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Jest pan już  1 miesiąc nowym dyrektorem  w PT  Czantorii . 
Jaka  jest  to  firma ,  jaka  ona  jest  po  pierwszym  miesiącu 
pańskiej   pracy? 

Przede  wszystkim  o  PT  Czantorii  należy  powiedzieć  że jest  to 
przedsiębiorstwo  mieszczące  w  sobie  wiele  obiektów  o  różno
rodnej działalności.  Łącznie razem jest  tego 23 obiekty  o  bardzo 
różnym  przeznaczeniu,  a  co  samo  z  siebie  wynika  o  różnym 
poziomie  działalności. 

Jest  to  więc  dobra  firma ? 
Jest  to zakład,  który pozostawia  wiele do życzenia, ale  to  będzie 
dobra  firma. 

Z  czego  to  pan  wnioskuje? 
Od  1  lipca  1991  jesteśmy  Spółką  Akcyjną.  Jest  już  formalna 
decyzja  sądu  potwierdzająca  nasze  własnościowe  przekształ
cenie. O  ile wszystko dobrze pójdzie za  rok  o  tej porze  będziemy 
sprzedawać  pierwsze  akcje.  Majątek  PT  „Czantori i"  został 
podzielony  na  2000  akcji,  po  1,8  min  zł.  20%  tych  akcji  będą 
mogli  kupić  sami  pracownicy  po  preferencyjnych  cenach.  PT 
„Czantoria"  wchodzi  więc  na  zupełnie  nową  drogę  swojej 
działalności. 

Myśli  pan, że będzie to dla Czantorii droga z  przyszłością? 
Ależ  jestem  o  tym  przekonany.  To  już  nie  będzie  majątek  nie 
wiadomo  czy  dyrektora  czy  I  sekretarza.  To  będzie  majątek 
konkretnych  imiennych  właścicieli  a  to  jest  pierwszy  warunek, 
aby  uwierzyć,  że  to  ma  szansę. 

Ale  przecież  jeszcze  niedawno  słyszałem  opinię,  że  Czan
tori a jest w takim  finansowym krachu, że jedyną  sensowną 
drogą  byłaby  prywatyzacja  ale  przez  upadłość. 

Myślę,  że  byłaby  to  błędna  decyzja,  bo  jednak  szkoda  tego 
majątku,  który  przecież  w  2/3 jest  własnością  Czantorii. 

To  nie  wszystkie  obiekt  należą  do  Czantorii? 
Oczywiście, że nie. Restauracja  i hotel  „Pod  Jeleniem" w Cieszy
nie jest  już  od  pewnego  czasu  z  powrotem  w  rękach  dawnych 
właścicieli  tj.  p.p.  Tomanów.  My  teraz  tylko  te  obiekty  dzier
żawimy.  Podobnie  jest  z  restauracją  „Ogrodową"  i  hotelem 
„Piast"  w  Wiśle.  Różnica  polega  tylko  na  tym  że  jest  aż  53 
właścicieli  tych obiektów, a ponadto  PT Czantoria  sfinansowała 
ich  rozbudowę.  W  Skoczowie  natomiast  właścicielem  restaura
cji  Hotelowa  oraz  przylegającego  tam  hotelu  jest  miasto  Sko
czów. A więc jak  z tego widać obiekty,  których  właścicielem  jest 
nasze przedsiębiorstwo  znajdują się praktycznie  tylko na  terenie 
Ustronia.  A  więc  de  facto  z  terenem  miasta  należy  wiązać 
przygotowaną  koncepcję  firmy. 

Taka  się  tworzy? 
Ona  musi  być  stworzona  i  szybko  urzeczywistniona  bowiem 
nikt  nie  kupi  akcji  firmy,  z  której  nie  będzie  dochodu. 

Tak  jest  teraz? 
No  niestety  tak.  Na  razie  jedziemy  na  stratach.  Ale  trudno 
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„Czantor ia"  wierzy  w  lepsze  ju t ro 

Słowo  od  Redakcji 
Kanikuła  w całej pełni.  Pogoda  dopisuje czasami  nawet  aż za 

bardzo,  w  związku  z  tym  kto  żyw  rusza  nad  wodę  mając  do 
wyboru  albo  basen  albo  Wisłę.  Z  tą  ostatnią  jednak  nie  jest 
najlepiej. Słynny na cały kraj wypadek  poparzenia  kąpiących się 
w  potoku  Knajka  w  Bąkowie  koło  Drogomyśla,  a  więc  blisko 
nas  spowodował  mobilizację  służb  ochrony  środowiska  i Sane
pidu.  W  efekcie  pismo  Terenowego  Inspektora  Sanitarnego 
z  Cieszyna  skierowane  dó  Urzędu  Miasta,  które  informuje 
o  zakazie  kąpieli  w  Wiśle  poniżej  ul.  Kuźniczej  czyli  poniżej 
Kuźni  i poniżej ul.  Lipowskiej. Wisła w centrum  miasta  mówiąc 
językiem  urzędowym  „odpowiada  warunkom  sanitarnym  dla 
wód  zdatnych  do  kąpieli", ale  my  do  tego  byśmy  za  bardzo  nie 
zachęcali.  Lepiej pójść na  basen. Tu  przynajmniej wiemy  tyle, że 
znaczna  ilość dodawanego  chloru  gwarantuje  nam  bezpieczeń
stwo  naszej  skóry.  Takie  to  więc  czasy  nastały,  że  trudno  jest 
znaleźć  coś  czystego.  Tu  dopiero  uświadamiamy  sobie  jak 
ważna jest  ochrona  środowiska  i walka  o odzyskanie  tego co  da 
się  jeszcze  uratować  oraz  o  niezniszczenie  tego  co  pozostało. 
W  tym zawiera  się również sens prowadzonej w Ustroniu  „akcji 
—  segregacji"  tj.  ratowania  surowców  wtórnych  poprzez  od
dzielanie ich od śmieci organicznych  wędrujących na  wysypisko. 
Z  budową  tego ostatniego  na  terenie  UstroniaPoniwca  niestety 
nie jest  tak  całkiem  dobrze.  Jest już duże opóźnienie  w  wykona
stwie  i  pierwotne  terminy  oddania  wysypiska  do  użytku  już 
ulegają  przesunięciu.  Na  razie  dopiero  zniwelowany  został 
tcrena  więc do końca  robót jeszcze daleko.  Miasto  nu razie jakoś 
ze śmieciami  jeszcze  sobie  radzi.  Co  prawda  są  okresy  zalegają
cych  koszy  z przesypującymi  się  śmieciami,  ale  na  szczęście  po 
kilk u  dniach  są  one  opróżniane.  W  UstroniuUzdrowisku  to 
jednak  razi  i  służby  miejskie  muszą  skupić  większą  uwagę  na 
miejsca  dużego  nagromadzenia  ludzi  tj.  parku  kuracyjnego, 
bulwarów  nadwiślańskich  oraz  terenów  osiedla  Manhatan. 
Rubryka  „śmieci"  pozostaje  więc  w  Gazecie  Ustrońskiej  dalej 
otwarta. 
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oczekiwać,  że  po  pierwsze  po  miesiącu  nastąpi  przełom  a  po  drugie,  że 
można  bez  przygotowania  do  sezonu  czymś  zaskakującym  zdobyć 
klientów.  Proszę pamiętać  że jestem  tu dopiero  miesiąc. Przejąłem  firmę 
z  500  min  stratą. 

Co  w  trakci e  tego  miesiąca  udało  się  panu  zrobić? 
O  przekształceniu  w  spółkę  już  mówiłem.  Po  drugie  zabrałem  się  za 
standard  i jakość  usług obiektów gastronomicznych.  Po  trzecie  przymie
rzam  się  do  zmiany  zasad  funkcjonowania  naszych  terenowych  eks
pozytur.  Po  czwarte  reklama.  Po  piąte... 

Może  nie  wszystko  na  raz.  Zacznijmy  od  tego  ilu  pracowników 
pracuje  w  Czantorii? 

W  tej chwili  niecałe  200  osób.  Mówię  niecałe  ponieważ  część jest  w  tej 
chwili  w  okresie  wypowiedzenia. 

Porządki  nowej   miotły? 
Jeśli  ma  pan  na  myśli  tradycyjne  pojęcie  „miot ły "  to  nie.  Wypowiedze
nia  otrzymali  pracownicy  Jelenia  w  Cieszynie,  bowiem  jest  to  obiekt 
prywatny  jak  mówiłem  wcześniej  a  ponieważ  koszt  eksploatacji  i dzier
żawy  jest  bardzo  wysoki  (100  min  za  miesiąc)  rezygnujemy  z  tych 
obiektów.  Nasza  działalność  kończy  się  tam  z  końcem  sierpnia. 
Odchodzą  więc  i pracownicy.  Inna  sytuacja  miała  miejsce  w  restauracji 
„Parkowa".  Zła jakość  usług oraz złe opinie o  restauracji  spowodowały, 
że  podjąłem  decyzję  o  zmienie  kierownictwa  tego  lokalu.  Od  lipca  jest 
więc  tam  nowy  personel  kierowniczy  i  sądzę,  że  spowoduje  on  że  ten 
centralny  obiekt  gastronomiczny  miasta  zapełni  się  odzyskując  dobrą 
opinię.  Jeśli  chodzi  o  zmiany  personalne,  to  jest  wszystko  co  zainic
jowałem. 

Wszędzie  gdzie  indziej   było  tak  dobrze? 
Moi m  zdaniem,  zresztą  nie  tylko  moim  nie  najgorzej.  Nie  było  idealnie 
bo być nie mogło przy  takim  systemie płacowym  i takiej atmosferze jaka 
w  PT  Czantoria  panowała. 

Była  zła? 
Niech  pan  spyta  pracowników.  Zresztą  nic  warto  do  tego  wracać, 
najważniejsze jest  by  udało się przejść przez  trudny  okres  przekształceń. 

Do  czego  chciałby  pan  jak o  dyrektor   tej   firm y  dojść? 
Abyśmy  uwierzyli,  że  PT  Czantoria  jest  przedsiębiorstwem  turystycz
nym  tzn.  nastawia  się  na  działalność  obsługującą  szeroką  rzeszę 
turystów  oferując tanie  ale w  dobrym  standardzie  noclegi  oraz  szeroko 
dostępne  posiłki. 

A  więc  turysta  masowy  nieładnie  może  mówiąc? 
Zdecydowanie  tak.  Na  takiego  zresztą  można  liczyć  i  tu  się  nie 

Pewnego  lipcowego  dnia  mieszkańcy  Ustronia  zauważyli,  że  znaj
dująca  się  od  wielu  już  lat  na  bocznej  ścianie  budynku  banku  mozaika 
usuwana  jest  za  sprawą  działającej  budowlanej  ekipy. 

Pytania:  „co  się dzieje?",  „co  im  ta  mozaika  przeszkadza?"  i czy  bank 
nic  ma  czasem  za  dużo  pieniędzy  słychać  było  często  z  ust  wielu 
Ustroniaków.  Ponieważ  istotnie  sprawa  była  dziwna  udaliśmy  się  do 
źródła  czyli  do  pani  dyr.  Plaskury.  I oto  co  się  dowiedzieliśmy: 
Mozaika  z  odpadów  talerzowych  wg  projektu  pana  Kubali  została 
wykonana  w  1980  roku  na  zlecenie  Urzędu  Miasta.  Wszyscy  pamiętamy, 
że  położona  była  ona  na  bocznej  ścianie  budynku  banku.  Jednakże  już  od 
momentu  jej  położenia  zaczęły  się  kłopoty,  bowiem  nieszczelność  spoin 
powodowała  ciągłe  zawilgocenia  ściany.  Nic  nie pomogło  osuszanie,  które 
przeprowadziliśmy  w  1983  roku.  Ponieważ  wilgoć  przechodziła  do 
wewnątrz  budynku,  przeprowadziliśmy  ekspertyzę  budowlaną,  która 
stwierdziła  że  wilgoć  będzie  tak  długo  dopóki  będzie  mozaika.  Wstrzymy
waliśmy  się jednak  z  usuwaniem  mozaiki  do  czasu  decyzji  o  generalnym 
remoncie  całości  elewacji  budynku  banku.  Teraz  taka  zapadła  w  związku 
z  czym  zdjęliśmy  mozaikę".  Cegła,  która  się  nam  ukazała  była  zgodnie 
z przewidywaniami  budowlańców  bardzo  zawilgocona.  Potwierdzają  to 
zresztą  wpisy  w  dzienniku  budowy  prowadzonym  przez  kierownika 
robót  inż.  Koik a  z  firmy  „Budremex",  która  wykonuje całość  remontu. 

—  Czy  Bank  otrzymał  zgodę  Urzędu  Rejonowego  jako  nadzorującego 
sprawy  architektoniczne  i  urbanistyczne. 

Tak,  oczywiście  pod  względem  formalnym  i merytorycznym  całość 
robót  mamy  uzgodnioną  i z Urzędem  Rejonowym  i Urzędem  Miejskim. 
—  Co  na  miejsce  mozaiki! 

Ściana  po  wyschnięciu  zostanie  pokryta  tynkiem,  zgodnie  zresztą 
z  zatwierdzonym  projektem. 
I   będzie  taka  goła? 

Na  ścianie znajdzie się napis  „Bank  Śląski SA"  oddział  Ustroń  i nasz 
znak  firmowy.  Będzie  to  wykonane  z  metaloplastyki 

zawiedziemy.  Bogacz  pojedzie  za  granicę,  nad  morze.  Natomiast  dla 
przeciętnego  Polaka  nasze  Beskidy  będą  stanowić  bardzo  realną 
konkurencję  z  wybrzeżem,  bo  raz  blisko  szczególnie  dla  Górnego 
Śląska,  dwa  bo  szersze  możliwości  spędzenia  wolnego  czasu  no  i  trzy 
w  sumie  taniej.  Te  trzy  elementy  spowodują,  że  na  brak  turystów 
narzekać  nie  będziemy  w  Beskidach. 

To  jest  ten  kryzys  turystyczny  czy  go  nie  ma. 
Uważam,  że  kryzysu  turystycznego  nie  ma.  Obłożenie  miejsc  noc
legowych  jest  niemal  kompletne  natomiast  jest  kryzys  z  gastronomią. 
Ludzie o wiele częściej radzą  sobie zjedzeniem  własnymi  sposobami  tym 
bardziej,  że  zaopatrzenie  w  sklepach  to  przecież  zupełnie  nie  to  co 
kiedyś. 

Tak ,  ale czasami jest  tak, że szybko  i na skróty  chciałoby  się dojść 
do  pieniędzy.  Przykładem  beczka  piwna  koło  hotelu  „Równica" . 

Tak.  Tutaj  mieszkańcom  należy  się  wyjaśnienie.  Otóż  chcę  powiedzieć, 
że  sama  beczka  nic jest  nasza  tylko  prywatnego  właściciela.  My  tylko 
dzierżawimy  teren  przy czym  dzierżawca  korzysta  z naszego  zezwolenia 
na  sprzedaż  piwa.  Umowa  o  której mówię  została  zawarta jeszcze  przed 
moim  przejściem  do  Czantori i.  Wygasa  ona  z końcem  września,  a  okres 
wypowiedzenia  trwa  tyle  samo.  Więc  ograniczyłem  się  do  przep
rowadzenia  rozmowy  z właścicielem  beczki. W  przyszłości  nie  będziemy 
zawierać  kolejnych  umów,  bowiem  chcemy,  żeby  kawiarnia  Równica 
wyszła  też  na  ulicę. Oczywiście  nie z beczką  ale  kolorowymi  parasolami 
i  miłą  obsługą. 

Jak  wyobraża  pan  sobie  PT  Czantorię  w  przyszłości? 
Przede  wszystkim  jako  prężne  przedsiębiorstwo  turystyczne,  dobrze 
reklamowane,  które  będzie  serwowało  szeroki  wachlarz  usług  związa
nych  z  turystyką.  Czantoria  będzie  prowadzić  centralną  dla  całego 
przynajmniej  Ustronia  bazę  miejsc  wczasowych,  noclegowych,  gastro
nomicznych  oraz  innych,  która  będzie  w  stanic  obsłużyć  każdego 
przyjeżdżającego  do  Ustronia.  Ja  myślę,  że  są  szanse  aby  taka  wizja 
mogła  się  urzeczywistnić  i  to  już  wkrótce. 

A  my  życzymy  żeby  nie  sprawdziły  się  złowróżbne  krakani a 
i  Czantoria  wyszła  z  dołka.  Dziękuję  bardzo  za  rozmowę. 

Romawiał:  Lesław  Werpachowski 

Jerzy  Pietrzykowski  —  ur.  1951,  wykształcenie  niepełne  wyższe  (3  lata 
Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach).  Pochodzi  z Bielska.  W  Ustro
niu  od  roku  1978.  Pracował  w  KBO  Beskid  oraz  PSTBR  Skoczów, 
PGKiM  i  PTHW  Ustroń.  Przez  6  lat  kierownik  DW  „Centrosta l" 
w  Wiśle  i  „Z iemowit"  w  Ustroniu.  Żonaty,  4  synów  —  mieszka  na 
Manhatanie.  Hobby  —  alpinizm,  wyprawy  w  Alpy  i  Andy.  W  tych 
ostatnich  w styczniu  1986 uczestniczył  w  pierwszym  polskim  wejściu  na 
szczyt  Tupungato  6800  m  npm. 

—  A  co  jeszcze  zmieni  się  w  elewacji? 
Wyremontowana  zostanie  też ściana  frontowa  wymienić  chcemy 

okna,  od  chodnika  ścianę  wyłożymy  kamieniem  brennieńskim,  reszta 
muru  zostanie  wymalowana.  Przecież  ostatni  remont  wykonawany  był 
20  lat  temu. 
Kiedy  wszystkie  roboty  zostaną  zakończone? 

Planujemy  zakończenie  robót  zewnętrznych  do  końca  września. 

—  I ostatnie  pytanie.  W napisie mają się znaleźć  liter y SA.  Prywatyzuje
cie  się? 

Tak.  Od  1  czerwca  jesteśmy  już  jednoosobową  spółką  skarbu 
państwa. 
—  Kiedy  więc  akcje? 
—  Myślę  że  mniej  więcej  za  pół  roku. 
—  Polecam się więc jako Gazeta,  któr a o prywatyzacji  będzie  informować. 
Dziękuję  Pani.  (L.W.) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Wakacje  w  amfiteatrze  rozpoczęte.  Obecność  w  Ustroniu  całej  plejady  gwiazd, 
które  wystąpiły  podczas  3 dni  kabaretonu  zaskoczyły  niemal  wszystkich  widzów 
nocnych  spotkań  z  kabaretem.  Być  może  właśnie  ta  niewiara  spowodowała  że 
część  występów  trzeba  było  odwołać  z  powodu  niskiej  frekwencji.  A  i  na  tych 
koncertach,  które  się  odbyły  amfi teatr  był  wypełniony  jedynie  w  2/3.  Chyba  do 
niewiary dołożyła  się  też cena  biletu.  Na  pójście do  Amfi teatru 4 osobowej  rodziny 
potrzeba  bowiem  było  240  tys.  zł.  Chyba  ktoś  tu  przesadził. 

t   tr 

Występ  francuskiego  zespołu  tańca  nowoczesnego  z  Faches  Thumesnil  jakie 
odbyły  się  13 i  14  lipca  także  w Amfiteatrze  mimo  tym  razem  niskiej  s tosunkowo 
ceny  wstępu  bo  10  tys.  przy  jednoczesnym  bezpłatnym  wstępie  młodzieży  też  nie 
przyniosły  kompletu  publiczności.  Tych  kilkaset  jednak  osób,  którzy  się  zdecydo
wali  chyba  swojej  decyzji  przyjścia  nie  żałowali.  Można  o  tym  sądzić  po 
serdecznych  oklaskach  jakimi  widzowie  obdarzali  spontanicznych  i  niekonwen
cjonalnych  Francuzów.  Niektórzy  widzowie  byli  troszkę  jednak  zbulwersowani 
obyczajową  śmiałością  w  niektórych  fragmentach  występu.  Cóż,  nie  wszystko 
wszystkim  musi  się  od  razu  podobać.  Takie  czasy... 

  tr 

Najserdeczniejsze  życzenia  dla  kolejnych  jubi latów: 
Anna  Cieślar,  lat  80,  zam.  ul  Palenica  10 
Helena  Kocyan,  lat  90,  zam.  ul  Solidarności  7 
Emili a  Dusił,  lat  80,  zam.  ul.  Myśliwska  18 

  ir 

PTSM  czyli  Polskie Towarzystwo  Schronisk  Młodzieżowych  wyraziło zgodę  na 
przejęcie  budynku  po  byłym  Domu  Wypoczynkowym  „Wiecha"  w  Jaszowcu, 
który  to  budynek  decyzją  Rady  Miejskiej  stał  się  po  ostatniej  sesji  własnością 
miejską.  Tym  samym  stało  się  możliwe  aby  schronisko  młodzieżowe  z  Rynku 
przeniosło  się  do  Jaszowca  a  do  opróżnionego  obiektu  wprowadziło  się  Liceum 
Ogólnokształcące  filia  Kopernika,  które  do  tej  pory  działało  w  budynku  ZDZ. 
Ciekawe  czy  rozpoczęcie  roku  szkolnego  w  dniu  2.09.  odbędzie  się już  w  nowym 
obiekcie.  My  w  każdym  razie  życzymy  tego  ustrońskim  licealistom. 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 

Rudolf  Cholewa,  lat  88,  ul.  Drozdów  37 
Stanisław  Klósko  lat  44,  Oś.  Manhatan  3/8 
Karo l  Szarzeć,  lat  60,  ul.  Długa  6 
Emili a  Drózd,  lat  63,  ul.  Szeroka  70 
Jerzy  Chlebek,  lat  57,  ul.  Leśna  31 

47  ROCZNICA  POWSTANIA  WARSZAWSKIEG O 
Otwarta  walka  z  okupantem  rozpoczęła  się  w  Warszawie  1  sierpnia 

1944  r.  o  godz.  17.  Męstwo,  poświęcenie  żołnierzy  podziemnej  Polski 
oraz  ludności  walczącej  Warszawy  zostało  zniweczone  a  Warszawa 
zniszczona  przez  politykę  ówczesnego  wschodniego  sprzymierzeńca 
i  brak  dostatecznej  pomocy  z  Zachodu. 

Wojska  wschodniego  frontu  zatrzymały  się  na  średniej  Wiśle,  przed
polu  stolicy  i  trwały  na  niej  prawie  pół  roku,  pozostawiając  Warszawę 
bez  wojskowego  wsparcia.  Oddziały  żołnierzy  Armi i  Krajowej  z  tere
nów  wschodniej  i  południowej  Polski  idące  na  pomoc  Warszawie  były 
po drodze  rozbrajane przez wojska  N K W D .  Nadzieja  na  pomoc  została 
rozwiana  a  bohaterska,  osamotniona  Warszawa  jeszcze  raz  uległa 
wrogiej  przemocy. 

Powstanie  wygasło  —  Warszawa  skapitulowała  w  dniu  2  paździer
nika  1944  r. 

Zaproszenie 

Światowy  Związek  Żołnierzy  AK ,  Zarząd  Koła  w  Ustroniu  w  uzgod
nieniu  z  Burmistrzem  Ustronia  zaprasza  społeczeństwo  miasta  oraz 
wczasowiczów  na  organizowaną  uroczystość  dla  uczczenia  47  rocznicy 
Powstania  Warszawskiego,  która  odbędzie  się  w  dniu  4  sierpnia  br. 

P r o g r am  U r o c z y s t o ś c i: 

9.00  —  Msza  św.  w  rzymskokatolickim  kościele  św.  Klemensa 
w  UstroniuCentrum, 

10.00  —  przemarsz  uczestników  Mszy  św.  z  kościoła  pod  pomnik 
Ofiar  II   wojny  światowej  w  parku  przy  Rynku, 

10.15  —  uroczystość  przy  pomniku  Ofiar  II  wojny  światowej  połączo
na  ze  złożeniem  kwiatów, 

11.00  —  uroczyste spotkanie  żołnierzy  AK ,  członków  Koła  Ś.Z.Ż.  AK 
z  przedstawicielami  Burmistrza,  Rady  Miejskiej  Ustronia, 
Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  w  Cieszynie  —  sala  posie
dzeń  Zarządu  Miasta. 

KRONIKA  POLICYJNA 

4.07.91  r. 
Kolizj a  drogowa  na  ul.  3  Maja 
w Polanie.  Kierujący  Fiatem  125p 
KT K  9872  chcąc  skręcić  w  lewo 
w  kierunku  motelu  został  naje
chany  przez  Fiata  126p  BLC  0384 
5/7.07.91  r. 

Włamanie  do  kawiarni  Jaszowiec. 
Wyłamano  drzwi  od  zaplecza 
a następnie od  magazynku  bufetu. 
Skradziono  papierosy,  alkohol 
kawę  i  słodycze  na  łączną  kwotę 
2,5 min  zł,  na  szkodę  PSS  Społem 

6/7.07.91  r. 
Nagły  zgon  na  Oś.  Manhatan. 
Wykluczony  udział  osób  trzecich. 

8.07.91  r. 
Uszkodzenie  mienia.  Gospodarz 
K S „Kuźn ia"  powiadomił  o  wybi
ciu  podwójnej  szyby  w  oknie  bu
dynku  klubu.  W  efekcie już  w  śro
dku  policjanci  zatrzymali  spraw
cę.  Stwierdził  on,  że  zamierzał  się 
tylko  przespać. 

15/16.07.91  r. 
Kradzież  Poloneza  sprzed  DW 
„Sokół" .  Jeszcze  tego  samego 
dnia  odnaleziony  w  Tychach 
z  tym,  że  bez  kół  i  wymontowa
nym  radiem. 
17.07.91  r. 

Kolizj a  drogowa  na  łuku  ul.  Ber
nadki.  Fiat  126p  BBF  8834  zje
chał  niespodziewanie  na  lewy  pas 
drogi  zderzając się z jadącym  z na
przeciwka  Polonezem  KD P  8001. 
Na  szczęście  straty  niewielkie,  bo 
tylko  1,5  min  zł. 
17.07.91  r. 

Zaprószenie ognia  w budynku  J.  C. 
przy  ul. Tartacznej.  Nieuwaga  gos
podarza  przy  rozpalaniu  pieca  spo
wodowała  zapalenie  się  leżących 
obok  rzeczy.  Pożar  bez  groźnych 
skutków  ugasiła  Straż  Pożarna. 
17.07.91  r. 

Kradzież  z  włamaniem  do  miesz
kania  przy  ul.  Sikorskiego.  Skra
dziono  książki,  zestaw  naczyń 
„Dura lcx"  i  wiertarkę  Bosch  na 
łączną  kwotę  7  min  zł. 

Za  co  może  karać 
STRAŻ  MIEJSK A 

Od  12 lipca  na  ulicach  Ustronia  działają  pracownicy  Straży  Miejskiej. 
Jeszcze  na  razie  bez  mundurów  ale  z  legitymacjami  i  mandatowymi 
bloczkami.  Kiedy  możemy  zostać  ukarani  mandatem  karnym?  Szczegó
łowo  sytuacje  takie  wyszczególnia  Rozporządzenie  MinistraSzefa  Urzę
du  Rady  Ministrów  z  24.05.1991  (Dziennik  Ustaw  nr  43),  które 
upoważniło  funkcjonariuszy  straży  miejskiej do  nakładania  grzywien  za 
czyny  określone  w  różnych  przepisach  kodeksu  wykroczeń. 

Do  najczęstszych  należą: 
I  w  zakresie  porządku  i  bezpieczeństwa  za: 

wykroczenie  przeciw  przepisom  porządkowym  o  zachowaniu  się 
w  miejscach  publicznych 
wystawianie  ciężkich  przedmiotów  bez  zachowania  ostrożności,  za 
rzucanie takimi przedmiotami,  za wylewanie płynów bez  uprzątnięcia, 
za  wyrzucanie  nieczystości  itp. 
prowadzenie  handlu  bez  wymaganego  zezwolenia 

—  nie  zachowanie  środków  ostrożności  przy  trzymaniu  zwierząt 
niedopełnienie  obowiązku  oświetlenia  miejsc  publicznych 

—  nieprzestrzeganie  przepisów  przeciwpożarowych  w  tym  palenie  og
nisk  w  lesie,  na  wrzosowiskach  czy  suchych  łąkach 
niedostosowanie  się  do  obowiązku  utrzymania  czystości  i  porządku 
w  obrębie  nieruchomości 

II   w  zakresie  bezpieczeństwa  w  komunikacj i  za: 
hamowanie  lub  utrudnianie  ruchu  na  drodze  publicznej 
niestosowanie  się  do  znaku  lub  sygnału  drogowego 
zajmowanie  bez  zezwolenia  drogi  publicznej  lub  pasa  drogowego  na 
cele  nie  związane  z  komunikacją  drogową 

II I   w  zakresie  urządzeń  użytku  publicznego  za: 
umieszczenie  w  miejscu  publicznym  do  tego  nic  przeznaczonym 
afisza,  ogłoszenia,  rysunku  itp.  bez  zgody  zarządzającego  tym 
miejscem 
zaniechanie  obowiązku  utrzymania  w  należytym  stanic  tabliczki 
z  numerem  porządkowym  nieruchomości,  nazwą  ulicy  itp. 
niszczenie  lub  uszkadzanie  roślinności  albo  deptanie  trawnika  lub 
zieleńca  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego 
zanieczyszczanie  lub  zaśmiecanie  miejsc dostępnych  dla  publiczności 
a  w  szczególności  drogi,  ulicy,  placu,  ogrodu,  trawnika  lub  zieleńca 

IV  w  zakresie  obyczajności  publicznej   za: 
umieszczenie  w  miejscu  publicznym  nieprzyzwoitego  ogłoszenia, 
wulgarnego  napisu  lub  rysunku  oraz  za  używanie  słów  nieprzy
zwoitych. 

Ponadto  Rozporządzenie  uprawnia  do  karania  mandatami  za  nieprze
strzeganie  przepisów  porządkowych  wydanych  przez  Radę  lub  Zarząd 
Gminy.  W  związku  z  tym  należy  spodziewać  się wydania  szczegółowych 
przepisów miejskich o porządku  i bezpieczeństwie w mieście. Zostaną  one 
zresztą  podane do  publicznej wiadomości.  Straż  Miejska może jednak  już 
teraz  nakładać  mandaty.  Są  to  kary  pieniężne  w wysokości  od  10000  do 
200000  zł.  Pierwsze  już  zresztą  zostały  nałożone.  Oby  pomogły! 
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USTROŃ  RYNEK  KURSY AUT0BUS0W  PKS  WAŻMY  OD 2061991 

Lini a  Przez  Godzin y  odjazdó w 

BielskoBiała  Skoczów 
Jasienicę 

1 .Hm, 11.57v,  18.27w 

Cieszyn  Goleszów  5.07v,  6.07xz,  6.57x,  7.1 2x,  7.27,  7.57T,  8.27x,  8.57v,  9.27x,  9.57,  10.27, 
10.57v,  11.27x,  11.57,  12.27x,  12.57v,  13.27v,  13.57T,  14.27x,  14.57v, 
15.12x,  15.27,  15.57T,  16.27v,  16.57w,  17.27x1—5w,  17.57,  18.27,  19.27T, 
20.27w,  21.27  wv 

Częstochowa  Katowice 
Będzin 

12.33T 

Dobka  Zawodzie 
Jaszowiec 

5.40v,  6.43v 

Dobka  Zawodzie  11.40x,  13.38v,  15.38x,  17.38v,  19.40x1—5 

Gliwice  Żory 
Rybnik 

8.43TP,  10.13T,  11.43T  14.43HTP,  18.13TYP,  19.13NT 

Katowice  Żory 
Mikołów 

6.53v,  8.23T,  11.33T,  12.53T,  14.53T,  16.23w ,  17.53T,  18.53T 

Koniaków
Ochodzita 

Wisłę  9.43v,  12.48x,  15.13v,  15.48,  18.48w,  20.43w 

Kraków  Bielsko 
Wadowice 

9.03v, 

Lipowiec  Nierodzim  6.12x,  7.10s,  8.02v,  13.07v,  14.10x,  15.10x,  17.10v 

Racibórz  Jastrzębie 
Wodzisław 

11.285—7T 

Tychy  Żory 
Katowice 

14.23T,  19.53T 

Skoczów  Nierodzim  4.47x,  5.1 I   6.07x,  6.52x,  7.00x2—5v,  7.57T,  8.27x,  9.27,  10.27v,  11.27, 
12.27x,  13.27,  14.27v,  15.12x,  15.27,  16.27v,  17.27,  17.575—7T,  1 9.27w, 
20.27wv,  21.27wv 

Wisła  UstrońPolanę  5.33x,  5.38v,  6.08x,  6.33v,  6.38v,  7.08T,  7.38xz,  7.54TP,  8.08v,  8.38x, 
8.58T,  9.08,  9.38x,  9.57T,  10.08v,  10.28T,  10.38,  10.38T,  10.485—7T, 
11.08,  11.38,11.57T,  12.08v,  12.38,12.57T,13.08,13.27T,  13.38x,  13.54TP, 
13.57,  14.08v,  14.38,  15.08T,  15.38v,  16.08w,  16.44TYP,  16.57,  17.08 
17.105—7T,  17.38v,  17.57,  18.08T,  18.18NT,  18.38,  19.08,  19.38x1—5w 
20.08wy,  20.57w,  21.08w,  21,38w,  22.08wy,  22.38wy,  22.48wv 

Zawodzie  5.56x,  6.53x,  8.38v,  12.48v,  14.43x,  14.53x 

Objaśnieni e  znaków : 
1—5  —  kursuje  od  poniedziałku  do  piątku 
H — W dniu 24.  i 31.12 nie kursuje na odcinku  Wodzisław—Gliwice, 

WodzisławRacibórz,  RybnikGliwice 
N  —  Nie  kursuje  w  24,31.12.1991  i  18.04.1992 
S —  Kursuje  w  dni  nauki  szkolnej 
T —  Nie  kursuje  25.1291  oraz  1.01.92  i  19.04.92 
w  —  Nie  kursuje  24,25,31.12.1991  oraz  18,19.04.1992 

v  —  Nie  kursuje  25,26.12.1991  oraz  1.01.92  i  19,20.04.1992 
x  —  Kursuje  w  dni  robocze 
Y —  Nie  kursuje  24,31.1 2.1991 r. 
Z  —  kursuje  w  wolne  soboty 
5—7  —  kursuje  od  piątku  do  niedzieli 
2—5  —  kursuje  od  wtorku  do  piątku 

Przedsiębiorstw o  Usłu g  Turystycznyc h  w  Goleszowi e  proponuj e  swoj e  usługi : 
Wyjazdy  luksusowym  autokarem  w  każdy  w to re k  o  godz .  12  sprze d  D W  „ M u f l o n "   w  Ustroniu. 
Trasa :  Ustroń,  BielskoBiała,  Katowice,  Chorzów,  Bytom,  Gliwice,  Opole,  Wrocław,  Olszyna,  Hannover,  Bielefeld,  Hamm, 
Dortmund,  Köln,  Bonn.  Trasa  powrotna  taka  sama.  Wyjazdy  z  Bon n  w  każd y  piąte k  o  godz .  16.00 
Przejazd  kosztuje  70  DM  w  jedną  stronę.  Rezerwacja  i  przedsprzedaż  biletów:  D W  „ M u f l o n " ,  tel .  2711,  3715 
—  w  Niemczec h  p.  Jabłonk a  tel .  023  30/70970. 

Oferujem y  równie ż 3 ,7 ,10 dn iow e  wczas y w  hotel u  „Burg ra f "   w  Rosbac h k.Bonn . Śniadnia ,  kolacje ,  noclegi . 
Kosz t  dzienneg o  pobyt u  —  40  D M . 
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Przedsiębiorstwo  PKS w  Cieszynie wspólnie  z CSAD  w  Czeskim  Cieszynie w  ramach  małego  ruchu  granicznego  proponują 
przejazd  autobusem: 

z WISŁY ,  USTRONIA ,  SKOCZOWA ,  CIESZYNA  do  CZESKIEGO  CIESZYNA ,  TRZYŃCA ,  JABŁONKOW A 
Przewozy  są  wykonywane  w  każdą  sobotę  i  niedzielę  w / g  następującego  rozkładu  jazdy: 

PKS  CSAD  Km  dworce  i  przystanki  CSAD  PKS 

8.00  16.30  0  0  WISŁ A  DW.  A U T O B U S O W Y  P  10.10  18.10 
8.10  16.40  5  Ustroń  Polana  10.00  18.00 
8.15  16.45  8  USTROŃ  RYNEK  9.55  17.55 
8.22  14  Nierodzim  Spółdzielnia  17.48 
8.30  17.00  19  SKOCZÓW  DW.  AUTOBUSOWY  9.40  17.40 
8.40  25  Ogrodzona  17.30 
8.50  17.20  32  CIESZYN  DW.  A U T O B U S O W Y  9.20  17.20 
8.55  17.25  p  0  9.15  17.15 

GRANICA  RP    CSFR 
9.15  17.45 

34  GRANICA  RP    CSFR 
8.55  16.55 9.15  17.45 

34 
0 

GRANICA  RP    CSFR 
P  8.55  16.55 

9.20  17.50  36  C.  TESIN  DW.  A U T O B U S O W Y  8.50  16.50 
9.26  41  Ropice  centrum  16.44 
9.30  44  Nebory  szkoła  16.40 
9.35  18.05  50  TRINEC  DW.  AUTOBUSOW Y  8.35  16.35 
9.45  54  Vendryne  cernovskie  8.25  16.25 
9.50  18.20  56  Bystrice  skrzyżowanie  8.20  16.20 
9.58  18.28  62  Jablunkov  d.  kol.  8.12  16.12 

10.00  18.30  64  p  JABLUNKO V  DW.  AUTOBUSOW Y  o  8.10  16.10 

Bilety na przejazd autobusem w  dowolnych  relacjach w  ramach linii Wis ła—Jabłonkó w  nabywać  można w jednym  lub obu 
kierunkach wyłącznie w  punktach przedsprzedaży  na dworcach autobusowych w Wiśle ,  Skoczowie ,  Cieszynie ,  Czeski m 
Cieszynie ,  Trzyńc u  i Jabłonkowi e  —  ni e  u  k ierowcy . 
Należność za bilety nabyte na terenie  Polski pobierana  jest w  złotych zaś na terenie Czechosłowacji w  koronach  bez  względu 
na  przynależność  autobusu. 
Bilety  można  nabywać  w  dowolnym  terminie  w  kierunku  tam  lub  z powrotem  z  możliwością  wyprzedzenia  do  15  dni. 

„Z "  WISŁY,  USTRO
NIAPOLANY  „ D O " 

CENNIK 
„ Z „  USTRONIA  RYNKU,  „ZE"  SKOCZOWA  „ Z "  CIESZYNA 
NIERODZIMIA  „ D O "  OGRODZONEJ  „ D O "  „ D O " 

CZ.  CIESZYN 
TRZYNIEC 
JABŁONKÓW 

6000 
7000 
8000 

5000 
6000 
7000 

4000 
5000 
6000 

2000 
3000 
5000 

POZOSTAŁ E  W A R U N K I  PRZEJAZD U 
1.  Dopuszcza  się  przewóz  bagażu  podręcznego  do  5  kg 
2.  Przejazd  ulgowy  50% przysługuje  tylko  dzieciom  od 4  do 

10  lat 
3.  Bezpłatne  przejazdy  nie  będą  honorowane 
4.  Wejście  do  autobusu  za  okazaniem  ważnego  biletu  na 

przejazd  i ważnego  paszportu  lub  przepustki 

5.  Autobus  nie  zabiera  podróżnych  w  komunikacji  lokalnej 
6.  Przedsiębiorstwo  nie  przyjmuje  odpowiedzialności  za 

pasażerów,  którzy  zostaną  zatrzymani  przez  graniczne 
organy  kontrolne  —  autobus  nie oczekuje  na  zatrzymane 
osoby —  w  takim  przypadku  przedsiębiorstwo  nie zwraca 
należności  za  przejazd. 

ROZKŁAD  J A Z D Y  PKP  p ^  u  STROŃZDRÓJ 
BielskoBiała  20.45a 
Chybie  4.21,  6.53,  11.45,  17.11  C,  18.09  C,  21.58 
Czechowice  17.33  C,  22.47C 
Goleszów  4.04,  6.11,  7.53,  10.37,  12.21  D,  15.26,  16.34,  19.12  (pociągi  kursujące  do  Goleszowa  mają  połączenie 

w  stacji  Goleszów  w  kierunku  BielskaBiałej  i  Cieszyna) 
Katowice  5.27,  11.24,  14.27,  15.54  C,  17.51  C,  18.26,  20.22 
Kędzierzyn  17.11  C 
Kraków  17.33  C 
Paw łow ice  6.53,  18.09  C 
Racibórz  18.09  C 
Rybnik  4.21,  17.11  C 
Ustroń  14.43  D 
Wisła  1.00,  4.31,  5.14,  6.41,  7.41,  8.40,  9.03,  9.26  C,  10.08,  10.26  C,  11.12  D,  13.15,  14.15,  15.14,  16.04, 

16.59,  17.20,  19.48,  20.10,  21.31,  23.11 
Wisła  Uzdrów.  9.^5  C,  9.38  C,  9.50  C,  18.36 

C —  Kursuje  w  soboty  i  dni  świąteczne  UWAGA ! 
D  —  pociąg  kursuje  w  dni  robocze  oprócz  sobót  Tłusty m  drukie m  zaznaczon e  są  pociąg i  pośpieszne . 
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Ogłoszenia  drobne 

Studentka  udzieli  korepetycji 
z  chemii.  Wiadomość  w  redakcji. 

Sprzedam  cegłę  sitówkę  (pustak 
maxel  6cegłowy).  Ustroń,  ul. 
Akacjowa  80.  Tcl.  grzecz.  2358 
w  godz.  wieczornych. 

Zamienię  mieszkanie  spółdzielcze 
własnościowe  (garsoniera)  w  Gli
wicach  na  podobne  w  Ustroniu. 
Gliwice,  Al .  Majowa  4/51,  tel. 
317451. 

W  dniu  4  lipca  1991  koło  bl.  nr 
6  na  os.  Manhatan  znaleziono 
kluczyki  do  samochodu.  Są  do 
odebrania  w  redakcji. 

SZYK  I  ELEGANCJA  TO  „FILIGRAN" 

Złoto  i  srebro  firmy  „WARMET" 
Biżuteria z  „ THOMPSONa" 

Złocona  biżuteria  szwedzkiej  firmy 
„WEVER  Lr 

Krośnieńsk  ie  Szk  lo 
Inne  dodatki 

Tak!!! 

To  wszystko  możesz  nabyć  w nowo  otwartym  sklepie 

„FILIGRAN 
PUH  „TAPI "   Spółka  z  o.o. 

Ustroń,  9  Listopada  4,  koło  Rynku 

N o wo  o t w a r t y  s k l ep 

Veritas 
USTROŃ,  UL.  A.  BRODY  5 

zaprasza  na zakupy  dewocjonalii,  kartek  okoli
cznościowych,  świec, zniczy,  srebra, kaset  video 

oraz  magnetofonowych 

Sklep  czynny 

od  9.00  do  16.00 
Można  u  nas  też  kupić  książki  i prasę  religijną 

Urząd  Miejski  Wydział  Finansowy  w  Ustroniu  informuje 
rolników  że  termin  płatności  II I   raty  (kwartału)  składki  na 
Fundusz  Ubezpieczenia  Rolników  upływa  z  dniem  31  lipca 
1991  r.  Zgłaszać  się  do  Urzędu  Miasta  pok.  nr  20. 

Sobota  27  lipca  1991  r. 
1  TRASA  —  (obsługuje  pan  Alojzy  Górniok ) 
7.00—9.00  NIERODZI M 
Restauracja  „Myśl iwska",  sanatorium  „Kolejarz",  ul.  Krótka,  Wik
linowa,  Łączna,  Bładnicka,  Szeroka,  stare  bloki  POMowskic,  nowe 
bloki  POMowskie,  ul.  Wiejska.  Zabytkowa,  Gospodarcza,  Chałup
nicza 

9.00—11.00  HERMANIC E 
ul.  Jana  Sztwiertni,  Nowe  Osiedle,  Stara  Kolonia,  ul.  Skoczowska, 
Daszyńskiego  (do  torów  PKP),  Kuźnicza  (do  PTHW) 
12.00—14.00  GOJE 
ul.  Cieszyńska  (od  Krzyża),  Stalmacha,  Cholewy,  Błaszczyka,  Lipo
wczana.  Brody,  Żłobek,  domki  jednorodzinne  (Piękna,  i  Wantuły), 
Konopnickiej) 

2  TRASA  —  (obsługuje  pan  Karo l  Cholewa) 
7.00—9.00  LIPOWIE C 
ul.  Lipowska  (od  granicy  z Górkami),  Szkoła.  Bernadka,  Krzywaniec, 
Przetnica 

9.00—11.00  ZAWODZI E  DOLN E 

ul.  Leśna,  Źródlana,  Lecznicza,  Szpital  i  domy  wczasowe 

12.00—13.00  CENTRUM 
ul. Grażyńskiego,  Sikorskiego,  Trauguta,  Dworcowa,  Kościelna,  Spół
dzielcza,  Daszyńskiego  (do  torów  PKP),  Słoneczna,  Pana  Tadeusza, 
Grażyny,  Hutnicza,  3  Maja,  Gałczyńskiego.  Partyzantów,  Jelenica  (do 
Tuczami),  Skłodowskiej 
13.00—14.00  PONIWIE C 
ul.  Lipowa,  Drozdów,  Akacjowa  (osiedle),  Grabowa  (osiedle) 

3  TRASA  —  (obsługuje  pan  Jerzy  Śliwka) 
7.00—8.30  DOBK A 

Dobka  Szkoła,  ul.  Furmańska,  Złocieni,  Żarnowiec,  Polańska 

8.30—9.00  POLAN A 

ul.  Chabrów,  Wiślańska,  wyciąg  krzesełkowy,  ul.  Jodłowa,  Świerkowa 

9.00—11.30  JASZOWIE C 
wszystkie  domy  wczasowe 

12.00—14.00  ZAWODZI E  GÓRNE 
ul.  Nadrzeczna,  Przepompownia,  Sanatoryjna  (Szpital  i domy  wczaso
we) 

Liczymy  na  poparcie  akcji .  Zbiórk a  makulatur y  i  plastyku  będzie 
kontynuowana!!! 

OSIEDL A  SPÓŁDZIELCZ E 

2  razy  w  tygodniu 

DOM Y  JEDNORODZINN E  I  BLOK I  KOMUNALN E 

wg  harmonogramu  MPGK  sprzed  1.06.  1991 

ŚMIEC I  NIESEGREGOWANE  NIE  BĘDĄ  ODBIERANE ! 

SM  „ZACISZE"  informuje 
Oś.  Manhattan  —  zamknięte  miejsce  składowania  śmieci.  W  celu 
ograniczenia  możliwości  podrzucania  śmieci  zamknięte  są  komory 
zbiorcze.  Pomieszczenia  zsypowe  na  piętrach  dostępne  są  tylko  miesz
kańcom  danego  piętra.  Pomieszczenia  wyposażone  są  w  kartony  na 
składanie  surowców  wtórnych  tj.  plastiku,  papieru,  odpadów  metalo
wych,  szmat,  opakowań  po  środkach  łatwopalnych,  odpady  gnilne 
i odpadki  higieniczne  (podpaski,  pieluchy,  wata)  wsypywane  są  w  dal
szym  ciągu  do  zsypu. 

Pozostałe  osiedla  —  otwarte  miejsca  składowania  śmieci  wyłącznie  dla 
mieszkańców  SM  „Zacisze".  W  miejscach  składowania  ustawiane  są 
metalowe  stojaki  z  workami  plastikowymi,  do  których  składane  są 
odpady  gnilne  i  odpadki  higieniczne.  W  opisanych  pojemnikach 
gromadzone  są  surowce  wtórne. 
Uwaga!  Opakowania  po  kwasach  chemicznych,  benzynie  i  innych  nic 
można  wrzucać  do  worków  plastikowych.  Grozi  to  rozpuszczeniem 
i  zapaleniem  worka. 

znaniu  się  z  kuml\ 

l Ä f f E f s B f l W c M P P T S 
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Kontynuujemy  druk  rt\iniatur  prof.  Jana  Szczepańskiego, 
które  ukazały  się  w  zbiorze  pt.  „Korzeniami  wroslem 
w  ziemię 

Kąpielorze 
Ci,  co  przyjeżdżali  do  Ustronia  w  lecie,  dzielili  się  na  dwie  kategorie 
zasadnicze:  „kąpielorze"  przyjeżdżali  tutaj  dla  kąpieli  borowinowych, 
których  pokłady  odkryto  w  Ustroniu  dość  dawno  i zbudowano  zakład 
leczący  choroby  reumatyczne,  a  „świeżopowietrzocy"  szukali  tu  dob
rego  powietrza  górskiego  i pięknego  krajobrazu. Jedni  i drudzy  nie  byli 
ludźmi  na  serio  i w  pełnym  tego  słowa  znaczeniu.  Do  człowieczeństwa 
brakowało  im  cechy  zasadnicuej  —  nic  nie  robili ,  a  było  oczywiste,  że 
człowiek  to  jego  robota.  Jeszcze  za  nieboszczyka  cesarza  przyjeżdżali 
różni panowie  i budowali  sobie wille. Tak  więc od  ojca, dość długo  przed 
pierwszą  wojną  światową,  pan  Blanc z Wiednia  kupił  kawał  brzeziny  za 
wąwozem  i  wybudował  sobie  willę,  zwaną  „b lankową".  Był  to  jakiś 
symbol  i fragment obcego  świata,  pańskiego  świata,  i bytowanie  w  lecie 
w will i  uzasadniał  fakt  pochodzenia  z Wiednia,  stolicy  cesarstwa,  gdzie 
mogą  istnieć takie jednostki  niezwykłe, prowadzący  życie  tak  dziwne jak 
Binkowie  w  swojej  willi .  Dla  naszej  społeczności  sąsiedzkiej  na  Zawo
dziu  byli  oni jedynynmi  przedstawicielami  świata  „panów",  bytującego 
w  mieście,  a  więc  świata  niezbyt  realnego  i  nie  mającego  żadnej  wagi 
w  codziennym  życiu  i jego  naprawdę  doniosłych  sprawach. 

Jednakże  na  początku  lat  dwudziestych,  już  w  odrodzonej  Polsce, 
w Ustroniu  zaczęły  się pojawiać większe  ilości  kąpielorzy  i  świeżopowic
trzoków.  Ponieważ  nie  było  wtedy  jeszcze  pensjonatów,  więc  wynaj
mowali  pokoje  u chłopów,  a  że nasz dom  leżał  w pięknym  miejscu,  więc 
rychło  także  i u  nas  zjawili  się  kąpielorze.  My  zaś  na  lato  przenosiliśmy 
się  ze  spaniem  na  strych. 

Różnili  się  znacznie  od  panów  Blanków.  Nie  byli  prwdziwymi 
panami,  bo  nie  budowali  will ,  mieszkali  w  pokojach  w  chałupach. 
Targowali  się  o  ceny  za  pokoje,  za  mleko  i masło.  Mieli  pretensje,  gdy 
wywoziło  się  gnojówkę  na  pole,  że  śmierdzi,  jakby  ktoś  widział 
nieśmierdzącą  gnojówkę.  Trzeba  było  zachowywać  się  spokojnie,  bo 

spali długo  rankami, jakby  nie zdawali  sobie sprawy  z piękna  wschodów 
słońca  nad  Równicą.  Dziwil i  się  naszym  obyczajom,  które  przecież  były 
prawdziwymi  obyczajami  prawdziwych  ludzi,  na  przykład,  że  jedliśmy 
z  jednej  misy.  Po  kilk u  latach,  gdy  siostry  dorosły,  zaczęliśmy  także 
jadać  z  talerzy. Chodzili  nad  Wisłę,  leżeli  na  piasku  lub  na  leżakach,  czy 
też  płasko  ułożonych  kamieniach  i opalali  się.  Dla  chłopów  opalenizna 
nie  była  piękna  i  nasze  kobiety  zawsze  nosiły  szatki  na  głowie  tak,  by 
osłaniały  twarz  przed  słońcem,  ale  pod  wpływem  letników  opalanie 
stało  się  także  przyjętym  obrzędem  i  dla  nas. 

Dla  mnie  kąpielorze  mieli  jedną  zaletę  —  przywozili  książki  i  po
zwalali  mi  czytać.  Z  nimi  także  pojawiły  się  pierwsze  ilustrowane 
czasopisma  i  gazety  warszawskie.  Wiedeń  został  oddzielony  od  nas 
wieloma  granicami.  Przez  kąpielorzy  objawiła  się  nowa  geografia 
polityczna:  Warszawa  jako  nowa  stolica.  Największym  i  najbardziej 
osłyszanym  miastem  Polski  był  Kraków,  a jego  prestiż  wynikał  stąd,  że 
w  Krakowie  też  był  zamek  królewski,  podobnie  jak  Burg  cesarski  we 
Wiedniu.  O  Wawelu  śpiewało  się pieśni jeszcze za cesarza.  O  Warszawie 
prawie  nikt  nic  nie  słyszał. 

Ustroń  stał się przede wszystkim  letniskiem  dla drobnego  mieszczańs
ta  warszawskiego,  dla  urzędników,  profesorów gimnazjalnych.  Zjawiali 
się  także  i  profesorowie  gimnazjalni  z  Cieszyna,  którzy  niekiedy  na 
furmankach  przywozili  wszystko,  co  im  było  potrzebne  do  urządzenia 
się  na  lato  w  chłopskim  domu.  Płacili,  więc  stawiali  wymagania.  I  tak 
powoli  sienniki  położone  na deskach  w łóżkach  zmieniły  się na  materace 
leżące  na  sprężynujących  siatkach.  Zjawiały  się  nowe  naczynia  na 
mleko,  śmietankę,  twaróg  i masło.  Często  mama  lub  siostry  gotowały 
dla  nich  i wtedy gotowały  tak, jak  sobie życzyli.  Niektóre  panic  letniczki 
miały  zacięcie  pedagogicne,  interesowały  się  nami,  dziećmi,  uczyły  nas 
dziwnej warszawskiej polszczyzny.  Wchodzili  w nasze życie i zmieniali  je 
stopniowo.  Byli  poważnym  źródłem  dochodu,  z  którym  rodzice  musieli 
się  liczyć.  Gospodarstwo  powoli  zaczęło  zmieniać  charakter,  a  przebu
dowa  domu  prowadzona  była  tak,  by  zyskać  dodatkowy  pokój  do 
wynajęcia  dla  kąpielorzy. 

Co  roku  było  ich  więcej, aż doszło do  tego, że w lecie było  ich  znacznie 
więcej  niż  ustroniaków.  Pamiątam  dobrze,  jak  w  jesienny  wieczór 
miejscowy  żebrakfi l izoposługacz,  siedząc  nad  piecem  nad  miską 
jedzenia  of iarowaną  mu  przez  mamę,  rozwodził  się  nad  kąpielorzami 
mówiąc:  „tych  ludzi,  tego  plugastwa,  sie  teraz  tela  naplągło!" 

FILOLOG  Z  RÓWNI 
Czas wakacji  to  również czas  rodzinnych  wizyt  i odwiedzin.  Gościem, 

który  odwiedził  w  lipcu  tego  roku  Ustroń  a  w  nim  rodzinę  państwa 
Macurów  był  pan  Paweł  Macura,  od  czasów  wojny  przebywający 
w Stanach  Zjednoczonych.  Pan  Paweł  Macura,  rocznik  24 wychował  się 
na  granicy  Ustronia  w  Równi.  Tam  też  do  tej  pory  mieszka  jego  brat 
Henryk.  Wojna  spowodowała,  że  tak  jak  w  przypadku  wielu  Ustronia
ków  los  rzucił  Pawła  Macurę  w daleki  świat.  Najpierw  praca  u  bauera, 
potem  niemieckie  wojsko,  dalej  szpital  i utrata  ręki.  Internowany  przez 
Amerykanów  zdecydował  się  na  wyjazd  do  USA.  Tam  też  nie  było 
łatwo.  Al e językowe  zdolności  i ciężka  praca  doprowadziły,  że  najpierw 
ukończył  studia  a  potem  przechodząc  przez  wszystkie  szczeble  uniwer
syteckiej  kariery  został  pełnym  profesorem.  Od  kilkunastu  lat  pracuje 

Sham's  ^Diäionary  of 

<B®Tflf1Y 
VOLUME I: PLANT NAMES 

In English, French, German,  Latin and  Russian 

by  PAUL MACURA,  Professor  of  Russian  and  German, 
Department  of Foreign  Languages  and  Literatures,  University  of 
Nevada,  Reno;  Nevada,  USA 

na  Uniwersytecie  Reno  w  Nevadzie,  ucząc  studentów  słowiańskich 
języków.  Profesor  Macura  nie  tylko  wykłada.  W  świecie  filologii   to 
postać znana jako  autor  wspaniałych  słynnych  na cały świat  językowych 
słowników.  Pierwszy  wydał  w  1971  roku  a  był  to  rosyjskoangielski 
słownik  techniczny.  Następnie  w  latach  1978—79  ukazał  się  2tomowy, 
5językowy słownik  botaniczny.  W  1982 roku  wyszedł słownik  botanicz
ny  w  wersji  rosyjskoangiclskicj.  Ostatnio  tj. w  1990,  4tomowy  ogólny 
słownik  rosyjskoangielski  zawierający  240  tys.  haseł.  Obecnie  pracuje 
nad  chemicznym  słownikiem  rosyjskoangielskim.  I  wcale  nie  musi  to 
być  koniec  dokonań  filologa  z  Równi.  Słowniki  pana  Macury  ukazały 
się  w  wielu  krajach  światy,  niestety  nic  w  Polsce.  Na  szczęście 
przynajmniej  ten  5językowy  posiada  Biblioteka  Jagiellońska  w  Krako
wie,  której  autor  of iarował  swoje  dzieło.  Mimo  wspaniałego  dorobku 
naukowego  i  wysokiej  pozycji  w  Ameryce,  pan  Macura  to  człowiek 
skromny  i  cichy.  Życzymy  mu  wielu  lat  w  zdrowiu  i  wielu  jeszcze 
wydawniczych  dokonań.  ,  ,, 
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I 

Już  od  1985  roku  w  ustrońskiej  paraf ii  ewangelickiej  obchodzone  są 
corocznie  „Dn i  Jakubowe".  Wiążą  się  one  z  pamią tką  poświęcenia 
paraf ia lnego  kościoła,  które  odby ło  się 25  lipca  1838  roku  i które  nada ło 
Kościołowi  imię  Aposto ła  Jakuba  Starszego.  To  święto  pa t rona  koś
cioła,  odpowiednie  do  katol ickiego  odpus tu  obchodzone  jest  zawsze 
w  niedzielę,  najbl iższej  dacie  25  lipca.  W  dniach  poprzedzających  to 
pat rona lne  święto  z  inicjatywy  proboszcza  paraf ii  ks.  pastora  Henryk a 
Czembora  już  od  1985  roku  odbywają  się  różne  uroczystości.  W  tym 
roku  przygotowany  został  następujący  p rogram: 
25.07.  godz.  18.00  Koncert  chóru  mieszanego  z  Wisły  Cent rum 
26.07.  godz.  18.00  Koncert  chóru  mieszanego  z  Goleszowa  (z  orkie

strą) 

27.07.  godz.  18.00  Koncert  zespołu  młodzieżowego  S Y L OE 
28.07.  godz.  8.30  Poranek  muzyki  i pieśni  religijnej chórów  paraf ia l

nych 
godz.  10.30  Nabożeńs two  główne 

Wszystkie  uroczystości  odbywają  się  w  kościele  ewangel ickoaugs
burskim  w  Ustroniu. 

NAUK A  KIEROWANI A  P O J A Z D A M I 
JA N  BORKIEWIC Z 

Ustroń,  ul.  Ogrodowa  8,  tal.  3410 

ekspresowe,  dla  zaawansowanych  w  jazdach 

—  na  zlecenie  zak ładów  pracy 

wczasy  za  kierownicą,  zapewniamy  zakwaterowanie 

K o n k u r e n c y j ne  c e n y! 

Poradnik 
dla  tubylców 

Tak.  Wróciłam  do  Ustronia.  Chyba  nie
wiele się zmieniło.  No, może  za  wyjątkiem 
liczby  ludności.  Tak  jakby  się  podwoiła 
albo  potroiła.  Idąc  ulicą  bardzo  trudno 
z powodzi  twarzy  wyłowić  choć jedną  na 
sto  —  w miarę  znajomą.  Ulice  Ustronia 

cierpią na  DU  (Deficyt  Ustroniaka).  Mając  na uwadze  ciężką  sytuację  finansową 
wszystkich  razem  i (prawie)  każdego  z osobną,  nie wierzę aby  wszyscy  pognali  jak 
jeden  (zamożny)  mąż  w świat  szeroki.  Zatem  w zaistniałej  sytuacji  można  wysnuć 
tylko  jeden  wniosek:  tubylcy  mają  kłopoty.  Zaradzeniu  im  właśnie ma  służyć  nasz 
Krótki  Poradnik  dla Tubylców  (KPDT).  Być może  za późno  się ukazał,  no ale lepiej 
późno  niż  wcale,  a poza  tym  człowiek  uczy  się  na  hlędach. 

Poradnik  można  podzielić  na  dwie  części: 
1.  Przygotowania  do  Szczytu  Wakacyjnego 
2.  Jak  postępować  w  trakcie  Szczytu  Wakacyjnego 

Do czynności  przygotowawczych  należy  m.in poczynienie  podstawowych  zapasów 
żywnościowych.  Do tego jesteśmy  już przyuczeni,  lata praktyki  robią swoje.  Również 
do  czynności  przygotowawczych  można  zaliczyć  zawiązanie  (tak  modnej  dzisiaj) 
spółki  z sąsiadami.  Spółka  może  dotyczyć  dwóch  rzeczy:  krowy  i pieca  chlebowego. 
Nic  prostszego  jak  wspólnie  zakupić  krowę,  wspólnie  o  nią  dbać.  odżywiać 
i dożywiać,  aby potem  wspólnie korzystać  z jej  mlekodajnych  zdolności.  Co do pieca 
chlebowego  no  to należy  go  wspólnie  wybudować,  przejść  razem  kurs  pieczenia 
chleba według kuchni  staropolskiej,  po czym  zabrać  się do wypieku  wyżej  wymienio
nego z wcześniej poczynionych  zapasów  mąki.  Zarówno  kupno  krowy, jak  i zainwes
towanie  w  piec  oszczędzi  nam  przykrych  rozczarowań  przed  pustymi  pólkami 
z  pieczywem  i  równie  pustymi  skrzynkami  po  mleku,  szczególnie  po  15.00. 
Zalecałabym  również,  w ramach przygotowań,  naprawienie  wszelkich  uszkodzonych 
urządzeń,  które  wymagają fachowca.  Później będziemy  na niego oczekiwali  dwakroć 
dłużej.  Jeżeli  zaś  nie  mamy  nic  zepsutego,  ale  coś przeczuwamy  to,  dla  lepszego 
samopoczucia,  należałoby  przyswoić  sobie podstawy  mechaniki,  elektrotechniki  itp., 
aby  w  razie  potrzeby  móc  poradzić  sobie  samemu.  Na  tym  zakończyłabym  część 
przygotowawczą.  Nie  należy  oczywiście  zapominać  o  wcześniejszym  poddaniu  się 
wszelkim  fryzjerskim,  kosmetycznym  itp.  zabiegom,  których  mogłoby  nam  się 
zachcieć  w trakcie  szczytu. 

Natomiast  co do części  2. Ja  się ograniczę  do kilku  porad  — jak  uniknąć  tłumu. 
Na  basen  najlepiej  jechać  do  Katowic.  Cena  prawdopodobnie  będzie  zbliżona, 

muzyka  równie  upojna,  a  ludzi  z pewnością  mniej.  Tak  przynajmniej  powinno  być 
z  logicznego  punktu  widzenia. 

Z domu najlepiej nie wychodzić.  Jeśli już jednak,  to najlepiej poruszać  się  utartymi 
przez  tubylców  skrótami.  Boczkiem,  chyłkiem,  ale  zawsze  dotrzemy  tam  gdzie 
chcemy.  Istnieje  jadnakowoż  niebezpieczeństwo,  że  co  bystrzejszy  turysta  również 
zacznie  korzystać  ze  skrótów.  Wtedy  najlepiej  przerzucić  się na szlaki  turystyczne 
—  żywej  duszy  nie  spotkacie. 

Samochodu  w obrębie  Ustronia  w ogóle nie używać!  Pod żadnym  pozorem!  Nawet 
jeśli  wybieramy  się na ten basen do Katowic.  Najlepiej  wtedy przenieść  samochód  na 
rodzinnych  barkach  skrótami  poza  miasto.  Dalej  już  można  skorzystać  z  czaru 
czterech  kółek.  Może  to  i trochę kłopotliwe,  ale na pewno  zlikwiduje  stres  związany 
z poruszaniem  się po  ustrońskich  drogach  (stuknie  czy  nie stuknie:  przepuści  mnie 
czy  nie  przepuści?). 

W  ewentualnych  kontaktach  z  miłymi  wczasowiczami  należy  zachować  nie
zmąconą  pogodę  ducha,  co  w  praktyce  oznacza:  cierpliwość,  słodki  uńmiech, 
niezmierną  życzliwość  i absolutną  wyrozumiałość  (wiadomo:  Oni być:  Wielki  Świat, 
a  my  być:  Prowincja),  ale  w  ostatecznym  rozrachunku  to  oni  wyjadą,  a  my 
zostaniemy,  oby  iv dobrym  zdrowiu,  czego  Wam  życzy 

Magda  Dohranowska 

Krzyżówka  nr  15  ze  sponsorem 
Poziomo:  1)  CzęstochowskoKrakowska  4)  bywa  ciekawska  7)  efekt 
niezadowolenia  8) bohaterka  z powieści  Zoli  9) wybawiciel  11) większy 
balkon  12) dawny portfel  13) miara papieru  14) staroć, czasem cenna  15) 
bożek  miłości  17)  1000  kg  19)  władca  Turków  i  Mongołów  20) 
zawołanie,  alert  21)  pełno  ich  nad  morzem  22)  Ml  lisa 
Pionowo:  1) „kumpel"  Ondraszka  2) centrum  miasta  3) niby  mikrofon 
4) miejscy w Ustroniu 5) czajnik 6) doza, porcja  10) cyrkowa estrada  11) 
kolarski duet  13) marzy o złotej rybce 16) szczyci się ogonem  18) złośnica 
z żądłem 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które powstanie po  uszeregowaniu  liter z pól 
oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  rozwiązań 
upływa  10  sierpnia  br.  Nagrodę  w  postaci  bezpłatnego  kursu  nauki 
jazdy  funduje p.  J.  Bobkiewicz 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   13 
NIESPODZIANK A 

Nagrodę — niespodziankę  w postaci  bonu  książkowego o wartości  150 
tys. zł otrzymuje p. Czesław  Niemiec,  zam.  Ustroń  ul.  Katowicka  159. 
Nagrodę  prosimy  odebrać  w  redakcji. 

G A Z E T A 
USTROf lSKA 
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