzeźwości.  Prowadzone  są 
czynności  wyjaśniające  okolicz
ności  zdarzenia. 

21.11.92  r. 
O godz. 3.25 na  ul. 3 Maja w rejo
nie stacji CPN  kierujący Mercede
sem  mieszkaniec  Jastrzębia  naje
chał na słup telefoniczny. Kierują
cemu  pobrano  krew celem  ustale
nia  zawartości  alkoholu.  Prowa
dzone  są  czynności  wyjaśniające 
okoliczności zajścia i pochodzenia 
samochodu. 

21.11.92  r. 
Funkcjonariusze  KP  Ustroń 
zatrzymali  poszukiwanego  li
stem  gończym  mieszkańca  Ryb
nika. Przekazano  go do  KRP  Ry
bnik. 

23.11.  —  mężczyna  pod  wpły
wem  alkoholu  zakłócał  porządek 
w  parku.  Udzielono  mu  nagany 
słownej  po  czym  udał  się  on  do 
domu. 

24.11.  —  po  raz  drugi  ukarano 

wysokim  mandatem  osobę  roz
wieszającą  na  drzewach  ogłosze
nia informujące o zabawie  tanecz
nej. 

25.11. —  interwencja  na  targowi
sku. Pijany mężczyna zakłócał po
rządek.  Przewieziono  go  na  Ko
mendę  Straży  Miejskiej i po  prze
słuchaniu  zwolniono. 

Na  miejscu  dzisiejszego  sklepu  „Alicja "  na  ulicy  Daszyńskiego 
w latach dwudziestych  i później mieścił się dom  towarowy  W. Scharber
ta, w którym można było kupić dosłownie wszystko: „żywność, artykuły 
kolonialne  i  delikatesy,  towary  tekstylne  i  włókiennicze,  obuwie, 
galanterię  i  papier,  żelazo,  materiały  budowlane  (cement,  papa  etc.), 
farby,  laki  i  inne  akcesoria  malarskie,  szkło,  zabawki,  widokówki, 
pamiątki,  nasiona,  sztuczne  nawozy,  artykuł  sportowe..." 

Powyższy  spis  to  tekst  reklamy  z  1933  roku.  Chociaż  od  tego  czasu 
minęło już kilkadziesiąt  lat, a sklep dawno zmienił właściciela, do dzisiaj 
niektórzy  ustroniacy  chodzą  na  zakupy  „do  Scharberta".  (E.T.) 

Ze zbiorów 
Muzeum 

Ten  zegar  to jeden  z  pierw
szych  nabytków  Muzeum. 
Został  podarowany  przez 
Kuźnię  wraz  z  komple
tem  mebli  z  wyposażenia 
biura  dyrektora  Jana  Jaro
ckiego. 

Fot.  Dominik  Dubiel 
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PRZYJAŹŃ I POMOC 
W dniach  o d  18 do 21 listopada  br. gościliśmy  w Ustroniu  delegację 
Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  z NeukirchenVluyn,  któ
rej przewodniczył  Paul  Ratay.  W  skład  delegacji  wchodzili  jeszcze: 
vce  przezes  Hildegard  Siebierski,  urzędujący  kierownik  biura 
Gunter  Fischer  oraz  członkowie  zarządu  Bernhard  Liitzler  i  Leo 
Siebierski. 

Paul  Ratay  przed  Domem  Pomocy  Społecznej  fot.  W.  Suchta 

19 listopada  w Urzędzie Miejskim z inicjatywy naszych gości  odbyło 
się robocze  spotkanie  z ustrońskim  Towarzystwem  KZ ,  na  którym, 
przyjęto  szczegółowy  plan  współpracy  na  rok  1993.  I  tak  uzgod
niono,  że organizowany  przez naszych  partnerów  między narodowy 
obóz  młodzieżowy  odbędzie  się  w  czasie  od  9—21  sierpnia  1993  r. 
nad  jeziorem  Eyller  k/Kerken  —  18  km  od  NV.  Pod  namiotami 
będzie wspólnie  mieszkać 75 dzieci  w wieku  10—12  lat.  Po 25  dzieci 
z Mouvaux  (Francja), 25 z NeukirchenVluyn  i 25 z Ustronia.  Koszt 
pobytu  1 dziecka  na  obozie  wynosi  250  DM  z  tym,  że dzieci  z  NV 
i  Mouvaux  płacić  będą  150  DM  a  z  Ustronia  75  DM  (różnicę 
dopłacą  indywidualni  mieszkańcy  i  sponsorzy  z  Neukir
chenVluyn).  Do  75  DM  trzeba  będzie  jeszcze  dołożyć  pieniądze 
przeznaczone  na  dojazd  i  powrót  do  Ustronia. 
W  ramach  75  DM  mieszczą  się  następujące  świadczenia: 

—  4  posiłki  dzienne, 
—  program  kulturalny, 
—  wycieczki  do  miast  i  okolic  nadreńskich, 
—  ubezpieczenie. 

Każde  z  dzieci  otrzyma  od  organizatorów  już  przygotowaną 
wyprawkę  w  skład  której  wchodzić  będą  między  innymi: 

—  „minisłowniczek"  w  3 językach  (pol.  niem.  francuski), 
—  specjalny  pamiętnik  do  wypełniania  z  wydrukowanymi 

dniami  pobytu  na  obozie. 
Oprócz  tego  każde  dziecko  będzie  mogło  brać  udział  w  jednym 
z  8  kółek  zainteresowań  nie  mówiąc  już  o  możliwości  nauki,  czy 
doskonaleniu  języków  obcych. 
Szczegóły  dotyczące  naboru  jak  i  udział  w  obozie  ukażą  się 
w  jednym  z  najbliższych  numerów  Gazety. 

M I A S T O  KWIATÓW ? 
W  dniu  19  listopada  br.  zawiązało  się  Towarzystwo  Upiększania 

Ustronia.  Na  zebraniu  organizacyjnam  wiceburmistrz  Tadeusz  Duda 
przedstawił  zadania  Towarzystwa,  którego  głównym  celem  i dążeniem 
winno  być  w  perspektywie  doprowadzenie  do  tego,  by  Ustroń  był 
miastem zieleni i kwiatów. Nawiązał też do  150letniej tradycji  Ustronia, 
jako  ośrodka  sadownictwa  i ogrodnictwa.  Zebrani  poparli  te  propozy
cje,  przy  czym  niektórzy  widzieli  konieczność  rozszerzania  zakresu 
działania Towarzystwa  poprzez możliwość bezpośredniego  oddziaływa
nia  na  upiększenie,  porządkowanie  i utrzymanie  czystości  przy  współ
udziale  i  pomocy  specjalistycznych  służb  miejskich. 

Wybrano  5osobowy  Komitet  Organizacyjny  celem  dokonania  reje
stracji  Towarzystwa  w  skład  którego  weszli:  TEOFIL  GRENDO
WICZ,  BRONISŁAW  PALARCZYK,  JOANNA  ŚLIWKA ,  GRA
ŻYNA  PAWLIK  i  BARBARA  JOŃCA. 

Wszyscy,  którym  leży  na  sercu  rozwój  i  upiększanie  Ustronia  mają 
możliwość aktywnego  włączenia się do  prac organizowanego  Towarzy
stwa.  Jan  Małysz 

Ustalono,  że  Nauczycielska  Estrada  Ludowa  „Czantor ia"  razem 
z  „Mał ą  Czantor ią"  wystąpią  na  wspólnym  koncercie  w  Neukir
chenVluyn  z chórem  „Werkschor  Niederberg"  w dniu  18  września 
1993  r.  Po  koncercie  odbędzie  się  wspólny  festyn.  Cały  koncert 
i  festyn  będą  się  odbywały  pod  hasłem  „Pozwólcie  nam  budować 
mosty". 
W  dniach  od  5  do  13  czerwca  93  r.  przebywać  będzie  u  nas  chór 
kościelny  z  NV,  którego  gościć  będzie  ustrońska  paraf ia  Ewan
gelickoAugsburska  od  roku  utrzymująca  kontakty  partnerskie 
z  tamtejszym  kościołem. 
W  roku  przyszłym  odbędą  się  również  turnieje  piłkarskie  w  Ustro
niu  i  NeukirchenVluyn. 
Urządzone  zostaną  wystawy  prac  dziecięcych  i  młodzieżowych 
w obu  zaprzyjaźnionych  miastach.  Tematyka  prac  dotyczyć  będzie 
swojego  rodzinnego  miasta  i środowiska.  Szczegóły  również  w  jed
nym  z najbliższych  numerów  Gazety.  Komisarzem  wystawy  będzie 
Karol  Kubala. 
Następnego  dnia  oba  zarządy  zapoznały  burmistrza  K.  Hanusa  ze 
swoimi  planami  i  zamierzeniami.  Pan  burmistrz  obiecał  pomoc 
w  dalszym  pogłębianiu  współpracy  i  kontaktów  pomiędzy  mia
stami. 
Z  inicjatywy  naszych  gości  udaliśmy  się do  Domu  Pomocy  Społecz
nej, gdzie  B.  Lütlzer  w  imieniu  Caritasu  z NV  i własnym  przekazał 
200  par  fabrycznie  nowej  bielizny  dla  chorych  dzieci  oraz  zebraną 
przez  mieszkańców  NV  odzież.  Zaś  w  imieniu  Rady  Parafialnej 
i  proboszcza  parafii  katolickiej  z  NV,  250  DM  przekazał  ks. 
Leopolda  Zielasko. Dalszy  1  000 000 zł przekazali  Państwo  Siebiers
cy z  NV.  Również  w czasie  uroczystości  ks. proboszcz  L.  Zielasko 
przekazał  od  siebie  500000  zł.  na  rzecz  Domu  Opieki. 
Gest  ze  strony  gości  z  NV  jest  godnym  podkreślenia,  gdyż 
w  statucie  i  programie  działania  Towarzystwa  nie  przewiduje  się 
takiej  formy  współpracy.  Inicjatywa  prezesa  Paula  Ratay'a,  który 
zresztą  sam  jesienią  przekazał  1  000 000  zł,  spowodowała,  że  T K Z 
z  NV  sporadycznie  będzie  wspomagało  ustroński  Dom  Pomocy 
Społecznej. 
Jeszcze  tego  samego  dnia  Goście  udali  się  do  Szpitala  Uzdrowis
kowego,  gdzie  dyrektor  Karol  Grzybowski  oprowadzał  członków 
delegacji  zapoznając ich  z całym  wachlarzem  zabiegów  leczniczych, 
cenami  i usługami  oferowanymi  przez szpital.  Być może owocem  tej 
wizyty  będzie większa  liczba  mieszkańców  NeukirchenVluyn  leczą
cych  się  i  korzystających  z  zabiegów  oferowanych  przez  nasz 
Szpital. 
W  Ustroniu  na  wczasach  i  leczeniu  szpitalnym  przebywało  w  br. 
około  40  mieszkańców  z  NV. 
Wieczorem  Goście  przybyli  na  koncert  chórów  Nauczycieli  Pol
skich  z  Czechosłowacji  i  „Czantor i i ".  Po  koncercie  na  wspólnym 
posiłku  z  obu  chórami  i  następnie  na  spotkaniach  w  polskich 
domach  utrwalono  i  wzmocniono  już  i  tak  liczne  przyjaźnie. 
Należy  podkreślić,  że  nasi  partnerzy  z  NeukirchenVluyn  przyje
chali  na  rozmowy  wspaniale  przygotowani,  z  konkretnymi  propo
zycjami,  opracowanymi  i  wydrukowanymi  materiałami,  przed
stawiając  nam  nawet  już  gotowe  harmonogramy  godzinowe  po
szczególnych  imprez. 
Delegacja  Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  z  Neukir
chenVluyn  przebywała  w  Ustroniu  na  własny  koszt. 

Bogusław  Binek 

Powstałe  Towarzystwo  chyba  nie  zapomni  o  takich  problemach. 
Fot.  W.  Suchta 
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Oczyszczanie  ścieków  we 
współczesnym  świecie  stało  się 
koniecznością  pierwszej  po
trzeby. Należy  uruchomić  wszy
stkie  możliwości,  aby  przyczy
nić się do  uzdrowienia  środowi
ska  naturalnego,  poprzez  wpro
wadzenie  nowych  technologii, 
systemów  eliminujących  lub 
blokujących  w  znacznym  stop
niu  emisję  zanieczyszczeń,  re
formę  prawa  w  tym  zakresie, 

a  także  wykorzystując  środki 
masowego  przekazu,  starać  się 
podnieść  świadomość  ekologi
czną  społeczeństwa. 
Kto jest  odpowiedzialny  za  rea
lizację  tych  zadań? 
Uważam,  że  powinny  zająć  się 
tym,  władze  państwowe,  lokal
ne,  zakłady  pracy,  organizacje, 
stowarzyszenia  lub  inne  jedno
stki  a  także  poszczególni  oby
watele,  których  działania  po
winny  zmierzać  do  ratowania 
naszego  środowiska  w  którym 
żyjemy. 
Istnieje  bardzo  duża  szansa  na 
znaczną  poprawę  czystości  wód 
w  naszych  rzekach,  potokach 
a  także  i  w  studniach,  jeżeli 
podejdziemy  do  tego  zagadnie
nia  w sposób jak  to czyni już  od 
dziesiątków  lat  świat  zachodu. 
A  mianowicie. 
Tam  nie  ma  możliwości  wybu
dowania  budynku  jednorodzin
nego,  wielorodzinnego  bądź  in
nego  obiektu  mieszkalnego,  je
żeli  w  projekcie  nie  uwzględni 
się  podłączenia  go  do  miejskiej 
sieci  kanalizacyjnej,  lub  zbior
czej  czy  indywidualnej  oczysz
czalni  ścieków. 
Projekt  musi  zawierać  jeden 
z  tych  trzech  wariantów  ujęcia 
i  oczyszczania  ścieków. 
A  jak  to  przedstawia  się  u  nas? 
Aby  wybudować  domek  np.  je
dnorodzinny  wystarczy  aby 
projektant  przewidział  tylko 
w  swoim  projekcie  wybudowa
nie szamba,  bo przestarzałe  pra
wo  budowlane  akceptuje  to. 
Szambo  było  nowością  200  lat 
temu  we  Francji  a  u  nas  w  po
staci  prawie  nie  zmienionej 
przetrwało  do  chwili  obecnej. 
Jak  mało  skuteczny  jest  to  spo
sób zabezpieczenia  ścieków  mo
że  świadczyć  stan  zanieczysz
czenia  rzek,  potoków  czy  stu
dni. 
Uzyskanie  zezwolenia  na  budo
wę  domu  przy  uwzględnieniu 
tylko  szamba  jako  odbiornika 
ścieków  jest  niedopuszczalne 
w  obecnej  chwili  w  krajach 
o wyższej świadomości  ekologi
cznej  i  powinno  być  także  za
bronione  u nas.  Owszem,  szam
bo wchodzi jako jeden z elemen

tów wyposażenia  indywidualnej 
oczyszczalni  ścieków  (I.O.Ś), 
ale  nie  może  funkcjonować  od
dzielnie. 
Mam  nadzieję  że  uda  mi  się 
w  kilk u  kolejnych  artykułach 
przybliżyć  Państwu  temat:  In
dywidualnych  oczyszczalni  ście
ków  (I.O.S.)  i  w  jaki  sposób 
można  go  wprowadzić  w  waru
nkach  naszego  kraju. 
Właściwe  zastosowanie  I.O.Ś. 

wykonanej  w  sprzyjających  wa
runkach  lokalizacji  może  być 
rozwiązaniem  bardziej  ekono
micznym  niż  oczyszczanie  zbio
rcze  a  także  bardziej  skuteczne. 
Oczyszczalnia  zbiorcza  zapew
nia  najlepsze  rozwiązanie 
w  miejscach  o  dużej  gęstości 
zaludnienia.  Ma  ona  jednak  tę 
wadę,  że  wszystkie  ścieki  pro
wadzi  się  do  jednego  punktu 
i  tym  sposobem  stwarza  się  ry
zyko  dla  środowiska  naturalne
go, gdyż  stacja oczyszczania  nie 
eliminuje  nigdy  wszystkich  za
nieczyszczeń. 
Z  racji  ekonomicznych  nie  jest 
możliwe  także,  zebranie  wszyst
kich  ścieków  do  jednego  kolek
tora  z  posesji  porozrzucanych 
w  terenie,  a  także  na  obszarze 
o  małej  gęstości  zaludnienia. 
W  tym  przypadku  rozwiązanie 
w postaci  systemu  I.O.Ś. jest  jak 
najbardziej  właściwe  a  nawet 
lepsze  od  sposobu  kolektywne
go.  I.O.Ś. stosuje się  szczególnie 
przy  budynkach  wolnostoją
cych.  przy  małych  zbiorczych 
zabudowach,  w  dzielnicach  pe
ryferyjnych  miasta  lub  miejsco
wościach  turystycznych  czy 
uzdrowiskowych. 
Postęp  techniczny  krajów  za
chodnich,  wieloletnie  badania 
oraz  studia  w  zakresie  I.O.Ś. 
uczynił  z niej system  oczyszcza
nia  trwały,  niezawodny  i  natu
ralny.  Indywidualna  oczyszcza
lnia  ścieków  (I.O.Ś.)  doskonale 
przystosowana  jest  do  odbioru 
zanieczyszczonej  wody  pocho
dzącej  z  domowej  toalety,  ła
zienki, kuchni, pralni  itp.  Dzięki 
ważnej  możliwości  samo 
—  oczyszczania  ziemi,  I.O.Ś. 
zapewnia  skuteczną  ochronę 
środowiska  naturalnego,  przy
czyni  praca  oczyszczalni  prze
biega  bez  dostarczania  energii 
z zewnątrz,  bądź  wykorzystując 
tylko  nieznaczną  jej  ilość. 
W  aglomeracjach  miejskich 
oczyszczalnie  zbiorcze  i  indywi
dualne  nie  wykorzystuje  się  ni
gdy  wyłącznie jedną  lub  drugą, 
mogą  i  muszą  obydwie  uzupeł
niać  się,  tworząc  razem  system 
miejski  czy  regionalny  ochrony 
wód  przed  skażeniem.  c.d.n. 

Dlaczeg o  droże j 
w  „Zaciszu" ? 

Mieszkańcy  b loków  z SM  „Zacisze"  kierowali  do  nas  pytanie 
o  powody  wysokości  opłat  czynszowych.  O  wyjaśnienie  po
prosil iśmy  Spółdzielnię.  O to  odpowiedź: 

Opłaty  czynszowe  uzależnione  są  od  miejsca  zamieszkania 
danego  członka  tj .  osiedle  oraz  piętro.  Część  opłaty  eks
ploatacyjnej  tj .  fundusz  remontowy  w  kwocie  1  600,—  zł/m2 

pozostaje  w  Spółdzielni,  pozostała  część  opłaty  średnio  w  kwo
cie  1 545,— zł dotyczy  eksploatacji  budynków  i terenów  Osiedli. 
Pozostałe  pozycje  opłaty  czynszowej  pobierane  są  na  rzecz 
instytucji  wykonujących  świadczenia  na  rzecz  mieszkańców: 

1)  c.o.  —  centralne  ogrzewanie  —  4  880,—  zł/m2 

—  Przedsiębiorstwo  Komuna lne  „ T h e r m a"  Spółka  z  o.o. 
BielskoB. 

2)  woda  +  ścieki  —  28  200,—  zł/osobę  lub  wskazanie  licznika 
—  Rejonowe  Przedsiębiorstwo  Wodoc iągów  i  Kanal izacji 
Ust roń 

3)  anteny  zbiorcze  —  2  400,—  zł 
—  Przedsiębiorstwo  Montażu  Urządzeń  Elektron.  „Wal 
dex"  Spółka  z  o.  o.  Katowice 

4)  dźwigi  —  11 000,—  zł/od  osoby 
—  P P HU  „Dźwi g  —  po l"  Spółka  z  o.  o.  Katowice 

5)  śmieci  —  4  000—12  000,—  zł/od  osoby 
—  „ F a n e x"  SC  Usługi  Komuna lne  —  Skoczów 

6)  raty  kredytów  i  odsetki  od  kredytów 
—  Bank  Państwowy  P KO 

7)  podatki  za  teren  i  mieszkanie 
—  Urzędy  Miejskie 

Zależnie  od  Osiedla  udział  opłat  przypadających  na  rzecz 
Spółdzielni  i  obcych  instytucji  mieści  się  procentowo  od 
25—35%  (spółdzielnia),  65—75%  (obce  instytucje).  Od 
31.08.90  do  9.10.92  r.  d o k o n a no  15 zmian  czynszowych.  Z  tego 
z  potrzeb  Spółdzielni  —  3  razy,  a  na  potrzeby  innych  instytucji 
—  12  razy. 
Na  zmiany  cen  w/w  instytucji  Spółdzielnia  praktycznie  nie  ma 
wpływu.  Decyzje  zapadają  na  szczeblu  wojewody  lub  Minister
stwa.  Jedynie,  gdy  podwyżka  dotyczy  śmieci  — j e st  możliwość 
negocjacji  ceny,  z  czego  Spółdzielnia  korzystała  wielokrotnie. 

Część  mieszkańców  nie  reguluje  należności  za  mieszkanie. 
Sytuacja  ta  powoduje,  że  mamy  problemy  z  regulowaniem 
należności  instytucjom  świadczącym  na  rzecz  Spółdzielni. 
Ewentualne  odsetki  od  niepłacenia  należności  obciążającej 
całość  Spółdzielni. 
W  związku  z  powyższym  Spółdzielnia  kieruje  sprawy  do  Sądu, 
komorn ika  itp.  ponosimy  doda tkowe  koszty  egzekucji  naszych 
należności. 
Wzorem  innych  Spółdzielni  Mieszkaniowych,  które  uporały  się 
z  tym  problemem  radykalnie  — j e st  przyjęcie  zasady  niewyko
nywania  świadczeń  na  rzecz  osób  niepłacących  z  odłączeniem 
c.o.  włącznie.  Prezes  Andrzej   Szcześniewski 

Rosną  domy  na  Lipowej.  Foto  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  części  do  Syreny.  Tel. 

Do  wynajęcia  lokal  lub  pomiesz
czenie  na  cichą  działalność  lub 
lekarzowi.  Tel.  3481. 

Krawcowa  poszukuje  pilnie  pra
cy,  cwcn lua ln ic  cha łupn icze j.  In
formacje:  tel.  2765. 

Widcorejestracja.  Tel.  2544. 

Sprzedaż  choinek.  Jan  Gogółka 
Ustroń,  Skalica  6. 

Magiel,  pralnia,  ul.  Cieszyń
ska  —  czynny  codziennie  od 
9—17. 

Kupię dom w Ustroniu do  150 m2. 
Tel.  2992. 

Sprzedam  kiosk  w  con l rum  Us
tronia.  Tel.  3460. 

IV L EX  fi  D  O 
zaprasza  do  nowo  otwartej 

RESTAURACJI   od  7.00—22.00 
O r g a n i z u j e m y : 

*   przyjęcia  okolicznoścowe,  *  wesela,  *  bankiety  * 
Proponujemy  smaczną  kuchnię, 

skrętna obi 
tuj 

zapewniamy  fachową  i  dyskretną  oh sługę. 



p r o w a d z i

PODZIĘKOWANIA 

Dyrekcja  Domu  Pomocy  Społecznej  w UstroniuPoniwcu  wraz Z dziećmi 
niepełnosprawnymi,  składa  gorące  podziękowania  za  przekazane  dary 
i pomoc  finansową: 

—  Ks.  Proboszczowi  Parafii A'H>.  Klemensa  w  Ustroniu  Leopoldowi 
Zielasko,  Ks.  Wikaremu  Wojtek  Karol,  Proboszczowi  i Radzie  Parafial
nej z Parfiiśw.  Ouivinusa  w Neukirchen  Vluyn, P. Hildegar dzie i  Leonowi 
Siehierskiemu z  NeukirchenVluyn,  również  Delegacji z  P.  Paulem 
Ratayem z Neukirchen  oraz  P. mgr  B. Binkowi,  za zorganizowanie  akcji 
„Pomoc  dziecom  niepełnosprawnym". 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  składa  podziękowania  P.T.  „Czantoria" 
oraz  Rejonowemu  Przedsiębiorstwu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Oddział 
w Polanie za pomoc przeprowadzeniu  naszej filii do nowego  pomieszczenia 

Gdzi e  t o  jest ? 
Oto następna grafika zagadka  przygotowana  przez Bogusława  Heczkę. 
Na  odpowiedzi  czekamy  do  19 grudnia  br. Grafika zamieszczona  w nr 
24  „GU "  przedstawiała  domy  w Suchym  Potoku. 

m 

NASZA 
TRÓJWIE Ś 

Istebna,  Koniaków  i  Jaworzynka 
mają  swoją  gazetę  lokalną.  Nazy
wa się „Nasza Trójwieś" i ukazały 
się dotychczas dwa numery — pie
rwszy  we  wrześniu,  drugi  na  po

czątku  listopada.  Jest  to  dwumie
sięcznik  Rady  i  Urzędu  Gminy 
Istebna. W gazecie znaleźć  można 
najważniejsze informacje z gminy, 
uchwały  Rady, ciekawostki  regio
nalne, a także informator  kultura
lny. Tak  więc w cieszyńskim  swe
go czasopisma  nie posiada jedynie 
Wisła. 

(md) 

D O R A D CA 
Biur o  Rachunkow e  i  Informacj i  Po
datkowe j  oddzia ł  Ustro ń  o f e r u j e 
wszechstronn ą  obsług ę  w  zakresi e 
doradztw a  podatkowego . 

43450  Ustroń ,  ul .  Stalmach a  22 
Sobot a  w  godz .  9.00—16.00 

Gospodarstw o  Pomocnicz e 
Usłu g  Komunalnyc h 

i n f o r m u j e ,  ż e : 

Nowo  otwarte  biur o  projektowe  przy  naszym  gospodarstwie 

t*   opracowuje  projekty  indywidualnych  oczyszczalni  ście
ków  dla  budynków  mieszkalnych  wg  wzorów  zatwier
dzonych  przez  Francuskie  Ministerstwo  Zdrowia  i Ochro
ny  Środowiska 

w  opracowuje  projekty  przystosowania  indywidualnych 
oczyszczalni  ścieków  dla  potrzeb  budynków  już  użyt
kowanych  przy  wykorzystaniu  istniejącego  szamba 

w  wykonujemy  montaż  i  prowadzimy  nadzór  fachowy  nad 
realizacją  budowy  indywidualnej  oczyszczalni  ścieków. 

Dbasz o ochronę środowiska naturalnego wód 

— skorzystaj z naszych usług 

C O  N A S  C Z E K A 
Imprezy kulturalne: 
11.12.92  godz.  17.00  —  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa  —  otwarcie 

wystawy  z okazji  220Iecia  Kuźni  w  Ustroniu. 
Zebranie  członków  i sympatyków  Towarzystwa  Miłośników 
Ustronia z okazji wydania 5 numeru pamiętnika  ustrońskiego. 

02.12.92  —  sala  sesyjna  Urzędu  Miejskiego  —  prelekcja  połączona 
z  wyświetlaniem  przeźroczy  pt.  „ W  zielonej   Bawarii" . 

13.11.—30.12.92 — DK „Prażakówka"  — Pokonkursowa  wystawa  prac 
dziecięcych  „Ewangelia  w  oczach  dziecka"   —  czynna  w  dni 
robocze' od  godz.  11.00—18.00,  we wtorki  od  11.00—16.00 

Imprezy sportowe: 
11—13.12.92  —  sala  gimnastyczna  SP2 

„Gwiazdkowy  Turniej   Koszykówki" 
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GU  od  desk i 
do  desk i 

Pisanie  do gazet  nie  wymaga  żadnych  kwalifikacji,  ale  do  ich 
czytania  trzeba  znać  rzeczy  i  ludzi  i świat.  „   .  , 

H.  Steinhaus 

Ostatn io  napisałam,  że  debiuty  małolata  nie  powinny  czytel
nikom  bardzo  przeszkadzać,  gdyż  w  naszej  gazecie  jest  wiele 
innych  ciekawych  wiadomości.  Tym  razem  właśnie  o  tych 
wiadomościach.  Na  pewno  wszyscy  chętnie  czytają  rubrykę 
„Kron ik a  miejska". Zawsze  to dobrze  wiedzieć  kto,  z kim,  gdzie 
i  o  której,  a lbo  co  poczynia  nasza  Straż  Miejska.  O,  jaka  jest 
„ rado la"  po  przeczytaniu,  że  sąsiadowi  wlepili  mandat  za 
palenie  śmieci.  Gorzej,  kiedy  i  naszym  bałaganem  się  zainte
resują.  Nie  martwcie  się.  Przyjdzie  zima  i  śnieg  wszystko 
przysypie.  Będzie  biało,  czysto  i  z imno. 

Ja  wiem,  że  z  policją  lepiej  nie  zaczynać,  ale  jak  to  miło 
przeczytać  sobie  „Kron ik ę  pol icy jną".  Prawdziwa  „ K o b r a " . 
Z  drżeniem  rąk  bierzemy  gazetę  i czytamy:". ..  k ierujący  samo
chodem  Honda  najechał  na  tył  F iata  126p.  Kierowcy  trzeźwi". 
W  stanie  wskazującym  na  spożycie,  to  by  nawet  nie  trafił  w  tył 
„ma lucha".  Po  chwili  przestajemy  się martwić,  że ktoś  może  nie 
zauważyć  naszego  samochodu  i  czytamy  dalej,  na  przykład 
o  kradzieżach.  Popatrzymy  dwa  razy  na  adres  i  biegniemy  do 
sklepu  po  lepszy  zamek  do  drzwi,  bo  kradzież  miała  miejsce 
w  domu  na  sąsiedniej  ulicy.  Drzwi  już  zabezpieczone  i  możemy 
przeczytać  k to  też  stanął  na  ś lubnym  kobiercu.  „Ja  od  razu 
mówi łam,  że  ta  z naprzeciwka  to  z  tym  ze  sklepu.  No  i  proszę." 
W  GU  można  się  dowiedzieć  kto  miał  jaki  jubi leusz,  co 
powoduje zmartwienie  się naszym  wiekiem,  ile razy  zerkamy  na 
listy  Jyndrysa.  Kiedy  już  po  trzecim  przeczytaniu  tekstu  zro
zumiemy  o  co  chodzi,  zaczynamy  interesować  się  poważnymi 
sprawami  miasta.  Też  ciekawe,  ale  to  już  inna  opowieść.  Na 
samym  końcu  zabieramy  się  za  krzyżówkę.  Przy  niektórych 
hasłach  zaprzęgamy  do  pracy  całą  rodzinę,  ale  jakiś  stopień 
trudności  musi  być.  Ważne  aby  sponsorzy  nadążali  za  inf lacją. 

Ani a  Dobranowska 

MIKOŁAJOWY ORSZAK 
Zbliża  się  początek  grudnia,  a  z  nim  tak  wyczekiwany 

szczególnie  przez  dzieci  „święty  Miko ła j " .  Dawniej,  gdy  trady
cja  była  bardziej  żywa,  dzień  ten  był  st rarannie  przygotowywa
ny  przez  grupki  ch łopaków.  Orszak  mikoła jowy  był  bardzo 
liczny:  Mikoła j ,  diabły,  anioły,  śmierć,  czasem  Cygan  z  nie
dźwiedziem,  żołnierz,  komisarz,  ksiądz. 
Orszak  odwiedzał  po  kolei  wszystkie  domy.  Diabeł  straszył 
dzieci,  anioł  je  bronił  przed  nim,  Miko łaj  odpytywał  z  pacierza 
i  obdarzał  podarunkami  przygotowanymi  wcześniej  przez  ro
dziców,  Cygan  popisywał  się  tańczącym  niedźwiedziem,  a  inne 
postacie  tworzyły  tło. Gospodarze  obdarowywali  ich w  podzięce 
kołaczami.  Dawne  obyczaje zanikają. Obecnie  najczęściej  rodzi
ce  sami  się  przebierają  za  Mikoła ja,  czasem  proszą  kogoś 
zaprzyjaźnionego.  A  najczęściej,  idąc  6  grudnia  ulicami  Ustro
nia  można  zostać  przestraszonym  przez  dzieciaki  porzebierane 
za  diabły.  Są  to  ostatnie  podrygi  lekko  zdeformowanej,  ginącej 
tradycji.  (jn) 

Gościradowiec  dawniej 

Z  BOGIE M 
K A Ż D A  P R A C A ( 4 , 
W następnym  roku  1941 zarobiłem  2153  RM.  Ważniejsze  stanowis
ka obsadzono  przez hitlerowców  i tutejszych, którzy  rekrutowali  się 
z hołoty  śląskiej, a  którzy  na  pracy  się  nie  rozumieli.  Rok  1942  był 
dla  mnie  ciężki.  Zaraz  3  marca  zabrano  mi  syna  mego,  jedynaka, 
jako  Polaka  za  zakładnika,  (pracował  on  w  Cieszynie).  Zaprowa
dzono  go  do  Cieszyna  do  więzienia  jako  niebezpiecznego  Polaka, 
pomimo  że  był  zupełnie  niewidomym,  a  to  na  żądanie  tutejszych 
Niemców,  jak  mi  oświadczyło  Gestapo.  Wszelkie  moje  i  żony 
starania  o  uwolnienie  jego  były  bez  litośnie  odrzucane,  a  miejscowi 
Niemcy  i Ślązacy cieszyli  się z tego  nieszczęścia  i pomimo  zabiegów 
i starań  moich  nie chcieli  mi dopomóc  w tej sprawie  i nie  pomagali. 
Ponieważ jako  Polak  pozbawiony  byłem  prawa  i majątku, zostałem 
już  w  1940  r.  wywłaszczony,  a  dnia  25  marca  1942  r.  wysiedlony 
i  wyrzucony  z  Ustronia.  Na  szczęście  znaleźliśmy  schronienie 
u  rodziców  żony  w  sąsiedniej  wiosce  Lipowiec  skąd  żona  moja 
pochodziła.  Domek  mój wraz  z  ogrodem  przeszedł  w  ręce  Niemca 
nazwiskiem  Kolcz.  Był  on  jako  Umsiedler  przywędrowany.  Tym
czasem  syn  mój  pomimo  starań  z mej  strony  nie  został  zwolniony 
z  więzienia  w  Cieszynie.  Nie  pozwalano  mi  się  z  nim  nawet 
zobaczyć, a po  upływie  siedmiu  miesięcy  wywieziono  syna  mego  do 
Oświęcimia  do Obozu  Koncentracyjnego  pod  koniec września  1942 
r., toteż  13 października  1942 r. otrzymałem  telegram  o jego  śmierci. 
Odtąd  wszelki  ślad  po  Dziecku  moim  zaginął.  Zniechęcony  byłem 
dalej  do  życia  które  i  tak  straciło  dla  mnie  wartość  z  powodu 
zaburzenia  szczęścia  rodzinnego  i domowego.  Straciłem  syna  który 
był mi pociechą  i dumą  jako  dobry  Polak  i obywatel,  liczył  bowiem 
20  lat  i jako  student  uczęszczał  przed  okupacją  do  Wyższej  Szkoły 
Państwowej  w  Bielsku,  gdzie  studiował  i  uczył  się  jako  Technik 
—  Inżynier.  Gdyby  nie  ufność  i  wiara  u  mnie  w  Boga,  byłbym 

popadł  w  zwątpienie,  ale  nadzieja  że  Bóg  jest  i  Polska  nie  zginie 
i będzie znów  naszą  Ojczyzną  i krzywdy  zostaną  ukarane  co  zawsze 
mnie  wzmacniało  i  dodaje  otuchy  do  lepszego  jutra.  W  nowym 
miejscu  mego  zamieszkania  na  odludziu  wśród  natury  czułem  się 
lepiej. Nie było bowiem  takich  ludzi  koło  mnie,  którzy  się  Niemcom 
wysługiwali.  Mieszkańcy  wioski  Lipowiec  należeli  z  wyjątkiem 
kilk u  zaprzańców  do  usposobienia  polskiego,  podczas gdy w  Ustro
niu  już  dwa  lata  śpiewano  w  Kościele  katolickim  po  niemiecku,  to 
w  Lipowcu  jeszcze  odprawiano  po  polsku,  co  mnie  bardzo  ucieszy
ło.  Do  Fabryki  miałem  drogi  trzy  razy  tak  daleko  jak  z  mego 
mieszkania  w  Ustroniu.  W  pracy  mej  we  Fabryce  szykany  nie 
ustawały  a  przybierały  różne  okresy  które  nie  warto  wspominać. 
Jedyną  pociechą  były  wiadomości  z przebiegu  wydarzeń  na  arenie 
wojennej.  Nasza  garstka  Polaków  była  szczupła  ale  byliśmy  jednej 
myśli względnie wspierając się wzajemnie podtrzymywaliśmy  ducha 
polskości  i uświadomiliśmy  błądzącym  toteż z radością  można  było 
spoglądać  na  ludzi  którzy  zaczęli  odwracać  się  od  Niemców, 
pomimo  że  załoga  90%  ludności  przyjęło  tak  zwaną  Volkslistę. 
Zarobki  moje  były  jako  też  i innych  Polaków  małe  a  w dodatku  te 
potrącenia  wielkie,  tak  że  otrzymałem  zaledwie  połowę  tego  co 
zarobiłem.  I tak  w roku  1942 wynosił  2370  RM,  w  1943 r. 2203  RM 
a  w  1944  r.  2535  Marek.  Z  powodu  nalotów  samolotowych 
w  początku  jesieni  produkcja  zaczęła  spadać.  Co  tydzień  2  do 
3  alarmów  i  ucieczka  do  zielonego  ku  wielkiej  uciesze  naszej 
i  smutku  Niemców  którzy  popadali  w  coraz  większa  bezsilność 
i  wściekłość.  Toteż  9  listopada  1944  r.  we  wczesnych  godzinach 
rannych  dokonało  Gestapo  niemieckie  bestialskiego  pogromu  na 
Polakach.  Wystrzelali  37  działaczy  polskich,  wywlekli  ich  z  łóżek 
i powracających z nocnej zmiany  i bezlitośnie  mordowali.  Był  to  dla 
mnie  straszny  dzień  gdy  rano  idąc  do  pracy  wszedłem  na  teren 
Ustronia.  Zobaczyłem  na  drodze  pomordowanych  Polaków  leżą
cych  w  kałużach  krwi  swojej.  Krzyk  i  płacz  matek  i  dzieci 
osieroconych,  kanonada  karabinów  maszynowych  i  widok  tych 
bandytów  niemieckich  ociekających krwią  zrobiły  na mnie  niezatar
te wrażenie.  Dzięki  Bogu,  że w ten  czas nie mieszkałem  w  Ustroniu, 
bo  bym  podzielił  los  mych  pobratymców. 
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Od  13  listopada  w  Prażakówce 
można  oglądać wystawę  zatytuło
waną  „Ewangelia  w oczach  dziec
ka".  Składają  się  na  nią  prace 
plastyczne  dzieci  inspirowanych 
treściami  religijnymi.  Są  to  ilu
stracje fragmentów Pisma  Święte
go, wykonane  bardzo  różnymi  te
chnikami  i często w bardzo  orygi

nalny  sposób  traktujące  swój  te
mat. 

Sama wystawa  to rezultat  ogól
nopolskiego  konkursu  zorganizo
wanego  przez  cieszyńską  księgar
nię  „Logos".  H.  Radwański,  je
den  z  organizatorów,  powiedział 
nam, że zasięg konkursu  przeszedł 
ich  najśmielsze  oczekiwania. 
Otrzymali  b l isko  15  lys.  p rac  z  ca
łego  kraju,  a  było  to  możliwe 
dzięki  kuratorium  oświaty,  które 
o  konkursie  informowały  szkoły. 
Obecnie  po  kilku  wystawach 
w  Polsce  i  propozycjach  wystaw 
zagranicznych,  powstała  idea  wy
dania  Bibli i  ilustrowanej  najlep
szymi  pracami  dzieci. 

W  przyszłości  księgarnia  „L 
ogos" zamierza zorganizować  po
dobny  konkurs  dla  młodzieży 
szkół  średnich. 

I  nagroda  —  Anna  Żwawiak 

Ustronex  SC 
Licencjonowany  Agent 

—  turystyk a  krajow a  i  zagraniczna 
—  organizacja  imprez 

—  pośrednictwo  paszportowe 
—  ubezpieczenia  majątkowe,  komunikacyjne,  osobowe 

PZU  WART A  ATU 
—  kantor   walutowy  —  ogłoszenia  prasowe 

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

Moi roztomili ludeczkowie 
Myślolech  co  jak  ..Ustróńsko"  bydzie  tygodnikym  to  jak  napiszym 

w niedziele  to sie zaroz  w pióntek  pokoże.  A  tu mosz  ci  los.  Wszycko  po 
starymu.  Trzeja  pisać  dwa  tygodnie  naprzód.  Czytolech  ci  lostatnigo 
Jyndrysa  i ni móg żech go zrozumieć.  Isto tyn komputer  co sklodo gazete  byl 
naprany. Łón nie wiy co to je  akapit.  Dyć szło dostać zadyszki  przi  czytaniu. 

Chciolech  złożyć  reklamacje  w  Ustróńskij.  Odewrzilech  dwiyrze  a  tu 
jakosik  młodszo piękno  redaktorka  pyto  sie  ,,co Pan sobie życzy"  a jo  jyny 
gymbe  rozdziawił  i  nie  wiedziolech  czy  bydym  umioł  po  Polsku  cosik 
lopowiedzieć  i zawrziłech dwiyrze.  Po połedniu zaś żech zaszeł do  redakcyje, 
a  tu  zaś  inszo  młodo.  Zaroz  żech  zawrził  dwiyrze  coby  mie przecióng  nie 
wcióngnyl  do  środka. 

Poleciolech do Burgemajstra  coby sie go spytać czy by nie wziyl do roboty 
Zuzinkize  Zowodzio.  Dyć mómy  teraz nowego prezydynta  (KLINTON  ON 
NÓM  DO)  i bydymy  sie zaś kłaniać.  Do niego też sie bydzie na  samołotym 
łotać  jak  hańdownij  na  wschód.  Ale  ci  Burgemajstra  nie  było  i  nie 
dowiedziolech  sie  czy  je  na  lorlapie  czy  na  maródce.  Idym  spadki  a  tu 
redaktor  mie  uwidziol  i prawi  ..Jyndrysie  trza stympić  pióro".  Jak  trza  to 
trza.  Nale  jak  tu  stympić  pióro  jak  tu  wszycko  piere  do  przodku  bez 
lopamiyntanio  i samo sie ciśnie na papiór. Ludziska  sóm nerwowe, nie sterczo 
na gaz  a  tu halny  ducho  i wywiywo  tysiónce. 

Tu żech przestał pisać zrobilech se kapkę  urlopu. Chciolech kapkę  stympić 
myśli  ale nie  idzie.  Tóż  woły dali nie  pisać. 

Wasz  Jyndrys 

PS.  Roztomily  Jónku.  Pieknie coś napisol do Ustróńskij  i pieknie co służysz 
we wojsku. Kaj Cie bor oku  tak daleko ciepli na Wal Pomorski.  Dej poczytać 
dowódcy gazete  to Ci isto do  tydziyń  lorlapu na świynta,  ale mosz  prziwiyż 
tekst do Ustróńskij jak je dobrze we wojsku. Pryndzyjgo  dowódco nie puście. 

Wszyckim  szykownym  paniczkóm,  kiere  mi życzyły  na Jyndrysa  — ser
deczne  bógzaplać. 

Lołech wosk  i wyszło mi gynsi pióro  i paniczki.  Isto bydzie  trza dali pisać 
i dali bydzie  szczyńści  u  paniczek. 

Poziomo : I)  fruwający śpiewak  2) szkolenie 6) ojciec chrzestny 
8) ze  „srebrnym  ekranem"  9) wymalowana  cizia  10)  pasemko 
włosów  11)  płynie  przez  Poznań  12)  wykaz  opłat  13)  pod
kasany  taniec  14)  ropucha  15)  młodszy  pracownik  naukowy 
16)  żabie  dla  Francuza  17)  miasto  w  Rumunii  18)  angielski 
„czaj"  19)  lekarz  z  „Nory"  Ibsena  20)  Mercedes  —  ... 
Pionowo : 1) nosi  pałkę po milicjancie 2) pogrzebana  pod  wodą 
3) letnie obozowisko  4) odpowiedź  na atak  5) czarna  z powie
ści  młodzieżowej  6)  lotnik  —  samobójca  7)  tkanina  nie
przemakalna  11)  polski  „Oscar"  13)  pniak  z  korzeniami  14) 
niedaleko  Torunia 

Rozwiązanie  —  hasło,  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  cyframi  w dolnym  rogu.  Na  rozwiązania  czeka
my  do  dnia  20 grudnia  1992  r. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  24 
BIEG  LEGIONÓW 

Nagrodę wylosowała  Mari a Szymczak  z Ustronia, Oś. Cieszy
ńskie  3/20.  Zapraszamy  do  redakcji. 

100  tysięc y  100  tysięc y  100  tysięc y  100  tysięc y  100  tysięc y 

GAZETA  ^ 
USTROttSK A 

 Wojsła w  Suchta . : 43450  Ustroń . 
Rynek  1 (Ratusz) ,  pok . nr 5, parter . Tel . 3467

:


