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Jest Pan jednym z najbardziej przedsiębiorczych ludzi
w Ustroniu. Czytelników więc zapewna zainteresuje to, czym
się Pan zajmuje
Jtóż zasadniczym polem mojej działalności jest Wytwórnia Wód
Gazowanych „Ustronianka". Produkuję tam obecnie 10 gatun
ków różnych wód a także ostatnio 2 rodzaje napojów al
koholizowanych tj. Drink Orange oraz Drink Cola o zawartości
alkoholu do 15%. Od kilku miesięcy obok wytwórni działają też
moje sklepy ABC.
Tak rzeczywiście, są to sklepy, które robią wrażenie na
klientach. Sklep „A" to wędliny i artykuły spożywcze, sklep
„B" to alkohol w dużym wyborze. A co ze sklepem „C"?
Na razie jest tam magazyn. Sprecyzowanych planów jeszcze nie
mam. Sklepy jednak stanowią tylko niewielki udział w całym
moim obrocie, bo tylko 25%.
Jaki jest Pana całkowity obrót?
Ok. 5,5 mld zł za rok 1990.
Jaka jest więc Pana roczna produkcja w zakładzie
Ok. 15 min butelek.
To chyba w całości Pan nie sprzedaje w Ustroniu tym
bardziej, że wyroby Pana jakoś nie rzucają się w oczy
w sklepach?
Tu są dwie sprawy. Po pierwsze opakowania mojej wody tzn.
mam na myśli etykiety. N a razie nie są one najefektowniejsze
..'przede wszystkim nie są wystandaryzowane. Pracujemy właśnie
nad nowym wzorem etykiet które przyciągną uwagą klienta. To
robi plastyk. Jest jeszcze druga rzec, równie ważna. Z całej mojej
produkcji w Ustroniu zostaje zaledwie 0,5%. I to nie dlatego, że
nie chcę więcej. Po prostu nie mam gdzie więcej sprzedawać.
W Ustroniu królem w zakresie handlu artykułami spożywczymi
jest PSS. I ten król odmawia sprzedaży moich produktów
w swoich sklepach. Stąd ja muszę je wozić poza Ustroń, głównie
na Śląsk. To strasznie podraża koszty bo wożę wszystko własnym
transportem, ale nie ma wyjścia. To co jest sprzedawane w Ustro
niu to jedynie w sklepach prywatnych.
Ale niektórzy twierdzą, że jednak Pańskie wyroby są gorszej
jakości bo produkowane, ze zwykłej wody kranowej.
Absolutnie nieprawda. Ceny moich wyrobów są niższe a jakość
wyższa. Lepszy smak potwierdzają sami klienci. Zresztą niech
Pan sam spróbuje.
Rzeczywiście niezły ten orange. Ale czy robiony na wodzie
z kranu?
Skądże. Mamy własną studnię głębinową i tylko stąd czerpiemy
wodę. Woda z kranu nie nadaje się do produkcji. Chlor w niej
zawarty dyskwalifikuje ją jako surowiec.
Ile trzeba wysiłku, żeby wyprodukować takie ilości napojów,
w tylu gatunkach?
No, teraz jest nam trochę łatwiej. W zakładzie mam linię
(cd na str. 2)

Ostatnia zima przy ul. 22 Lipca

Czytelników, którzy zaniepoko
ili się tytułem od razu pragnę uspo
koić. T o nie najwyższy szczyt
Ustronia będzie prywatyzowany,
ale Przedsiębiorstwo Turystyczne,
które od 1982 roku działa na tere
nie naszego miasta. Właśnie
w 1982 roku mocą zarządzenia
wojewody bielskiego z dawnego
Województwa
Przedsiębiorstwa
Turystycznego „Beskidy" wyłoni
ła się „Czantoria", jako samodziel
ne przedsiębiorstwo turystyczne
z siedziba w Ustroniu. Usłuei

turystyczne to jednak tylko cząst
ka tego, czym to przedsiębiorstwo
się zajmowało. W roku 1990 stano
wiły one 18% w całości sprzedaży
usług. Największy udział miały na
tomiast usługi gastronomiczne.
Majątek „Czantorii" to 30 fiajróż
norodniejszych zakładów znajdu
jących się nie tylko w Ustroniu ale
i w Cieszynie, Skoczowie, Wiśle,
Istebnej, Chybiu i Ochabach. 170
pracowników „Czantorii" było
więc rozrzuconych po niemal ca

(dok. na str. 5)

Słowo od Redakcji
Gdy ten numer Gazety znajdzie się w sprzedaży Zarząd Miasta
dokonywać będzie ostatnich szlifów projektu uchwały budżetowej, aby
następnie zaprezentować go na sesji Rady w dniu 22 lutego. Debata
budżetowa, która tym samym się rozpocznie będzie należała do najważ
niejszych przedsięwzięć Rady w tym roku. Rozstrzygnie się w niej bowiem
problem na co zostaną wydane w roku 1991 pieniądze jakie miasto będzie
posiadać. Niemniej istotnym elementem będzie to skąd te pieniądze będą
brane. Dla tej dyskusji otwieramy też łamy naszej Gazety
Chcemy z satysfakcją przy tej okazji powiedzieć, że rośnie liczba listów
od Czytelników. Nie wszystkie jesteśmy w stanie opublikować naraz ze
względu na ograniczoną pojemność Gazety ale każdy z nich będzie
wykorzystany. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Zachęcamy przy tym do
dostarczania ich osobiście, przecież 1000 zł za znaczek teraz to tyle ile cena
naszej Gazety. Do ceny tej już przyzwyczailiśmy się więc mimo, że jej
koszty są coraz wyższe poprzez papier i druk nie decydujemy się na jej
podniesienie. Przy debacie budżetowej będzie okazja aby przedstawić
Państwu szczegółową kalulację „Gazety". Może wspólnie razem pomyś
limy nad tym jak można by ją robić taniej i efektowniej. N a razie jednak
przepraszamy za korektorskie pomyłki i za nienajlepszą jakość techniczną
zdjęć. Tę ostatnią sprawę kierujemy skromnie d o Cieszyńskiej Drukarni
Wydawniczej, która na pewno potrafi drukować je lepiej.

(cd ze sir. 1)
automatyczną o wydajności 5800 butelek na godzinę. Praca trwa na
2 lub czasem 3 zmiany jeśli tego wymagają zamówienia. Musimy być
przede wszystkim niezawodni i pewni dla klientów. Jak już mówiłem
sami dostarczamy napoje odbiorcom. Korzystam tutaj z własnego
transportu bo jest to tańsze Dysponuję 15 samochodami ciężarowymi
0 które dbam, więc są do naszej dyspozycji.
Ilu pracowników Pan zatrudnia?
Około 50.
W tym umysłowych?
Oprócz mnie 3 osoby w biurze i 2 majstrów.
A zarobki?
To różnie się przedstawia. Płacę przecież za pracę. Ale tak średnio to
płace są u mnie gdzieś jakieś 50% wyższe niż w państwowych zakładach.
Przy takim obrocie jak u Pana to i dochody właściciela są niezłe.
Na pewno Pan co roku urlop spędza na Wyspach Kanaryjkich!
N o niezupełnie. Ostatni raz byłem na urlopie w 1984 roku.
...?
Z ręką na sercu. Przede wszystkim na urlop nie mam czasu. Zakład
pochłania człowieka całkowicie.
Ile Pan dziennie pracuje?
Wstaję o 5.30, a do domu wracam często nawet po 20.00. W środku dnia
wyskakuję na obiad. Praktycznie więc na okrągło jestem w obrocie.
Praca rzadko kiedy wychodzi człowiekowi z głowy.
A jak Pan spędza wolny czas? Ma Pan jakieś hobby?
Wieczorem w domu to już człowiek jest tak zmęczony, że jedynie
telewizja. Ale tak w niedzielę czy w innej wolnej chwili lubię popatrzeć
na moje skarby. Zbieram trochę staroci. Ostatnio zapaliłem się do
starych aut.
Panie Michale, czy miał Pan kiedyś dawniej jakieś swoje marzenie.
Tak. Marzyłem żeby otworzyć prywatny interes, dorobić się a potem
zwiedzać świat.
I co udało się?
N o nie za bardzo. Owszem dorobiłem się, ale świata nie zwiedzam.
1 obawiam się, że nie za bardzo mi się to uda w przyszłości.
Wszystko zależy od Pana.
Niby tak, tylko że ja większość swoich dochodów tj. prawie 85%
przeznaczam na zakład a nie na konsumpcję. Dom swój już 8 lat buduję.
O d czego Pan startował w biznesie?.

Od 2 bilardów. Potem wydzierżawiłem ten budynek (zakładu). Była to
kompletna ruina. Przejąłem ją po PSS. Wszystko co bierze PSS obraca
w ruinę. Np. lokal sklępu mięsnego i chemicznego, który dzierżawił
przedtem ode mnie PSS został przez nich kompletnie ograbiony. Nawet
przedwojenne porcelanowe haki mięsne wyrwali. To barbarzyństwo co
oni kiedyś wyprawiali. Niewiele się zresztą zmienili. Teraz znowu
likwidują wszystkie agencje i wracają na tradycję." Powiem Panu,
w Ustroniu nic się nie zmieni jeśli nie podważy się monopolu PSS.
Czy są na to jakieś szanse?
Niewielkie. Tych kilka punktów prywatnych to kropla w morzu
potrzeb. Trzeba lat, żeby się to mogło zmienić.
Rozmawiał: Lesław Werpachowski.

WIĘCEJ W BUDŻECIE MIASTA
MNIEJ W NASZEJ KIESZENI
W poprzedniej G U nie znalazło się tradycyjne sprawozdanie naszego
korespondenta z sesji Rady. Odbyła się ona 1.02.1991 a podjęta tam
uchwala o nowych stawkach podatku od nieruchomości jest tak ważna,
że nie można o niej nie napisać choćby najbardziej skrótowo. Otóż
przede wszystkim jeśli posiadamy własny dom mieszkalny to w tym
roku zapłacimy 400 zł za każdy metr kwadratowy jego powierzchni
użytkowej. Jeśli na dodatek przy tym w domu tym znajdują się
pomieszczenia, których wysokość jest większa niż 1,40 m a mniejsza niż
2,20 (piwnice, strych itp.) to zapłacimy jeszcze po 200 zł za każdy metr
kwadratowy powierzchni tych pomieszczeń. Jeśli w takim domu jest
prowadzona działalność gospodarcza to stawka podatku wyniesie
15000 za każdy metr pomieszczeń, w których taka działalność jest
prowadzona. Posiadacze domów letniskowych będą płacić w tym roku
po 5 tys. za każdy metr kwadratowy domu. I jeszcze garaże. Właściciele
garaży w budynkach mieszkalnych zapłacą za 1 m 2 1000 zł. Jeśli jednak
garaż jest budynkiem wolnostojącym stawka podatku wyniesie 2000 zł.
T o są najważniesze opłaty z 4 stronicowej uchwały Rady. Szczegóło
wych informacji na temat wymiaru podatku od nieruchomości, udziela
p. Jolanta Januszewska w dziale finansowym Urzędu Miejskiego.

2 Gazeta Ustrońska

Przyrzekłem na łamach „Gazety Ustrońskiej", że podzielę się z Czytel
nikami moimi refleksjami na temat polskiej dcmokkracji. Ściślej, obieca
łem porównać, to co obserwuję w Polsce z moimi doświadczeniami
amerykańskimi i wiedzę na temat rozmaitych systemów politycznych jaką
posiadam z racji specjalizacji zawodowej.
Chciałbym zacząć od dwóch refleksji ogólnych, posiadających wszak
że zasadnicze znaczenie dla zrozumienia bardziej szczegółowych kłopo
tów polskiej demokratyzacji. Zjawiskiem, które stanowi nieustanne
źródło mojego zadziwienia, a często wręcz osłupienia, jest często spotyka
na amnezja. Wielu zdaje się nie dostrzegać, że w Polsce dokonuje się coś co
trzeba po prostu nazwać rewolucją i zachowują się tak jakby nic
szczególnego się tutaj nie działo, oczekując natychmiastowego załatwienia
spraw, które latami narosły i drażni ich to, że działania wielu instytucji są
nieskuteczne. Wyjaśnieniem, które słyszę bardzo często, jest że jedna klika
zastąpiła drugą i wszystko jest po staremu. Wedle tego poglądu, istota tej
rewolucji, sprowadza się więc do bliżej nie wyjaśnianej wymiany klik.
Przyjrzyjmy się bliżej temu rozumowaniu. Otóż jeżeli zapomnimy, że
dzieje się tutaj wokół nas coś epokowego, jedna z największych przemian
w historii ludzkości, to ten kolosalny bałagan, który nas otacza staje się
trudno wytłumaczalny. Łatwo wówczas zastąpić myślenie szukaniem
winnych. I tu, paradoksalnie, często znajduje się ich pośród ludzi właśnie
wybranych w wolnych wyborach. Wskażę w tym miejscu na pierwszą
różnicę ze Stanami Zjednoczonymi. I tam zdarzają się takie reakcje — coś
idzie źle — winny na pewno jest jakiś człowiek, czy grupa (np. bogar
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Murzyni, Żydzi, Japończycy, itp.). Jednak w przeciwieństwie do Polski
tam jest też ogromnie wielu zachowujących się w sposób, który można
nazwać, „politycznodemokratyczny". Przyglądają się problemowi, za
stanawiają się nad rozwiązaniami, potem patrzą na polityków, których
do rozwiązywania takich problemów wybrali. I jeśli zadecydują, że owi
politycy owych obowiązków nie wykonują, odwołują ich lub wybierają
innych. Polityka jest w Ameryce zdecydowanie bliżej tzw. przeciętnego
obywatela, który często zaangażowany jest w jakieś działania, choćby
tylko dla swego najbliższego sąsiedztwa. W Polsce polityka jest ciągle
widziana jako coś nieczystego, niezrozumiałego, opartego na ciemnych
kombinacjach. Trudno oczywiście wymagać, by po 45 latach systemu,
który oduczał autentycznego zaangażowania i obrzydzał politykę, ludzie
przestawili się z dnia na dzień. Takie przestawienie musi jednak nastąpić
jeżeli proces reform ma się udać.
I tu dotykam drugiego istotnego problemu. Obywatele w Polsce nie
myślą jeszcze o sobie jako o podmiocie polityki, czyli o źródle wszelkiej
władzy. Mało kto myśli, że urzędnicy gminni czy państwowi, włącznie
z Burmistrzem i Prezydentem RP, są w istotnym sensie tego słowa,
służącymi obywateli, bo przez tych właśnie obywateli zostali powołani na
służbę. I znowu różnica jest pouczająca. Amerykańscy politycy (z
wyjątkiem może prezydentów) rzadko są stawiani przez ludzi na jakimś
piedestale, gdzie się ich na przykład nienaturalnie upiększa lub zohydza.
Dzięki temu polityka, szczególnie lokalna, nie budzi tylu niezdrowych
emocji co w Polsce. Urzędnik po prostu jest powołany do wykonania
pewnych zadań. Jeżeli mu to nie wychodzi, to się go (drogą) wyborów'
wymienia. Nie widzi się w nim demona żądnego władzy, któremu na myśli
tylko wykiwanie „zwykłego" obywatela. W Ameryce ponadto, jest taki
zwyczaj, że ci którzy nic głosowali (a często w wyborach lokalnych jest to
większość uprawnionych) są zazwzyczaj wstrzemięźliwi w swych kryty
kach polityków. Rozumieją oni jakby to, że poprzez odmówienie sobie
prawa uczestniczenia w polityce odmawiają sobie też prawa do krytyki.
W Polsce, często jest na odwrót. Gdy słyszę gdy ktoś niewybrednie
atakuje jakiegoś polityka, pytam: „A głosowałeś?". Jakże często
odpowiedź jest „nie". Jeszcze bardziej niepokojący jest brak wie
dzy o podstawowych mechanizmach politycznych miasta. Wiele osób
nie wie, na przykład, że sesje Rady Miejskiej są dla wszystkich
otwarte. Każdy może przyjść i nawet zabrać głos. Niewielu z tego
korzysta. Warto pamiętać, że w tej w bólach rodzącej się polskiej
demokracji, już dość łatwo jest realizować zasadę „nic o nas bez
nas".
Warto na koniec tych wstępnych uwag namyślić się na moment nad
związkiem między zróżnicowaniem religijnym a demokratycznym sys
temem politycznym. Otóż dość dawno już zauważono, że zróżnocowanie
religijne Stanów Zjednoczonych ma bardzo pozytywny wpływ na polity
kę. Uczy bowiem ludzi szacunku dla odmiennych punktów widzenia oraz
umiejętności prowadzenia dialogu. Zauważono też, że Protestantyzm
sprzyja rozwojowi etosu demokratycznego, bowiem Kościoły Protestanc
kie są z natury swej zdecentralizowane. Bardziej wciągają one wiernych
w codzienne zarządzanie sprawami zbiorowości parafialnej niż hie
rarchiczny Koścół Katolicki. Wydaje się, że tu na Śląsku Cieszyń
skim lekcja współżycia kilku wyznań i istotny wpływ tak prote
stantyzmu, katolicyzmu i innych wyznań obecnych na tym terenie na
myślenie całej społeczności powinny ułatwić narodziny aktywnej demo
kracji.
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Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. W kościele katolickim w trakcie
mszy św. głowy sypano popiołem ze słowami: „Nawracajcie się
1 wierzcie w Ewangelię".
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W okresie od 30.01 do 7.02 w Niemczech przebywał chór parafii
ewangelickiej „Bładnica" kierowany przez pana Józefa Chmielą. Chór
koncertował w kościołach Kolonii i Hamburga. W tym ostatnim chór
występował także w Sali Miejskiej prezentując pieśni regionalne Śląska
Cieszyńskiego. Bardzo owocne okazały się kontakty z Czerwonym
Krzyżem w Hamburgu. Sfinansował oń zakup drogiego lekarstwa
0 pomoc w nabyciu którego apelowaliśmy w poprzednim numerze
„Gazety" a także podjął się zebrania wyposażenia do tworzącego się
w naszym mieście przedszkola dla niepełnosprawnych.
r
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W USC w Ustroniu na ślubnym kobiercu stanęły 3 pary:
2 lutego
Renata Cieślar z Harbutowic i Tadeusz Nowak z Ustronia
oraz 9 lutego
Joanna Zielina i Janusz Gazda z Ustronia
Marianna Skrzeczkowska z Pogwizdowa i Robert Dustor z Ustronia
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Najserdeczniejsze życzenia dla kolejnych jubilatów:
Hermina Kasik, 80 lat, Ustroń, ul. Chałupnicza 11
Józefowi Sztwierokowi, 80 lat, Ustroń, ul. Skoczowska 144
Mariannie Mędrek, 85 lat, Ustroń, ul. Tartaczna 14
Marii Brózda, 90 lat, Ustroń, ul. Skoczowska 39
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Na halowych mistrzostwach Polski juniorów rozgrywanych w Spale
w dniach 25—27 stycznia zawodniczka klubu Sprint Bielsko Anna Gaś
zajęła IV miejsce w biegu na 60 m z czasem 7,84 sek. Do zdobycia
mistrzostwa Polski zabrakło jej 0,02 sek. Anna Gaś jest uczennicą III
klasy LO im. Kopernika w Cieszynie, mieszka w Ustroniu. Jej trenerem
1 opiekunem jest Eugeniusz Trzepacz nauczyciel WF ze szkoły nr
2 w Ustroniu, dodatkowo trenujący lekkoatletów. Obojgu gratulujemy
i życzymy więcej szczęścia.
iir

2/3.02.1991
Włamanie do samochodu Fiat
125p K D C 4833 zaparkowanego
przy restauracji „Marabu". Skra
dziono radiomagnetofon i odzież
wartości 1,5 min zł.
3.02.1991
Kradzież psa rasy nowofunlandz
kicj z kojca, znajdującego się przy
ul. Strażackiej. Taki piesek to te
raz 4 min zł. Sprawcę jednak zła
pano. Okazał się nim mieszkaniec
Ustronia F.R. Pies wrócił do wła
ściciela.
8,02.1991
Na placu targowym przy ul. Bro
dy ujawniono fakt dystrybucji ka
set magetofonowych bez wyma
ganego zezwolenia. Kasety za
trzymano. Grozi postępowanie
prokuratorskie. Jak się dowie
dzieliśmy zgodnie z ustawą o kine
matografii zabronione jest niele
galne rozpowszechnianie kaset.

Rozpowszechnianie, czyli tak
sprzedaż jak i nawet wymiana.
Najłagodniejszą karą za taką
działalność jest przepadek kaset.
10/11.02.1991
Włamanie do sklepu elektryczne
go WPHW przy ul. 22 Lipca.
Kradzież żelazek, odkurzaczy
i maszyn do szycia — wartość
9 min zł.

Komendant Gawłowski
komentuje:
Mimo dużego napływu gości i sa
mochodów podczas ferii ilość
zdarzeń jest niska. Tak Skoczów
jak i Wisła odnotowały tych zda
rzeń zdecydowanie więcej. Być
może taki dobry wynik Ustronia
jest efektem podjętej przez nas
akcji zwiększenia patroli policyj
nych w godzinach wieczornych
i nocnych. Ale w dalszym ciągu
nie jest ich tyle co potrzeba. Dalej
mamy w policji wolne etaty. Chęt
nych zapraszamy.

Komisariat Policji w Ustroniu
pilnie

zatrudni

mężczyzn najlepiej w wieku 19—24 lat w charakterze policjantów
Wymagania:
— wykształcenie średnie
— kategoria zdrowia Al
— dobra opinia środowiskowa
Wynagrodzenie ok. 2 min zł
Kontakt teł. 2413 lub osobiście w komisariacie w Ustroniu
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Do wydarzeń muzycznych roku zostanie zapewne zaliczony zostanie
koncert legendarnej grupy rockowej Deep Purple, który odbył się
4 lutego w OstravieVitkowicach. Dla fanów z Polski otwarto nawet
granicę jeśli oczywiście można się było wykazać biletem wstępu na
koncert za 60 tys. zł. Młodzież z Ustronia, która w imprezie uczest
niczyła wróciła zachwycona. Wybiera się w związku z tym na kolejny
występ tym razem równie słynnego „Ten Years After". Odbędzie się
7 marca w tym samym miejscu.

W dniu 06.02. br. odbyło się
kolejne zebranie Ustrońskiego Ko
la Polskiego Klubu Ekologicznego,
w którym gościnnie uczestniczył
prof. Jerzy Chwastek z AGH
w Krakowie, znany ekolog, członek
PKE. Profesor zapoznał zebranych
z aktualną sytuacją ekologiczną

&
Ponownie otwarta została restauracja „Beskid". Tym razem znalazła
się ona na piętrze. Charakter jej jednak pozostał, gdyż jak wiemy PSS
lubi tradycje — opary dymu, piwo w dużych ilościach i kłótnie to główne
atuty nowej restauracji. Do urzędu wpłynęła petycja z żądaniem
sprzedaży tam jeszcze wódki po niskich cenach. Proponujemy wprowa
dzenie tam wódki za darmo i zakazu wyjścia bez wypicia litra na głowę.
Wachlarz atutów na pewno się wtedy powiększy.

tr
Aktywnych polityków Ustronia informujemy, że 21.02.1991 o godz.
18.00 w auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie
z Tadeuszem Mazowieckim. Z informacji wynika że byłemu premiero
wi, a obecnie liderowi Unii Demokratycznej towarzyszyć będzie Piotr
NowinaKonopka.

Ci, którzy odeszli:
Helena Marek 87 lat, zam. ul. Chałupnicza 11, zm. 3.03.1901
Paweł Pilch 62 lata, zam. ul. Chabrów 16/5, zm. 4.02.1991
Paweł Wantulok 91 lat, zam. ul. Myśliwska 28, zm. 9.02.1991
Anna Podżorska 72 lata, zam. ul. Długa 9, zm. 11.02.1991
Jadwiga Kerger 78 lat, zam. ul. 22 Lipca 22, zm. 13.02.1991
Jan Cieślar 72 lata, zam. ul. Obrzeżna 8, zm. 15.02.1991
Jerzy Pietroszek 80 lat, zam. ul. Fabryczna 16, zm. 15.02.1991
Jan Sikora 45 lat, zam. Jelenica 20, zm. 15.02.1991

w Polsce oraz z ostatnimi zmianami
personalnymi w Min. Ochrony Śro
dowiska.
Dr E. Zielonka poinformował
o zanieczyszczeniu środowiska
Ustronia metalami ciężkimi, korzy
stając z badań wykonanych przez
zespół prof. J. Kwapulińskiego
z Zakładu Toksykologii Śl. Akade
mii Medycznej. W dyskusji stwier
dzono, że obowiązkiem Klubu jest
ujawnianie wszystkich zagrożeń,
mimo, że miałoby to zniechęcić
część ludzi do dalszego odwiedza
nia Ustronia.
Zebrani postanowili, by z konta
PKE przeznaczyć 0,5 min złotych
na pomoc dla Litwy. Ponadto in
dywidualne datki członków powię
kszyły tę kwotę o 160 tys. zł.
Po raz kolejny spotkanie człon
ków koła PKE obserwował przeby
wający w Ustroniu socjolog z USA
Jan Kubik.

Miło nam poinformować, że
w wniku naszej interwencji (GU
nr 3), Rejon Energetyczny zdecy
dował się wystąpić „... do fabryki
„Metrom" Toruń o podjęcie pro
dukcji zegarów sterujących, dzia
łających prawidłowo przy niskich
temperaturach jakie u nas wystę
pują tj. do — 25°C." — o czym
informuje naszą redakcję kierow
nik PE Ustroń Jerzy Urbaczka.
Jeśli chodzi o automatyczną sek
retarkę to: „Mechanizm aparatu
zgłoszeniowego jest bardzo pro
sty... — wyjaśnia dalej kier. Urba
czka, ale najlepiej jednak od razu
dzwonić do Cieszyna na numer
(4)20508.
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Ogtflzenia drobne
Pilnie poszukuję pokoju lub
mieszkania do wynajęcia na
dłuższy okres, informacje
w redakcji „ G U " .

Szanowna

Redakcjo!

Wielu obywateli, którym le
ży na sercu piękno i czystość
naszego Miasta, denerwuję się
Spokojna,
niekonfliktowa na widok stale przepełnionych,
z dzieckiem (4 lata) pilnie szu publicznych koszy na śmiecie,
ka mieszkania. Chętnie pomo często przewróconych, zaś za
że w pracach domowych. wartość porozrzucana.
Wanda Szewczyk tel. D W P
Z ubolewaniem stwierdzam,
„Maciejka" 3719, 3679.
że tego czynu dopuszcza się
bezkarnie pewna ,,Elita' właś
Potrzebuję do pracy naukowej cicieli domów, która jak miko
komplet lub przynajmniej łaje wychodzi wieczorem lub
część roczników „Kalendarza wcześnie rano z ,,paczuszkami"
Ewangelickiego". Jan Kubik, lub wiaderkami na ulicę i pod
tel. 3592 lub wiadomość rzucają jak kukułki odpady
w „GU".
i śmieci, puszki, butelki i szma
ty, za darmo do miejskich ko
Sprzedam samochód VW Jetta szy. Są też i tacy, co cichaczem
podrzucają worki do wsypów
GTI. Tel. 2698.
w blokach, a niektórzy podjeż
Poszukuję lokalu w centrum dżają samochodami i stawiają
Ustronia na działalność rze worki ze śmieciami koło zbior
mieślniczą. Wawrzyk Kazi ników na szkło. Pytam, jak dłu
go jeszcze będą ci ludzie bezkar
mierz, Ustroń, ul. Drozdów.
nie uprawiać ten proceder?
Towarzystwo Opieki nad Dzie
Bardzo łatwo wychwycić
ćmi
Niepełnosprawnymi tych sprawców. Wystarczy wy
w Ustroniu poszukuje do pra słać uprawnioną kontrolę, by
cy w nowo otwieranym przed sprawdzała w prywatnych do
szkolu specjalistycznym reha mach posiadanie kubłów na
bilitanta oraz logopedę ze zna śmiecie oraz rachunków za wy
jomością pracy z dziećmi nie wóz śmieci przez Zakład Oczy
pełnosprawnymi. Zgłoszenia szczania Miasta. Jestem pew
prosimy kierować na adres na, że kasa miejska znacznie się
Anny HanusDyrda ul. 22 Lip zasili z zastosowania kar ad
ca 19 Ustroń, tel. 2575.
ministracyjnych, zaś tajemniczy
„śmieciarze" nauczą się wresz
czie szanować prawo i dbać
o czystość naszego Miasta.
Mieszkanka Ustronia
Droga Redakcjo!
Po przeczytaniu art. „Na
wczasy do Ustronia" zamiesz
czonego w ,,GU" nr 3/91 poru
szyła mnie wiadomość na temat
kwater prywatnych w Ustroniu.
Na przełomie 1989j90 roku by
łam klientką PT ,,Czantoria",
W marcu 1990 r. zrezygnowa
łam z ich usług, jak zresztą
prawie 100% ustrońskich kwa
terodawców. Powód prosty, nie
opłacalność i stawki noclegowe
za niskie w stosunku do pono
szonych kosztów. PT „Czan
toria" za swoje usługi potrącała
sobie 10%. Wypłacała nam na
tomiast z dołu i to z opóźnie
niem miesięcznym, a nawet
dwumiesięcznym. W dobie inf
lacji ma to duże znaczenie. Dla
tego tak masowo zerwano z tą
firmą i wcale nie zawiniły tu
podatki.
Krystyna Hel wig
Ustroń, Rynek 3
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ogłasza konkurs ofert na zagospodarowanie
hud> nku gastronomicjnohandlowego na terenie basenu
kąpielowego w /amian /a przygoiowaniei.prowadzenie
lego basenu u sc/onię letnim
amfiteatru i pomieszczeń przynależnych ora/ terenu
.
(Ob jętego ogrodzeń rem
stawu kajakowego p r / \ iii.. 1 lutnie/ej
O f e m w formie pi>emnej nale/yiskladae w Wydziale Ośw ia
ty. Kultury i Rekreacji 1 rzędu Miejskiego w Ustroniu, pokój
2N II piętro w nieprzekraezalnym terminie 7 dni od ukazania
sie ogłoszenia
Burmistrz. Miasta l stroń

ń wczoraj i dziś Ustroń wczoraj i dziś
Ano właśnie! To pytanie sta
wiają mieszkańcy Ustronia pa
miętający tę zasłużoną placówkę
kulturalną.
Jej dzieje są związane najpierw
z osobą pierwszego właściciela Je
rzego Prażaka. Jako znany restau
rator użyczył swej sali już pod
koniec XIX w. licznym organizac
jom na miejsce ich zebrań. W la
tach międzywojennych drewniana
wpierw gospoda przekształciła się
w zgrabny i wielofunkcyjny budy
nek murowany. To właśnie tutaj
w r. 1929 chodził „na półkę" z ro
botnikami z „Kuźni" i gazdami
Wł. Orkan. Mieszkał bowiem goś
cinnie u Jana Wantuły na Gojach
i zbierał materiały do swej kon
kursowej powieści „Czantoria",
toteż spotkania z prostymi ludźmi

pojmował jako lekcje etnografii
i gwary. Z woli Jerzego Prażaka
obiekt stał się własnością prafii
ewangelickiej ale nadal pełnił rolę
jakby ówczesnego domu kultury.
W ciągu wielu lat odbywały się
w nim przedstawienia teatralne
żywego w mieście ruchu amators
kiego, koncerty, projekcje filmów,
bale, zabawy i zebrania. Lata po
wojenne „Prażakówki" wiążą się
najmocniej z osobą nieodżałowa
nego Jana Nowaka — autentycz
nego animatora życia kulturalne
go w Ustroniu. Na skromnej sce
nie teatralnej i w kawiarni gościły
znane zespoły i postacie, na pięt
rze odbywały się wystawy i wer
nisaże plastyczne, pracowała bib
lioteka.
Jest to niestety chlubna prze
szłość. Nowy właściciel „Prażakó
wki" FSM —Zakład nr 3 po kilku
iatach użytkowania obiektu pod
jął się, i słusznie, prac budow
lanych. Przedłużające się jednak
ponad wszelką przyzwoitość re
mont czy przebudowa odbijają się
natomiast fatalnie na życiu kul
turalnym miasta. Ileż to straco
nych imprez, ileż kłopotów z wię
kszym zgromadzeniem ludzi przy
różnych okazjach! „Prażakówka"
straszy martwotą i powybijanymi
szybami z tyłu budynku.
Można dyskutować czy nowy
właściciel powinien tylko produ
kować samochody, czy być rów
nież animatorem i sponsorem kul
tury w mieście. Bezdyskusyjne jest
natomiast to, że zasłużona dla
Ustronia „Prażakówka" powinna

wrócić do dawnej świetności i to
możliwie jak najprędzej, i aby śp.
Jerzy Prażak nie musiał się „prze
wracać w trówle".
Tą wypowiedzią chcielibyśmy
zaprosić do głosu dzisiejszego
właścicela „Prażakówki" i gospo
darzy Ustronia.
Stanisław Niemczyk

(dok. ze str. 1)
łym terenie Śląska Cieszyńskiego.
„Czantoria" w zakresie oferowa
nych usług wydawała się być pra
wdziwym monopolistą. Biorąc
pod uwagę globalną wartość
sprzedaży nie istnieje tutaj kon
kurent, którego udział w rynku
przekraczałby 10%. Fakt ten jed
nak paradoksalnie stał się najwię
kszą przeszkodą dla szybkich
działań prywatyzacyjnych. Ale po
kolei. Wszystko rozpoczęęło się
18 grudnia ubegłego roku kiedy to
Rada Pracownicza „Czantorii"
podjęła uchwałę o przekształcenie
zakładu w jednoosobową spółkę
akcyjną Miasta Ustronia. 28 gru
dnia uchwałę podobnej treści
podjęli radni, bowiem miasto było
dotąd organem założycielskim PT
„Czantorii". Spółka prawnicza
Roman Szotkowski i Andrzej Si
kora opracowała następnie projekt
statutu spółki, wy pełniono też kwe
stionariusz
przedsiębiorst
wakandydata do prywatyzacji za
wierający niezbędne dane ekonomi
czne i to wszystko przesłano do
Urzędu
Antymonopolowego
w Katowicach. Tam się jednak oka
zało, że dostarczone dane są niewy
starczające i aby otrzymać pozyty
wną opinię tegoż Urzędu należy
przesłać informacje o wiele bardziej
szczegółowe. Urząd bowiem posta
wił pytanie jakie mogą być skutki
prywatyzacji monopolisty. I tu
zbierając te dane cała prawda wy
szła na jaw. „Czantoria" to kolos
pozorny i to w dodatku na glinia

nych nogach. Niemal w każdej
dziedzinie swojej działalności gdy
weźmie się pod uwagę poszczegól
ne obszary terytorialne jej dzia
łań, rzeczywisty udział tego przed
siębiorstwa wynosi od kilku d o
kilkunastu procent. Zmienia to
zasadniczo obraz PT „Czantorii"
dla której prywatyzacja staje się
ostatnią deską ratunku przed upa
dłością. W tym kontekście szcze
gólnego znaczenia nabiera fakt
odwołania z dniem 1.02 ze stano
wiska dyrektora PT „Czantorii"
Adama Buchty, który zarządzał
tą firmą od początku jej istnienia.
Gdy bowiem przeanalizuje się do
kumenty i porozmawia z pracow
nikami także i byłymi to okaże się,
że to nic PT „Czantoria" była
kolosem, ale jej dyrektor. Do tego
stopnia nawet, że w uchwale Rady
Pracowniczej towarzyszy pozyty
wna opinia o samym dyektorze.
Sprzeczność? Raczej chyba siła
oddziaływania. Tak czy inaczej
należy to już do przeszłości. Tym
czasowym kierownikiem przed
siębiorstwa został pan Edward
Szewczyk dotychczasowy główny
specjalista
d/s
technicznych,
a wszyscy wyczekują pozytywnej
decyzji Urzędu Antymonopolo
wego. Jeśli taka zostanie wydana
prywatyzacja ruszy większą parą
i 20000 akcji po 100000 zł każda
jak przewiduje projekt będzie szu
kać swoich nabywców. Hasło
„poznaj siłę swojego pieniądza"
stanie się rzeczywistością realną.

Korzystając z prywatnego archiwum Józefa Pilcha uzyskaliśmy
najstarsze dane o mostach w Ustroniu. Z księgi protokołów posiedzeń
Gminnej Rady w Ustroniu wynotowaliśmy, że praktycznie co roku była
poruszana sprawa zniszczonych ław i mostów:
1882 — naprawa mostu w Polanie
1883 — naprawa kładki do Jaszowca
1888 — budowa mostu na Wiśle do Dobki
1889 — odstąpiono od finansowania uroczystości otwarcia ratusza
a środki przeznaczono na budowę dróg i mostów po powodzi
1903 — budowa nowego mostu na Polanic
1926 — omawiano rozpoczęcie robót regulacyjnych na rzece Wiśle
Dopiero po uregulowaiu koryta rzeki powstały porządne mosty.
1935 — w związku z budową drogi na Równicę Gmina finansuje
budowę mostu w Polanie. Prawdopodobnie nie był to jednak
most betonowy. . _
Przed Ilgą wojną światową istniały na pewno następujące mosty:
1. w Nierodzimiu — droga do Lipowca (Nierodzim był osobną gminą)
2. k/basenu — droga na Zawodzie Górne
3. w Polanie — droga do Jaszowca, Dobki i na Równicę
Istnieją sprzeczne opinie czy na Zawodzie Dolne był most czy lawa
w miejscu dzisiejszego mostu przy ul. Kuźniczej,
oraz ławy:
1. na Zawodzie Górne — dzisiejsza kładka przy ul. Parkowej
2. na Zawodzie Górne — dzisiejsza kładka przy CPN
3. do Dobki — poniżej istniejącej kładki na Obłaźcu.
(J. Sz.)

Sprostowanie
Przepraszamy za błędne podanie nazwiska dowódcy Oddz. Czantoria w art.
„ R o k historii A K " . Nazwisko winno brzmieć Klemens Starzyk. Redakcja.

Czy Biblioteka
Miejska zamieni
się w muzeum?
Truizmem jest stwierdzenie, że
książki są coraz droższe, a przeto
coraz mniej dostępne większości
naszego społeczeństwa. Ciasne
mieszkania też nie sprzyjają gro
madzeniu domowych bibliotek,
tak niezbędnych zarówno starsze
mu jak i młodocianemu pokole
niu. Od czegóż jednak są biblio
teki? Wszak one mają za zadaic
gromadzić i udostępniać swoje
zbiory, a także spełniać funkcję
informacyjną (poprzez zgroma
dzenie słowników, encyklopedii,
informatorów, czasopism itp.)
oraz ogólnie propagować zamiło
wanie d o wartości kulturalnych.
Rolę i znaczenie bibliotek pięk
nie scharakteryzował prof. Karol
Gołębiowski następującymi sło
wami: „ G r o m a d z ą c dorobek naj
wybitniejszych pisarzy i uczonych
swego czasu, biblioteki umożli
wiają nieustający postęp ludzko
ści. N a w i ą z u j ą c zaś nieustanną
łączność między
pokoleniami
i epokami, zabezpieczają ducho
wą ciągłość między nimi i realizują ifj
w ten sposób głęboką potrzebę"
ludzkości pragnącej utrwalenia
swego istnienia poza granice upły
wającego czasu. Natomiast Jad
wiga Kołodziejska stwierdziła iż:
„ O b s z a r zasięgu oddziaływania
książki nieprzypadkowo pokrywa
się ze stopniem rozwoju kultural
nego i ekonomicznego, oraz z wy
sokością stopy życiowej poszcze
gólnych społeczeństw. Tam, gdzie
książka jest nieobecna, ludzie cier
pią niedostatek. Rozważania nad
współczesną funkcją książki i rolą
biblioteki muszą tę tragiczną dla
całej ludzkości geografię brać pod
uwagę".
M a m nadzieję, że słowa te wez
mę też pod uwagę członkowie Ra
dy Miejskiej kiedy będą uchwalać
budżet dld naszego miasta i w mo
rzu finansowych potrzeb dostrzegą
też konieczność przeznaczenia pe
wnej kwoty na zakup książek dla
Biblioteki Miejskiej.
Stale uzupełnianie księgozbio
ru o najwartościowsze pozycje be
letrystyczne i naukowotechnicne,
jest statutową powinnością bib
lioteki. Bez uzupełniania zbiorów
biblioteka traci swój charakter,
nie jest biblioteką w pełnym tego
slow znaczeniu, lecz zmienia się
w muzeum książki.
Pieniądze na zakup książek to
dla naszej Biblioteki naprawdę
Szekspirowskie „Być albo nie
być". Odpowiedzi na tytułowe py
tanie: „Czy Biblioteka Miejska
zamieni się w muzeum?" udzielą
członkowie Rady Miejskiej przy
uchwalaniu budżetu.
Anna Guznar
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Karnawał dobiegł końca

Fot. F. Bojda

Henryk Czembor

Wróć!
Oszołomiony, skołowany,
zagubiony, wyobcowany,
samotny wśród tłumu
wróć do społeczności wierzących!
Zmrożony ludzką obojętnością,
stęskniony za dobrym słowem,
skrywający swoje uczucia
wróć do Ojca swego!
Bezdomny i zbłąkany,
szukający miejsca dla siebie,
spragniony domowego ciepła
wróć do Ojczyzny swojej!
Wyzuty ze swych marzeń,
pozbawiony wiary i nadziei,
bezradny i zawiedziony
wróć do swego Kościoła!
W społeczności wierzących,
w Kościele apostolskim
znajdziesz Ojca swego"
i Ojczyzną swoją:
znajdziesz samego siebie!
(Wiersz zakwestionowany przed laty przez cenzurę państwową
jako propaganda Kościoła.)

Poziomo: 1) walczą na niej zapaśnicy 4) miękka skóra na odzież 7) tureckie
wojsko 8) biblijna żona Abrahama 9) topiel lub intensywność barwy 11)
roślina pochodząca z innego klimatu 12) sroczka ją ważyła 13) handlowa
nazwa włókna poliestrowego 14) historyczna dzielnica Rusi (ob. Ukraina)
15) sporo ich w zegarku 16) kopka siana, słomy 17) bożyszcze młodzieży
18) bylina o dużych liściach z Ameryki międzyzwrotnikowej 19) ostre
zakończenie strzały
Pionowo: 1) pot. nazwa żółtej odmiany tlenku ołowiowego 2) dziedzina
przysparzająca popularności Ustroniowi 3) stolica nad Wełtawą 4) stan
wzmożonego napięcia układu przywspółczulnego 5) leniwy żarłok 6)
ułatwia pisanie tekstu na kolumnach 10) człowiek, który nie dba o wygody
11) w starożyt. bogaty Rzymianin 13) du żucia i palenia
Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po uszeregowaniu liter z kratek
oznaczonych w dolnym rogu cyframi 1—22. Termin nadsyłania od
powiedzi upływa 5 marca br. Nagrodę f u n d u j e p. Edward Nowakowski
z Ustronia.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 2
Hasło: Paweł Steller.
W wyniku losowania kalendarze ustrońskie otrzymują: Erwin Niemiec.
Tadeusz Kubica, Janina Cieślak z Ustronia. N a g r o d y czekają w redakcji.

GAZETA

Masz wolny czas? Po cóż nu
dzić się w domu?
Popatrz — jaka piękna zima!
Mróz? Nieważne! Ciepłe spo
dnie, dwa swetry, czapka, rę
kawice i na narty!
Gdzie? Cóż za pytanie?.
Rozejrzyj się tylko. To widać
gołym okiem. Wal do nas! Nie
przejmuj się tym, co mówią
ludzie. Jakie tam złe warunki!
Pisze, że jedna trasa jest za
mknięta — ale to tylko tak,
profilaktycznie.
Naprawdę,
nie masz się czym przejmo
wać. Kup bilet i czym prędzej
w górę. Wjedziesz elegancko,
krzesełkiem. A jakie doznania
estetyczne po drodze! Zima
przecież jest przepiękna. A cóż
za widok z góry na ośnieżoną
dolinę Wisły, na Ustroń. Nie
zapomniany. Wynagrodzi Ci
wszystko. Nawet tą jedną za
mkniętą trasę. Są przecież je
szcze dwie inne. Orczyk za
chęcająco warczy.
No, dalej; suń po puszystym
śniegu, na pięknych nartach,
nabierając zawrotnych pręd
kości i... Co?.
Coś Ci się nie podoba? Że nie
ma śniegu? Że trawa i ka
mienie? Że, gdy dzwoniłeś,
sympatyczny głos pani w słu
chawce nic o tym nie mó
wił?
No, kochany! A pytałeś?

Gdybyś zapytał czy są kamie
nie na pewno by Cię odpowie
dnio poinformowano. No,
więc nie wybrzydzaj!
Że co? Szkoda nart?
Nie bądź śmieszny. Najwyżej
kupisz sobie nowe. Teraz już
wszystko jest w sklepach.
Jeszcze coś? Niebezpiecznie?
No, to po prostu: uważaj!
A poza tym, nie martw się.
Mamy prężnie działający
GOPR i służbę zdrowia.
O, widzisz. My tu gadu, gadu,
a Ty już zjechałeś.
No, to może jeszcze raz or
czykiem na górę...? Nie
chcesz? Nie, to nie.
No to teraz nartostradą na
dół... O! Zamknięta... No, nic.
Jakoś sobie musisz poradzić,
mój drogi. Nie złość się tak!
Sam tego chciałeś. Sport na
świeżym powietrzu. My Ci fe
rujemy wspaniały wyciąg i do
skonałe trasy, a Ty się złościsz
Zabawny jesteś, wiesz?
Idź lepiej do domu i zastanów
się czego właściwie chcesz.
Nieee, Ty ciągle o tych kamie
niach. Nie bądź nudny. Nie
pytałeś, to i nikt Ci nie powie
dział, że są. No, nie mam
czasu już dłużej z Tobą dys
kutować. Trzymaj się!...
Jak się stąd wydostać?
No, cóż... Hm... Ale! Sprytny
jesteś, to sobie'poradzisz. Hej!
Mam nadzieję, że kiedyś się
jeszcze spotkamy!..."
Dialog, pełna „nieza
pomnianych" wrażeń
wyobraziła sobie
Magda Dobranowska

