Komitet Obywatelski „Solidarność" w Ustroniu zaprosił na
swoje zebranie otwarte, ubiegających się o poselskie i senatorskie
mandaty, kandydatów ugrupowań postsolidarnościowych. Na
pierwsze spotkanie, które odbyło się 24 września, przybyli:
Stanisław Wąsik i Kazimierz Grajcarek z N S Z Z „Solidarność"
(S), Adam Kanafek i Ewaryst Rajwa z Unii D e m o k r a t y c z n e j
( U D ) , Witold Dzierżawski i Mieczysław Malinowski z Kongresu
Republikańskiego (KR), Ewa Ranosz z Porozumienia Obywatel

skiego Centrum (POC). Przedstawimy wybrane pytania i od
powiedzi, których udzielili kandydaci.
W ostatnim tygodniu sejm przyjął ustawę o prawie spółdziel
czym. Jaki jest stosunek „Solidarności" do niej.

K. G R A J C A R E K (S): Spółdzielczość mieszkaniowa w obecnym
kształcie jest, oczywiście, nie do przyjęcia. Jest to proteza starego
systemu. My opowiadamy się za działaniami ludzi, którzy chcą
coś zrobić.
Jak U D zapatruje się na obecną politykę zagraniczną,
w stosunku do nowotworzących się państw. Jaki jest stosu
nek do Polaków zamieszkałych na Litwie?

A. K A N A F E K (UD): Minister spraw zagranicznych nie jest
członkiem UD. Stoimy na stanowisku, że prawa mniejszości są
fundamentem demokracji. Dotyczy to w równym stopniu mniej
szości zamieszkujących Polskę, jak i mniejszości polskiej poza
granicami kraju. Jest to jeden z kanonów naszej polityki.
Co państwo sądzą o dekomunizacji?

E. RANOSZ (POC): Zacznijmy od tego, że okrągły stół był
układem korzystnym. Komuniści oddali władzę. Jesteśmy nato
miast zdania, że kiedy następuje historyczna szansa, to trzeba ją
dokończyć. Ustawa o dekomunizacji jest przygotowana. Nawet
ci, którzy byli zagorzałymi przeciwnikami tej ustawy, ostatnio
zmieniają zdanie. Świadczy o tym ostatnio odbyta rozmowa
między J. Kaczyńskim a S. Jeziorańskim. Ewolucja poglądów
pana Jaziorańskiego jest widoczna, o czym świadczy jego od
wołania się do denazyfikacji po II wojnie światowej. Z tymi,
którzy zajmowali wysokie stanowiska, trzeba się rozstać. Nie
mogą odpowiadać za kraj. Na pewno PC podniesie to w przy
szłym sejmie. Oczywiście, wszystko zależy od tego kto w tym
sejmie będzie siedział. Jeżeli lewica — to mogą być kłopoty. Jeżeli
prawica — to musi mieć świadomość konieczności wprowadzenia
takiej ustawy. Myślę, że wszyscy na to czekają i tak jak ja, nie
doczekali się.
Czy pan Dzierżawski utożsamia się z poglądem, że libera
lizm jest możliwy dopiero w rozwiniętej gospodarce kapitali
stycznej?

W. D Z I E R Ż A W S K I (KR): Urynkowienie musi zawierać ele
menty interwencjonizmu państwowego. Prawo komunistyczne,
które u nas obowiązuje, plus liberalizm, powoduje anarchię.
Potrzebne są dekrety, które doprowadzą nas do kapitalizmu. Nie
możemy szukać trzeciej drogi, bo to prowadzi na manowce.
(ciąg dalszy na str. 2)

Jesienią Jaszowiec pustoszeje

Jan Kubień
PSL Sojusz Programowy lista nr 2, 48 lat. mgr ekonomii,
żonaty, jedno dziecko. Od 26 lat pracuje w gospodarce komunalnej.
Aktualnie kieruje Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
w Ustroniu. Prezes ZW PSL w BielskuBiałej. Rzecznik ochrony
środowiska. Wyznaje zasadę, że uprawianie sportu i turystyka górska lo
podstawa dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
Adam Strzałkowski
KPN lista nr 41, 50 lat, doktor medycyny. Pracu
je w szpitalu w Myślenicach na stanowisku ordynatora Oddziału dzie
cięcego. W wolnym czasie lubi polować. Członek Koła Łowieckiego.
Marcin Byrtus
KPN lista nr 41, 21 lat, żonaty, jedno dziecko.
Pracownik Banku Śląskiego w Ustroniu. Członek kierownictwa rejonu
działania KPN. Rzecznik pozostawienia majątku narodowego w rękach
Polaków. Nie pozwoli na zrobienie z Polski kolonii. Interesuje się
polityką i sportem.
Mirosława Jurczyńska
Koalicja Polskiej Partii Ekologicznej i Polskiej
Partii Zielonych lista nr 43, 67 lat, pracownik Filii Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, obecnie dyrektor Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Cieszynie. W Ustroniu mieszka od 1978 r. Uważa, że
wiele w sprawie ochrony środowiska mogą zrobić sami ludzie. Interesuje
się psychologią i językami obcymi, szczególnie zaś kulturą francuską.
Kazimierz Wilk
Polski Związek Zachodni lista nr 58, lat 34, żonaty
2 dzieci, górnik, szef Okręgu Bielskiego KPN. Członek komisji rewizyj
nej NSZZ „Solidarność" K WK Pniówek. Przeciwnik autonomii Śląska,
zwolennik czynu bez ideologii. Stwierdza, że kolejny twór ideologiczny
jakim jest Solidarność PolskoCzechoSłowacka nie podejmuje działań
w kierunku przywrócenia pełni praw mniejszości polskiej na Zaolziu.
Interesuje się historią Polski.
Henryku Tambor
Polski Związek Zachodni lista nr 58, od 13 lal
w Ustroniu. Cały czas pracownik FSM. Kierowniczka Domu Kultury
„Prażakówka" od 1983 r. Jej zainteresowania związane są z pracą
zawodową. Trochę maluje, lubi dobrą literaturę. Nie należała i nie
należy do żadnej partii politycznej.
Urszula Brych
Polska Partia Ekologiczna
Zieloni lista nr 62, 43
lata, chirurg, ortopeda, pracuje w Centrum Rehabilitacji w Reptach
Oddział w Ustroniu. Intersuje się radiestezją, psychotroniką i oczywiście
polityką. Jej zdaniem, człowiek tak choruje jak się odżywia. Nic należy
do żadnej partii.

(ciąg dalszy ze str. 1)
Jak oceniacie państwo sejm i posłów?
G R A J C A R E K (S): W 60% oceniam negatywnie. Pozostali wywiąza
li się w połowic ze swego zadania. W '89 roku nasi członkowie, którzy
są obecnie u władzy, mówili jak powinno być. Nikt nie powiedział,
jak to zrobi. Wielu zapomniało o tym, że mają służyć a nie rządzić.
Teraz trzeba dopilnować, by politycy wywiązywali się ze swoich
obietnic przedwyborczych.
Co sądzicie państwo o autonomii Śląska? O regionalizacji?
E. RAJWA (UD): Jest na to zbyt wcześnie. Mamy wiele innych
spraw, które trzeba w pierwszym rzędzie załatwić.
W. D Z I E R Ż A W S K I (KR): Regionalizacja to nasza główna zasada
programowa. Co do autonomii, to powinniśmy być bardzo ostrożni.
Sprawy te należy delikatnie poruszać, o czym świadczą zajścia na
południu Europy.
Czy jest ustalony tryb powoływania regionów?
W. D Z I E R Ż A W S K I (KR): To nie może być podział na linijki.
W pewnym sensie powinniśmy wychodzić poza granicę państwa.
Jeżeli kiedyś powstanie Europa regionów, to na pewno, nie na
zasadzie decyzji odgórnych.
Jak chcecie państwo rozwiązać problemy oświaty?
E. R A N O S Z (POC): Budżet musi być zasobny, aby mógł łożyć na
oświatę. Należy dać szansę różnym typom szkół. Obecnie jesteśmy
w sytuacji przejściowej. Naszym celem jest dojść do bogatej szkoły
publicznej. Myślę, że wszyscy powinniśmy dołożyć starań, by oświata
stanęła na nogi.
W. D Z I E R Ż A W S K I (KR): Ważne jest kto będzie płacił na oświatę.
Budżet państwa, czy gminy. Dając pieniądze z gminy, mamy lepszą
możliwość kontroli. Na okres przejściowy, najlepszym rozwiązaniem
są szkoły administrowane przez gminy, ale pieniądze na to powinny
otrzymywać z ministerstwa. To, co się teraz dzieje, jest jednym
wielkim marnotrastwem.
Jaki jest stosunek UD do Balcerowicza?
E. RAJWA (UD): Balcerowicz został powołany przez premiera
Mazowieckiego i U D go popiera. Byłoby źle gdyby go nie popierała,
gdyż wszystkie inne ugrupowania krytykujące go, nie przedstawiają
alternatywnego programu. Nikt nie twierdzi, że to ideał. Wiadomo,
że cudów nie będzie. Proszę sobie przypomnieć jak atakowany był
Balcerowicz podczas kampanii prezydenckiej, po czym grzecznie się
z nim przeproszono. To samo było z ministrem Skubiszewskim.
*

*

*

Na otwartym zebraniu KO, 8 października, prezentowali się: Witold
Kubik z Kongresu LiberalnoDemokratycznego (L), Idzi Panic ze
Związku Górnośląskiego, oraz Bogumiła Maria Boba, Antoni Krzysz
tof Czarnota, Jerzy Hilbrycht, Paweł Kilarski, Władysław Sanetra
wszyscy z Wyborczej Akcji Katolickiej (WAK). Pierwsze pytanie
skierowane do I. Panica, o jego koncepcję wyjścia z kryzysu.
I. P A N I C (ZG): Trzeba wspierać te działy gospodarki, które są
w stanie pociągnąć za sobą inne. Na całym świecie motoryzacja
napędza gospodarkę. Musi wystąpić czynnik powodujący szybki
obieg pieniądza. W naszym przypadku również może to być
produkcja samochodów, na które jest duży popyt i rolnictwo.
Podupadające rolnictwo kładzie cały przemysł na nie pracujący. Są
możliwe dotacje z budżetu, który ma pieniądze, lecz ich nie urucha
mia, bojąc się, że nie wpłyną z powrotem.
Do WAK negatywnie ustosunkowała mnie osoba pana Paru
Iskiego, biorącego czynny udział w kampanii pana Kwaśniew
skiego... Jak Pani trafiła do Wyborczej Akcji Katolickiej?
B. M. BOBA (WAK): Nigdy nie należałam do żadnej partii. Wybra
łam się na spotkanie z posłem Łopuszańskim i tam poprosiłam o ma
teriały. Tak znalazłam się w WAK. Byłam założycielką koła w Biel
skuBiałej. Z domu wyniosłam, że Bóg i Ojczyzna, to dwie najważ
niejsze sprawy. W chwili obecnej, kiedy trzeba odnowić porządek
tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, włączyłam się w ten ruch.
Moje pytanie dotyczyło pan Parulskiego.
P. KILARSKI (WAK): Wyjaśniał to już Stefan Niesiołowski
w telewizyjnym studio wyborczym. W '89 r. Parulski brał udział
w kampanii wyborczej, ale mecenasa SiłyNowickiego. Mógł mieć
kontakty z Kwaśniewskim, który był szefem sportu PRL. Oczywiście

prasa o tym pisze i można mieć wątpliwości. W naszym okręgu nie ma
tego typu problemów.
Do pana Panica. Odpowiada mi Związek Górnośląski, ale
obawiam się, że może on się stać, w sensie narodowym,
niepolskim związkiem, a związkiem górnośląskim w ogóle.
I. P A N I C (ZG): Często nas się myli ze Związkiem Górnoślązaków.
My chcemy zrzeszać wszystkich ludzi mieszkających na Śląsku.
Stawiamy na rozwój gospodarczy regionu. Chodzi nam o to by
społeczność tu mieszkająca zjednoczyła się. Duży nacisk kładziemy
na samorządność.
P. K I L A R S K I (WAK): Są kwestie zasadnicze dotyczące państwa,
narodu, ustroju. Jeżeli w koncepcji liberałów słyszymy o tzw.
regionalizacji, to zaczynają się różnice między nami. Nie możemy
zgodzić się na autonomizację Polski. Jest to dzielenie polski na Polskę
A, Polskę B, a nawet C. Budzi to sztuczne separatyzmy. Myślę, że
proces integracji narodowej jest faktem. Przy poszanowaniu odręb
ności wszystkich grup etnicznych, robienie z tego politycznego
aspektu, jest przesadą. W całej Europie widzimy tendecje nacjonali
styczne i tym bardziej absurdalny jest pomysł dzielenia Polski.
Jakie są podobieństwa między ZChN i liberałami?
P. K I L A R S K I (WAK): Świadomość wprowadzenia silnej władzy
prezydenckiej. Proszę sobie wyobrazić, że prezydent w sytuacji puczu
w Moskwie nie może liczyć na parlament. Silna władza musi być
zabezpieczeniem przed zagrożeniami zewnętrznymi. Nie lansujemy
dyktatury, a działania według praw, które zostaną określone w nowej
konstytucji. Silna władza sejmu to mit.
Jak wprowadzić to w społeczeństwie, które nie kocha silnej
władzy?
P. K I L A R S K I (WAK): Jeżeli się przekona ludzi, że władza jest
konsekwentna, to ją zaakceptują. Dwóm poprzednim rządom za
brakło konsekwencji. Mazowiecki, a raczej Bielecki, wpłynął na NBP
przed wyborami prezydenckimi i wypuścił dodatkową ilość pienię
dzy, bo przed wyborami należało pochwalić się społeczeństwu.
Doprowadziło to do nawrotu inflacji.
Czy mogliby przedstawić państwo swoją wizję przekształceń
przedsiębiorstw państwowych.
W. S A N E T R A (WAK): W chwili obecnej nie ma spójnej zasady
prywatyzacji. Póki nie będzie ustalonych odpowiednich kierunków
to będzie to się odbywało tak, jak do tej pory. Duże przedsiębiorstwa
np. zbrojeniowe muszą pozostać w rękach państwa.
J. H I L B R Y C H T (WAK): Polski pracownik stoi wobec takiej
bariery: ma zdolności i umiejętności natomiast nie ma warsztatu
pracy. Trzeba stworzyć warsztat pracy tym, którzy potrafią coś
zrobić. Trzeba pokonać tą barierę. Państwo musi spełnić swą funkcję
pomocniczą. Lecz państwo nie powinno rezygnować z zakładów
pracy które dobrze prosperują. Jeżeli istnieje silne przedsiębiorstwo
państwowe, niech takim pozostanie. Może znaleźć się ktoś z za
granicy, kto będzie chciał w nas zainwestować. Jeżeli zawrzemy
mądrą umowę, to proszę bardzo, ale musi to być kapitał zróż
nicowany, by nie był to kapitał jednego państwa. Ważnym jeszcze
jest, by kapitał obcy nie zdobył przewagi nad krajowym.
Opracował: W. Suchta

Zadowoleni

pobytu

Miło będą wspominać pobyt w Ustroniu dzieci z Mińska, które
przebywały w naszym mieście w ramach akcji pomocy dzieciom
Czarnobyla. Ich opiekunka, Wiera Kondraszuk, prosiła redakcję
„ G U " o przekazanie wszystkim mieszkańcom Ustronia gorących
podziękowań za przyjęcie, pomoc, zrozumienie i ciepło. „Mogliśmy
oddychać czystym powietrzem, jeść nieskażoną żywność. Nigdzie nie
spotkaliśmy się ze złym traktowaniem. Nie mogę znaleźć słów by
powiedzieć jak podobało nam się w Ustroniu. Bardzo trudny jest
dzień odjazdu. Dzieci z ochotą zostałyby dłużej." — powiedziała nam
pani Wiera. Zapytaliśmy ją również o nieco ogólniejsze wrażenia
z Polski. To co usłyszeliśmy w odpowiedzi odbiegało od utartych
sądów, które tak często pojawiają się w prasie i to nie tylko polskiej.
Pani Wiera twierdzi, że nie wyobrażało sobie różnicy jaka dzieli jej
kraj od Polski. Brak pijaków i czystość miast to pierwsza rzecz która
rzuca się w oczy każdemu przybyszowi zza wschodniej granicy.
Jechali autobusem do Cieszyna i nikt podczas jazdy nie klął a co
najbardziej szokujące, wszyscy pasażerowie byli trzeźwi. Podejrzenie,
że takie opinie są wypowiadane przez grzeczność, pani Wiera
zdecydowanie odrzuciła.

W dniach 21—25 października przebywać będzie w Ustroniu delegacja
z NeukirchenVluyn. Przybędzie ok. 50 osób.

W dniu 27.09.91 w kinie Uciecha odbyło się pierwsze ekumeniczne
spotkanie młodzieży różnych denominacji wyznaniowych z Ustronia:
kościoła katolickiego, ewangelickiego i zielonoświątkowego. W spot
kaniu wzięło udział około 100 osób. Atmosfera spotkania była bardzo
dobra. Każda grupa wniosła coś do „wspólnego garnka". Były wspólne
pieśni, pantomima, pieśni grupowe, było również świadectwo na
wrócenia się do Chrystusa. Planuje się organizowanie dalszych spotkań,
w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 17 (w piątek o piątej). Celem
spotkań jest promowanie chrystocentrycznej twórczości młodego poko
lenia. Najbliższe spotkanie: 25 października godz. 17.00.
<r
7 października odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych na
boisku LKS „Czantoria" w UstroniuNierodzimiu. Pierwsze miejsce
zajęła SP1, 2. SP2 Nierodzim, 3. SP2. W BielskuBiałej na stadionie
KS „Sprint" 5 października odbyły się mistrzostwa makroregionu
śląskiego młodzików w lekkiej atletyce. W biegu na 100 m dziewcząt
drugie miejsce z czasem 13 sek. zajęła Beata Korzeń z SP2, w rzucie
oszczepem zwyciężyła Terasa Witt z SP5 w Lipowcu.
ir
Na ślubnym kobiercu stanęli:
28 września
Irena Saltarius, Ustroń i Stanisław Polok, Wisła
Beata Maciejczek, Ustroń i Mirosław Pilch, Wisła
Katarzyna Supryn, Puławy i Daniel Kołder, Ustroń
5 października
Małgorzata Kojma, Ustroń i Marek Lonert, Ustroń
Lucyna Habarta, Ustroń i Sławomir Najda, Pogórze
Marianna Szeia, Ustroń i Tadeusz Szela, Ustroń
Anna Nogowczyk, Górki Wlk. i Mirosław Figiel, Ustroń
r *

r

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Jan Josiek, 80 lat, ul. Polańska 15
Franciszka Kaleta, 85 lat, ul. Leśna 5
Helena Macura, 85 lat, ul. Sikorskiego 5
Zofia Chwastek, 85 lat, ul. Brody 25
Helena Hiner, 80 lat, ul. Wiśniowa 6
Helena Pilch, 80 lat, ul. ul. Belwederska 9
Weronika Fijok, 80 lat, ul. Lipowska 14
r

ær

Ognisko Pracy Pozaszkolnej zorganizowało 7 października zawody
latawcowe. Imprezę sponsorował Wydział Oświaty UM. W kategorii
latawców skrzynkowych zwyciężył Robert Więcek, 2. Sławek Jankner,
3. Bartek Mendrek. W kategorii latawców płaskich: 1. Jacek Czepczan,
2. Sławek Gacek, 3. Kinga Oleksa. Zawody te mają swoją długą tradycję
i zawsze najliczniejszy, najlepiej przygotowany zespół wystawia SP6
w Nierodzimiu, gdzie instruktorem koła modelarskiego jest Tadeusz
Michalak. Organizatorzy są zaskoczeni małym zainteresowaniem tego
typu zawodami innych szkół podstawowych.
Tir

£

Ustroń uzyskał możliwość połączeń telefonicznych z wieloma mia
stami w całym kraju. Dzwonimy przez zero i po usłyszeniu wybieramy
kod kierunkowy i bez oczekiwania numer abonenta.
r

£

W związku z remontem jesiennym wyciągu krzesełkowego na Czan
torię zostaje wstrzymany ruch pasażerski w dniach 21 października do
29 listopada 1991 r.
Ci, którzy od nas odeszli:
Zuzanna Cimała, 85 lat, ul. Źródlana 48
Małgorzata Szpin, 72 lat, ul. Harbutowicka 13
Ewa Puczek, 63 lat, ul. Skalica 11
Józef Rakus, 60 lat, ul. Leśna 21
Emilia Cieślar, 80 lat, ul. Daszyńskiego 34/3

3.10.91 r.
O godz. 8.20 na ul. Cieszyńskiej
kierujący Fiatem 126p KTZ 8793
z Ustronia najechał na tyl poprze
dzającego go samochodu Volks
wagen BLE 2932. Straty ok.
3 min zł. Kierowcy trzeźwi.

Burmistrz Miasta Ustronia wraz
z Zarządem Miasta dziękuje
wszystkim instytucjom i rodzi
nom za miłe przyjęcie w naszym
mieście dzieci Czarnobyla.
Dzieci zostały przyjęte przez:
Klasztor Sióstr Boromeuszek,
Zbór „Betel". DW Adria, DW
Juhas, DW Magnolia, oraz rodzi
ny: Szarowskich, Gogółków, Pil
chów, Madziów, Krysków, Muc
ke, Rusków, Śniegoniów, Młot
kowskich, Kudełków, Pochopie
niów, Troszoków, Szarców, Roz
musów, Stryczów, Hadaszcza
ków, Lazarów, Krużołków, Maj
cherków. Dziękujemy również ro
dzinom, które uatrakcyjniły po
byt tych dzieci w Ustroniu: rodzi
nom Dutkiewiczów, Bożków,
Nowakowskich, Kubalów, Hole
ksów, Gurnioków, pani T. Skwa
rze i wielu ofiarodawcom anoni
mowym.

Z Europy
do domu
,,Bylem członkiem
delegacji
Ustronia wizytującej Neukirchen
Vluyn...."
Z przykrością muszę się przy
znać, że jestem przedstawicielem
„przewoźnika w dobrym humo
rze", w związku z tym jeżeli to
usatysfakcjonuje „Anonima" z po
przedniej „Gazety", to za odmó
wienie posłuszeństwa przez auto
bus bardzo serdecznie Jego jak i po
zostałych pasażerów przepraszam!.
Przepraszam, że nie zrobiłem
tego wcześniej, ale myślę, że na
spotkaniu w Domu Kultury nie
było na to czasu, a w sobotę na
Dortfeście nie było możliwości.
Cieszę się również, że wielka oba
wa przed szczęśliwym powrotem
pozwoliła jednak „Anonimowi"
wsiąść do autobusu i szczęśliwie
przyjechać do Ustronia. Miał mo
żliwość poproszenia o azyl, ale
wtedy stracilibyśmy jednego czło
nka „Anonima" ustrońskiej spo
łeczności?. Myślę również, że
zmiana naszej mentalności nie bę
dzie polegała na zmianie tabliczek
„Uwaga zły pies" na „Pilnuje nas
Azor", ale na wykreślenie z naszej
codzienności zwrotu „Człowiek,
człowiekowi wilkiem".
Przedstawiciel
„Przewoźnika w dobrym humorze"

W ostatnim okresie Straż Miej
ska zajmowała się między innymi:
— usuwaniem tablic z drzew na
terenie Jaszowca i Dobki
— wyjaśnianiem skarg mieszkań
ców dotyczących dzikiego wysy
piska gruzu przy boisku w Hcr
manicach i nieporządków na ul.
Strażackiej.
Poza tym polecono przeprowa
dzenie porządków wokół posesji
przy ulicach Miłej, Stellera, Mali
nowej, Różanej i Goleszowskiej.
Panuje tam największy bałagan
w mieście. Powiadomiono rów
nież PKS o konieczności ponow
nego malowania pasów ograni
czających dworzec na rynku.
Między 26.09 a 10.10 Straż
Miejska wystawiła mandatów za
ok. 2 min zł.

W odpowiedzi na skargę mie
szkańców ulic P. Stellera i Po
rzeczkowej,
Urząd
Miejski
w Ustroniu uprzejmie informu
je, co następuje.
Nawierzchnie asfaltowe ulic
P. Stellera i Porzeczkowej po
ddane zostały zabiegowi pielęg
nacyjnemu zwanemu regenera
cję nawierzchni, polegającemu
na skropieniu powierzchni na
wierzchni emulsją asfaltową
i zasypaniu grysem kamiennym
do 5 mm wraz z jego zagęsz
czeniem. Zabieg taki ma na celu
wytworzenie cienkiej powłoki
ochronnej na powierzchni na
wierzchni asfaltowej, które jako
najbardziej narażona na ujemne
skutki oddziaływania ruchu
drogowego i warunków atmo
sferycznych utraciła własności
szczelności i plastyczności. Za
bieg ten ma uchronić nawierz
chnię dróg przed jej degradacją,
przedłużając jej żywotność.
Opisany wyżej zabieg pielęg
nacyjny nawierzchni jest po
wszechnie znany, zaś jego rzad
kie stosowanie prowadzi do
zbyt częstych i kosztownych wy
mian nawierzchni. W przypad
ku osiedla Hermanice taka kon
serwacja dróg była konieczna.
Nadmiar kruszywa niezaabsor
bowanego przez asfalt zostanie
usunięty, co zmniejszy nadmier
ne zapylenie.
Jeżeli chodzi o wpusty ulicz
ne, informuję że w roku bieżą
cym dwukrotnie
dokonano
przeglądu i oczyszczenia stu
dzienek
rewizyjnych
wraz
z wpustami występującymi na
terenie całego osiedla.
Za utrudnienia, które wystą
piły podczas prowadzenia robót
drogowych przepraszam.
Zca Burmistrza
mgr inż. Tadeusz Duda
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Jednym z pierwszych punktów 24 sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 1 października, były zapytania mieszkańców, czyli
punkt mający każdorazowo otwierać obrady. Jako pierwsza
swe uwagi do władz miasta skierowała pani Irena Pawelec.
Zarzuciła władzom lekceważenie mieszkańców i brak ochrony
przed negatywnymi skutkami jakie pociąga za sobą budowa
wysypiska śmieci na Poniwcu. W strefie 300 m od wysypiska
znajduje się 36 domostw w większości korzystających z włas
nych studni. Już obecnie występują skażenia. Odpowiadając
burmistrz stwierdził, że skażenia występowały już wcześniej i nie
mają hic wspólnego z pracami budowlanymi; eksploatację
przewidziano na 3—4 lata, na pewno więc śmieci nie przekroczą
czaszy wysypiska; bardzo rygorystycznie będą przestrzegane
zasady składowania odpadów.
Następnie pan Małysz pytał o rozwój telefonizacji w Ustro
niu. Aby rozwój taki mógł nastąpić muszą zostać spełnione
liczne warunki. Prawdopodobnie nastąpi to nie wcześniej niż
w latach 1994—95.
Pan Aleksander Franta wygłosił oświadczenie w sprawie przy
wrócenia nazwy ul. gen Ziętka. Gen. Ziętek przysporzył Ustronio
wi i całemu Śląskowi tyle dóbr, że chyba należy mu się ulica.
Do sprawy śmieci powrócił w swym zapytaniu pan Adam
Heczko. Wyraził wątpliwość czy ładne projekty segregacji są
dopasowane do rzeczywistości. Burmistrz raz jeszcze stwierdził,
że nie przewiduje się segregacji na wysypisku a odbiór śmieci
będzie rygorystyczny.
Pani Kaczmarczyk zadała trzy pytania: dlaczego nie ma
straży miejskiej w niedzielę na bulwarach nadwiślańskich; czy
nie tańsze byłoby położenie kabla energetycznego na ul. Konop
nickiej, pod ziemią, a nie po każdej wichurze naprawiać zerwane
druty; czy miasto interesuje się placem zabaw dla dzieci na
osiedlu „Zacisze"? Burmistrz odpowiedział: straż będzie inter
weniować; koszty położenia kabla są zbyt wysokie na obecne
możliwości; placem zabaw administruje SM „Zacisze" a do
miasta nikt nie zwracał się o pomoc.
Powyższa relacja, być może, nie oddaje w pełni atmosfery
„zapytań mieszkańców", lecz o tym, że ten punkt obrad jest
potrzebny i nadaje obradom R M dodatkowy wymiar, można
z czystym sumieniem zaręczyć.
W dalszym ciągu sesji R M informację o funkcjonowaniu
Straży Miejskiej złożył jej komendant P. Bujok. Zakład Ener
getyczny, PKS powiadamiane są o awariach lamp ulicznych,
zaśmieceniu przystanków i interwencje te odnoszą skutek.
W Dobce handlowano w sklepie zamkniętym przez Sanepid
— Straż to przerwała. Rozpoczyna się akcja usuwania tablic
z drzew. Radny Czapla podniósł kwestię zbyt energicznego
egzekwowania mandatów przez Straż. Wystawia się mandaty za
parkowanie przed blokiem, tłumacząc to koniecznością zaro
bienia na siebie. Komendant wyjaśnił, że wręczano jedynie
upomnienia. Nikt z mieszkańców Manhatanu nie zapłacił
mandatu za złe parkowanie na swym osiedlu.
Aktualny stan prac nad planem przestrzennego zagospodaro
wania miasta przedstawił radny W. Głowinkowski. Zabudowa
wielorodzinna zlokalizowana będzie na płn. od ul. Fabrycznej
i w rejonie CieszyńskiejStawowej. Likwidacja campingów jest
w obecnej sytuacji nierealna, mimo to, niektóre obiekty tego
typu powinny zniknąć. Projektant pan Bielobradek omówił
rozpatrywanie wniosków o budowę domów jednorodzinnych.
Wpłynęło 160 wniosków, z czego 100 musiano rozpatrzyć
nagetywnie. Poświęcono na to sześć posiedzeń komisji. Przyjęto
zasadę, że będzie się odrzucać wnioski zmierzające do dalszego
rozproszenia budownictwa i zabudowywania terenów nieu
zbrojonych. Dużo emocji budzi zagospodarowanie terenów
między ulicami Brody i Konopnickiej. Na mające tam powstać
centrum usługowe zostanie rozpisany konkurs. Rozbudowa
dzielnicy leczniczorehabilitacyjnej przebiegać będzie zgodnie
z planem i w całości znajdzie się ona w obrębie parku
krajobrazowego, którego granicą, według planu, powinna być
rzeka Wisła. O ograniczenia obowiązujące na terenie parku
A l_nTnfo I IcfrAncl/A

krajobrazowego, w szczególności dotyczące mieszkających tam,
zapytał radny Śliwka. Zakazuje się lokalizacji obiektów przemy
słowych, hodowlanych, zwartej zabudowy, kopalnictwa, stoso
wania pestycydów, co nie oznacza zakazu budownictwa w ogóle
a gospodarka leśna nie może prowadzić do naruszenia ist
niejącego krajobrazu. Chodzi o niepogarszanie istniejącego
stanu — odpowiedział, jeden z projektantów, pan kołder.
Muszą być spełnione wymogi obowiązujące uzdrowiska. Od
powiedź ta odnosiła się również do wystąpienia, w imieniu
swoich wyborców, radnego Jurczoka. Nie podobało się pani
Górniok z Lipowca otaczarnia w prezentowanym planie, w tym
miejscu, nie powstał inny uciążliwy zakład.
Na interpelację radnego Korcza, w sprawie utrzymania
w mieście punktu informacyjnego ZUS, odpowiedział zastępca
burmistrza pan Duda. Punkt jest potrzebny lecz Z U S boryka się
z kłopotami finansowymi. Osoba obsługująca ten punkt dostaje
miesięcznie 93 tys. zł. Jedynym rozwiązaniem wydaje się pomoc
finansowa miasta.
Napływające protesty, związane ze zmianą ul. Ziętka na
Słoneczną, radni rozpatrywali w sprawach bieżących. Radny
Korcz przedstawił informację Niestałej Komisji Rady d/s
Nazewnictwa Ulic. Na sesji w dniu 19.04.1991 r., w tajnym
głosowaniu, radni dokonali ostatecznego wyboru zmiany nazw
ulic. Zmiana nazwy ul. Ziętka na Słoneczną nastąpiła w wyniku
zbiorowego protestu niemalże wszystkich mieszkańców tej
ulicy. Po zmianie nazwy napłynęły protesty: Towarzystwa
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Związku Inwalidów Wojen
nych w Wojskowych w Ustroniu, Towarzystwa Przyjaciół
Gliwic, prof. Zbigniewa Gburka, Edwarda Grodnera z Katowic
i 6 zbiorowych petycji mieszkańców Ustronia. Komisja pod
trzymała swą poprzednię decyzję, ostateczne rozwiązanie pozo
stawiając radnym. Radny Korcz przedstawił również stanowi
sko Komitetu Obywatelskiego mówiące, iż nie można w nie
skończoność manipulować zbieraniem podpisów w podjętej już
w demokratyczny sposób decyzji, gdyż w przeciwnym wypadku
druga strona przystąpi do składania podpisów protestacyjnych.
Po dyskusji radni przyjęli oświadczenie:
1. Zmianę nazwy ulic dokonano w wyniku tajnego głosowania
na sesji w dniu 19 kwietnia 1991 r.
2. O zmianę nazwy ul. J. Ziętka na nazwę pierwotną tj. ul.
Słoneczną, wystąpiła w formie petycji większość jej mieszkańców.
3. Gen. Jerzy Ziętek został w Ustroniu uhonorowany po
mnikiem przed.Szpitalem Uzdrowiskowym oraz tablicą pamiąt
kową z popiersiem w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym,
który nosi także jego imię.
4. M a j ą c powyższe na uwadze, jak i to, że przywrócenie nazwy
ul. J. Ziętka spowoduje kontrprotesty, Rada Miejska uzdrowis
ka Ustroń postanowiła nie zmieniać swej poprzedniej decyzji.
5. Rada Miejska wnioskuje o zdemontowanie żelaznej bramy,
zamykającej wjazd do ul. Zielonej przy której mieszkali jedynie
J. Ziętek i E. Gierek.
6. Oświadczenie niniejsze Rada Miejska przyjęła w dniu 1 paź
dziernika 1991 r.
Za oświadczeniem głosowało 15 radnych, 3 wstrzymało się od
głosu.
Wojsław Suchta

POMÓŻMY

DZIECIOM!

Komitet Obywatelski, mając na uwadze dobro dzieci naszej
gminy, pragnie przeprowadzić kwestę w dniu 1 listopada br.
z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci wywodzących się z rodzin
niezamożnych.
Zbiórka pieniędzy przewidziana jest w godzinach od
9.00—18.00 u wejść na cmentarze: ewngelicki, katolicki oraz
komunalny.
Liczymy na Państwa hojność
Komitet Obywatelski

WASSERWERK
NeukirchenVluyn posiada znakomitą wodę pitną. Eksploatowana
jest 12 studniami z głębokości 15—30 m, o wydajności 50 m 3 /godz.
każda. Woda nie jest chlorowana (u nas to niezwykła rzadkość), gdyż
nie zawiera zaieczyszczeń bakteryjnych. Bez obaw więc można ją pić
w stanie surowym. Na bieżąco badany jest stan bakteryjny i chemiczny
wody, a nad jakością czuwa lekarz urzędowy (Amtsarzt) będący
odpowiednikiem naszego inspektora sanitarnego. Ze względu na zawar
tość agresywnego dwutlenku węgla, a także żelaza i manganu — w celu
wyzbycia się tych niepożądanych składników — woda jest napowie
trzana i filtrowana.
Całość procesu produkcji wody kontroluje komputer. Pompy głębi
nowe w studniach włączone zostają automatycznie. Pracują przeważnie
w nocy pompując wodę do specjalnych zbiorników magazynowych,
gdyż wtedy opłata za prąd jest niższa. Aktualnie cena 1 m 1 wody wynosi
1,50 DM. Przy przeciętnym zużyciu 160 1 w ciągu doby, opłata którą
ponosi każdy mieszkaniec wynosi około 7,50 DM miesięcznie.
Jak funkcjonuje Wasserwerk
zakład produkujący wodę dla 26000
mieszkańców NeukirchenVluyn, ustrońscy ekolodzy mieli możność
obejrzeć nie tylko na filmie video, nakręconym z okazji 25lecia tego
zakładu, ale także bezpośrednio na ujęciu. Jego kierownik p. Erwin
Schüller, zapoznał nas z całym procesem produkcji i uzdatniania wody,
pokazując wszystko co nas interesowało. A zna Wasserwerk w najdrob
niejszych szczegółach, gdyż zarządza nim od 1965 r. Posiada 17
pracowników, w tym 10 technicznych, z których ośmiu to kon
serwatorzy, czuwający nad sprawnym funkcjonowaniem pomp i urzą
dzeń, oraz dokonujący bieżących napraw, w tym sieci rurociągów
o łącznej długości ok. 150 km. Ponadto pracownicy ci, raz w roku
odczytują stan 5600 liczników wody zainstalowanych w Neukir
chenVluyn.
Wasserwerk lśni czystością — kafelki na ścianach i podłogach, pompy
nie ciekną, nie widać plam od smaru czy oleju, pracownicy w czystych
kombinezonach. Pompy i rurociągi pomalowane są odpowiednimi
kolorami i nie skrapla się na nich wilgoć — to efekt klimatyzacji
pomieszczeń. Gdyby zabrakło energii, włączy się agregat prądotwórczy.
W ciągu 25 lat tylko dwukrotnie miały miejsce kilkugodzinne przerwy
w dostawie wody, w tym jedna spowodowana uderzeniem pioruna,
który uszkodził instalację elektryczną.
Opuszczając nowoczesny i gościnny Wasserwerk, zaproponowano
nam skosztowania wody. Z miniaturowego kranu popłynęła ciecz lekko
brunatna, jakby od żelaza, nieuzdatniona, o smaku... koniaku. Z dru
giego natomiast kranu, wypłynęła kryształowo czysta woda o smaku...
czystej.
Zygmunt Białas

W sierpniu br., podczas eks
humacji grobów oficerów pol
skich w Miednoje, zidentyfiko
wano szczątki zwłok Jana Jan
kowskiego. Jego syn Michał,
mieszkający w Ustroniu opo
wiedział nam historię zaginię
cia ojca.
„Mój ojciec, Jan Jankowski,
pracował w Komendzie Policji
SląskoDąbrowskiego Urzędu
Wojewódzkiego na etacie star
szego posterunkowego policji.
Historię ojca znam z opowia
dań mamy i dziadka. Urodzi
łem się w lipcu 1939 r. Miesz
kaliśmy w Katowicach Ochoj
cu. Po wybuchu wojny matka
ze mną i siostrą wyjechała pod
Kielce. Ojciec został ewakuo
wany wraz z całą Komendą
Policji. Znajomy matki spotkał
go jeszcze we Lwowie i z tego
można domniemać, że chcieli
ewakuować się do Rumunii. Po
17 września dostał się do niewo
li. Jedyną pewną wiadomością
o nim była kartka którą otrzy
maliśmy w grudniu 1939 r.
z Ostaszkowa. Mieszkaliśmy
wtedy już w Ustroniu u dziad
ków. Z kartki matka wnios
kowała, że ojciec chce powrócić
do domu. Pisał, że wynagrodzi
dziadkom opiekę nad nami.
Szerzej wszystko miał wyjaśnić
w dłuższym liście, niestety inna
korespondencja od niego do
nas już nie dotarła.
W 1943 roku, po odkryciu
przez Niemców masowych
grobów w Katyniu, matka za
częła podejrzewać, że jedną
z ofiar może być ojciec. Czeka
liśmy jednak dalej na powrót.
Skończyła się wojna a o ojcu
dalej nie było żadnych wieści.
Nadzieja, że zobaczymy go ży
wego topniała coraz bardziej.
Poszukiwania przez Czerwony
Krzyż okazały się bezskutecz
ne. W 1947 roku matka wy
stąpiła do Sądu Grodzkiego
w Katowicach o uznanie ojca
za zmarłego. Zmusiła ją do
tego bieda i nadzieja na otrzy
ojcu.

w M i e d n o j e . Usłyszałem w re

31.12.1948 r. Sąd Grodzki
w Mikołowie uznał ojca za
zmarłego, przyjmując datę
śmierci ną 9 maja 1945 r.
W uzasadnianiu wyroku czyta
my: „Na podstawie wiarygod
nych zeznań wnioskodawczyni
przyjął sąd, że Jan Jankowski
został ewakuowany z począt

lacji radiowej, że przy zwło
kach znaleziono szczątki met
ryki mojej siostry Barbary,
szczątki listu do matki, doku
ment tożsamości i medalik. Do
tej pory nie udało mi się poje
chać na grób ojca. Żyję nad
zieją, że w niedługim czasie
tam pojadę."

manie

Dobiega końca remont elewacji Banku. Poprzednia została już tylko na
zdjęciach.

kiem ostatniej wojny i ostatnio
widziano go z początkiem
września 1939 r. we Lwowie.
Później nie było już o nim
wiadomości.
Wobec powyższego, skoro
zaginiony przebywał na obsza
rze wschodnim Państwa Pol
skiego, przy czym istnieje pra
wdopodobieństwo, że zaginię
cie pozostaje w związku z nie
bezpieczeństwem spowodowa
nym działaniami wojennymi
tamże a w szczególności dzia
łalnością band, co jest notoryj
ne a nadto skoro bezskutecznie
upłynął termin
oznaczony
w ogłoszeniu do zgłaszania się
zaginionego i udzielania o nim
wiadomości przez osoby trze
cie, należało orzec jak w sen
tencji na zasadzie art. 12 par. 1,
14 par. 1, 18 par. 3 pr. osób
i art. XX przezp. wprow. pr.
osob."
Potem nastąpił rok 1956
i zaczynało się mówić o winie
NKWD. Pewnego razu mama
otrzymała wiadomość od bra
ta, że jeden z więźniów więzie
nia mokotowskiego otrzymał
gryps z prośbą o pozdrowienie
dla
rodziny
Jankowskich
w Ustroniu. Kiedy wyszedł
z więzienia matka pojechała do
niego, lecz on o niczym nie
chciał mówić twierdząc, że cały
czas jest śledzony. Żyliśmy
znowu nadzieją, jednak żad
nych innych wiadomości po
twierdzających przebywanie
ojca w którymś z więzień nie
otrzymaliśmy.
Stopniowo
sprawa
oficerów polskich
w Katyniu była coraz lepiej
znana. Już w końcu lat siedem
dziesiątych docierali do matki
ludzie tworzący listy pomor
dowanych. Trzy lata temu
w „Zorzy" zaczęły się ukazy
wać listy pomordowanych.
Znajdowało się tam nazwisko
ojca. Następnie ukazała się lis
ta w „Rzeczpospolitej" z do
kumentów, które W. Jaruzel
ski otrzymał od Gorbaczowa.
Również tam figuruje ojciec.
Jednak w dalszym ciągu nie
było wiadomo gdzie ci oficero
wie są pochowani. W drugiej
połowie sierpnia 91 r. prze
prowadzono
ekshumację

renty

po
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Pianolę walizkową, prod. niem.
sprzedam 500 tys. zł — tel. 2858.

SPISY WYBORCÓW

Pomieszczenie do 100 m2 wynaj
mę najchętniej firmie. Ustroń, Li
powa 39.

Sprzedam stół krawiecki krajal
niczy, ladę sklepową, manekin.
Tel. 3583 wieczorem.

Udzielam korepetycji zjęz. angiel
skiego. Tel. 3768 po 15.00.

Wynajmę pawilon nadający się na
działalność handlową lub usługo
wą w centrum Ustronia. Tel.
3583 po 20.00.

Burmistrz Miasta Ustroń zawiadamia, że zgodnie z art. 16 Ustawy
z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypos
politej Polskiej (Dz.U. RP z dnia 3 lipca 1991 r. Nr 59, poz. 252)
w Urzędzie Miejskim Ustroń Rynek 1, zostaje udostępniony do wglądu
spis wyborców.
Wyborcy mogą dokonać sprawdzenia prawidłowości spisu w na
stępujących miejscach i terminach:
P o k ó j nr 3 — parter
14.10.1991 r .
w godz. od 10.00 do 15.30
od 9.00 do 16.00
15.10.1991 r .
od 9.00 do 15.30
16.10.1991 r .
od 9.00 do 15.30
17.10.1991 r .
od 9.00 do 15.30
18.10.1991 r.
od 9.00 do 12.00
19.10.1991 r .
S a l a nr 24 — I piętro
21.10.1991 r .
w godz. od 9.00 do 15.30
22.10.1991 r .
od 12.00 do 17.00
23.10.1991 r .
od 12.00 do 17.00
24.10.1991 r.
od 12.00 do 17.30
25.10.1991 r .
od 9.00 do 12.00

Autokonserwacja — Ustroń ul.
Polna 15.
Telewizor „Libra", pralkowirów
kę niedrogo sprzedam. Ustroń
Konopnickiej 36/8.
Studentka anglistyki udzieła ta
nich lekcji angielskiego (sobota,
niedziela) tel. 2700.
Sprzedam telewizor kolorowy,
typ Rubin 714p w dobrym stanie.
Cena 700 tys. zł. Tel. 2875.

Sprzedam sklep — Ustroń tel.
2845.
Tanio sprzedam kasety wideo z li
cencją do wypożyczania. Ustroń
ul. Folwarczna la.

S

Wynajmę na Zawodziu dwa loka
le na cele handlowobiurowe. Tel.
Katowice 584280.
Wynajmę od 15.10 M2 na Man
hatanie. Tel. Wrocław 678911.
Sprzedam VW Bus. Tel. 2408.

Y

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18.1. Ordynacji, każdy
obywatel może wnieść do Urzędu Gminy pisemnie lub ustnie do
protokołu reklamację na nieprawidłowości sporządzenia spisu wybor
ców, a w szczególności w sprawie:
1) pominięcia wyborcy w spisie wyborców,
2) wpisania do spisu wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,
3) zawarcia w spisie wyborców niewłaściwych danych o wyborcach
_
..
,
wpisanych
do spisu.
r
r
Burmistrz TT
Ustronia
Andrzej Georg

„Budujemy..."— wyjaśnienia
W związku z ukazaniem się w Gazecie Ustrońskiej z dnia 6—19.10 nr
20(37) zdjęcia na stronie 7 pod tytułem „Budujemy... budujemy..."
Przedsiębiorstwo „Kamadex" informuje, że od dnia 6.03.91 r. nie jest
wykonawcą dobudowywanego skrzydła Szkoły Podstawowej nr
2 w Ustroniu. Nowym wykonawcą jest Zakóad Robót Budowlanych
inż. Janusz Lipus.
Na widocznym zdjęciu odpadł fragment ściany 3 kondygnacji.
Przedsiębiorstwo „K.amadex" zakończyło w dniu 6.03.91 r. prace przy
budowie na wysokości 2 kondygnacji.
Dyrektor Oddziału w Ustroniu
Wiktor Wysocki
Wyjaśniam, że artykuł pt. „Budujemy... budujemy..." zawiera nie
stety nierzetelną informację.
1. Wykonawcą budowy jest Zakład Budowłany inż. Janusza Lipusa
i Ottona Kosiały.
2. Z przykrością stwierdzam, że incydent niestety zdarzył się i to
rzetelnemu wykonawcy, który realizuje budowę w sytuacji dużych
kłopotów finansowych odbijających się na kondycji finansowej wyko
nawcy,
3. Odpadła nie ściana, a fragment ścianki osłonowej wieńca żel
betonowego w trakcie betonowania stropu II piętra za pomocą
specjalnej pompy do przenoszenia betonu pod ciśnieniem. Wypadek
zdarzył się nie w wyniku błędu w sztuce, ale nieostrożności w trakcie
pracy.
Szkoda wielka, że artykuł był równie niebudujący jak wpadka
budowlanych.
mgr inż. Stefan Bałdys
inspektor nadzoru
Od redakcji: dane czerpaliśmy z tablicy budowy wiszącej na ogrodzeniu.
Podane tam informacje nie zostały nadal zmienione.

Sprzedam nadkola, kupię słownik ortograficzny?
f\ r.Q7iit'i I IctrnńcLa

W październiku 1944...
25.10.1944, środa, późny wieczór. Działająca w rejonie Ustronia
grupa partyzancka zaskoczyła volksdeutscha A d a m a Śliwkę, m a j ą 
cego gospodarstwo na stoku góry O b o r a . Z a b r a n o mu broń oraz
zarekwirowano żywność dla potrzeb oddziału. Śliwce przykazano
aby nie próbował tej nocy zawiadamiać policji. Przestraszony
Śliwka i jego rodzina nie wychylili nosa z d o m u przez całą noc
i nawet rano.
26.10.1944, czwartek. Przed południem Śliwka zdecydował się
zadzwonić do policji w Ustroniu, musiał przecież zgłosić, że zabrano
mu broń. Zszedł na dół, do domu wypoczynkowego Huty „Pokój",
gdzie w czasie okupacji mieścił się Kriegslazarett (szpital wojskowy)
i stamtąd zadzwonił na policję. T u t a j wśród Niemców wróciła Śliwce
odwaga, wykrzykiwał d o telefonu, że rozpoznał „ b a n d y t ó w " i że
jednym z nich był Jan Korzeniowski, mąż Anny Korzeniowskiej
z domu Pawlitko, mieszkającej razem z bratem Janem Pawlitko
między górami Orłową a Palenicą, nr posesji Ustroń 488 (niemiecki
adres w czasie okupacji Friedenstal 20c). Śliwka wrzeszczał do
telefonu, że był z „bandytami" Jan Pawlitko, mieszkający nie daleko
od niego, na przeciwległym stoku. Całą tą głośną rozmowę słyszały ze
szczegółami osoby cywilne zatrudnione w szpitalu.
27.10.1944, piątek, około godz. 6tej rano. Było jeszcze ciemno,
kiedy zastępca k o m e n d a n t a posterunku policji Gebauer, w towa
rzystwie drugiego policjanta niemieckiego, zjawili się w d o m u J a n a
Pawlitki. Pawlitko miał o 7mej wyjść d o pracy przy wyrębie lasu
i niczego się nie spodziewał. Przed kilkoma miasiącami dostał
wezwanie do służby w Wehrmachcie ale niemieckie Nadleśnictwo
wyreklamowało go od wojska j a k o dobrego pracownika leśnego.
Latem była u Pawlitki dwa razy policja szukając Korzeniowskiego
względnie śladów jego pobytu. Wówczas to policjant Machoczek
(okupacyjnie Machotschek) mówił, że ludzie skarżą, iż Korzenio
wski ukrywa się u Pawlitków a jego nie ma, lepiej niech się
Korzeniowski zgłosi na policję i będzie spokój. N a skargi i donosy
ludności narzekał też k o m e n d a n t posterunku Austriak F r a n k .
Gebauer rozpoczął wstępne śledztwo i szczegółową rewizję
w całym obejściu. Wszystkie pytania zmierzały d o udowodnienia
kontaktów z partyzantami. Znaleziono nowe ubranie, które nie
było własnością Pawlitki. Pawlitko wyjaśnił zgodnie z prawdą, że
jest to ubranie Jana Śliwki z Goleszowa, jego współpracownika,
który poszedł d o Wehrmachtu i zostawił to ubranie na przechowa
nie. Ubranie to i wszystkie rzeczy, które stanowiły j a k ą ś wartość
musiał Pawlitko pakować d o dużej poszwy. W d o m u policjanci
tylko kilka razy uderzyli Pawlitkę, koncentrując się raczej na tym
aby jak najwięcej zrabować ze skromnego dobytku gospodarza. Po
dwóch godzinach, kazali Pawlitce zabrać tłomok z rzeczami
i poprowadzili go na posterunek. T u t a j Gebauer rozpoczął śledztwo
z całą zwierzęcą brutalnością. Jan Pawlitko, który nie poczuwał się
do winy, odpowiadał na pytania zgodnie z prawdą. Umiał on trochę
po niemiecku, gdyż w czasie pierwszej wojny światowej służył
w armii austriackiej na froncie włoskim ale odpowiadał p o polsku,
co tłumaczył pozostałym policjantom Machoczek (Machotschek).
Pawlitko opowiedział, że Jan Korzeniowski, pochodzący ze wscho
dnich terenów Polski, w 1939 roku, j a k o junak budował drogę na
Równicę, wówczas poznał jego siostrę A n n ę (wyróżniającą się
urodą wśród Ustronianek) i już w czasie wojny wzięli ślub. Niedługo
po tym J a n a Korzeniowskiego wywieziono na roboty przymusowe
do Rzeszy (w rzeczywistości Jan Korzeniowski uciekł z robót
przymusowych w 1943 roku, ukrywał się i działał w rejonie
Ustronia).
O zatrzymaniu syna, Pawlitkowa dowiedziała się od Dekarlego
z Papierni i nie podejrzewając niczego złego, wysłała przed połu
dniem córkę Annę do Nadleśnictwa, aby oni zadzwonili na policję
i zwolnili Jana. Pracownik Nadleśnictwa p o rozmowie telefonicznej
z policją, kazał Annie zaczekać. Po chwili przyjechali samochodem
z policji i zabrali Annę na posterunek. W tym czasie jej brat Jan był
nieludzko skatowany. Anny zbyt długo nie przesłuchiwano.
Tego samego dnia, 27 października, o zmierzchu wyprowadził ich
Gebauer bez żadnej asysty, rzekomo celem wskazania kryjówek
partyzantów. Słaniającego się na nogach Jana podtrzymywała
Anna. Gebauer daleko ich nie prowadził, kilkaset metrów od

posterunku, zaraz po przejściu kładki na Wiśle, kazał im odejść
kilka kroków i zamordował ich strzałami w tył głowy. Najpierw
strzelił d o Anny a później d o chwiejącego się Jana. Podszedł d o
leżących i z bliska strzelił jeszcze raz d o Anny a Janowi zmiażdżył
butem czaszkę.
30.10.1944, poniedziałek. Na polecenie k o m e n d a n t a posterunku
policji urząd stanu cywilnego sporządził dwa akty zgonu dla:
Anny Korzeniowskiej z d o m u Pawlitko, bez zawodu,
— J a n a Pawlitko, pracownika leśnego,
zastrzelonych dnia 27.10.1944 o godz. 17.30 na drodze z Friedenstal
d o Ustronia. Zgłaszający: Lokalny organ policji w Ustroniu, dnia
30.10.1944.
16 listopada 1944 wezwał Gebauer na posterunek siostrę zamor
dowanych Ewę Bujok z d o m u Pawlitko i zagroził jej, że jeśli będzie
mówiła kto przyczynił się d o śmierci jej brata i siostry (chodziło
o ludzi, którzy donosili na policję), to bardzo szybko spotka ją ten
sam los. Wytłumaczył jej to po polsku Machoczek.
17 listopada 1945. Ekshumacja i oględziny sądowolekarskie:
G r ó b III. Z a m o r d o w a n y Jan Pawlitko z Ustronia. Zwłoki zbut
wiałe, czaszka zmiażdżona.
Anna Korzeniowska, rozstrzelana równocześnie z Janem Pawlitko,
wlot w okolicy potylicy i lewą pierś.
Na podstawie d o k u m e n t ó w i pism d o Gł. K o m .
Badania Zbrodni przeciwko N a r o d o w i Polskiemu
opracował: B.S.

MIESZKAŃCY SIĘ NIE LICZĄ?
Na sesji Rady Miejskiej w Ustroniu w dniu 1.10.1991 r. powróciła
sprawa przestrzennego zagospodarowania miasta, w tym układu komu
nikacyjnego.
W nowym projekcie Ustroń podzielono na dwie części: Tę lepszą
sanatoryjnouzdrowiskową. obdarzoną szczególnymi przywilejami
utworzono na tym terenie (do Wisły) park krajobrazowy. Będzie więc
tam zielono, cicho, pięknie i czysto i tę gorszą dla mieszkańców, w której
nie tylko niczego nie daje się ale zabiera ostatni teren zielony jakim jest
łąka między ulicami Brody i Konopnicką. Teren ten przeznacza się pod
budownictwo handlowousługowe (tak mało jest w Ustroniu sklepów,
zwłaszcza ostatnio, nieprawdaż?).
Również dla mieszkańców (żeby zapomnieli, że kiedykolwiek miesz
kali w uzdrowisku) zaprojektowano wzdłuż osiedla dwie obwodnice
drogowe — zewnętrzną, tzw. dwupasmówkę, którą doprowadzono do
ul. Brody i która pobiegnie z jednej strony osiedla Manhatan — przewi
dziana jest dla ruchu tranzytowego w kierunku Wisły, oraz drugą
obwodnicę wewnętrzną, która pobiegnie pod skarpę z drugiej strony
osiedla (początek z ul. Cieszyńskiej) i przyjmie cały ruch autobusowy
tranzytowy i lokalny oraz ruch samochodowy. Przez fachowców
obwodnica ta nazywana jest ulicą zbiorczą tj. taką, która będzie
przyjmowała cały ruch Ustronia. Obydwie obwodnice zaprojektowano
w miejscach największych skupisk osiedli mieszkaniowych i w bardzo
bliskiej odległości od siebie.
Natomiast ulica 3 Maja łącznie z rynkiem będzie wyłączona z ruchu
(władze miasta zapewnią sobie świeże powietrze).
Mieszkańcy osiedli rozumieją potrzeby a nawet pilną konieczność
rozładowania ruchu na ul. 3 Maja. W tym celu rozpoczęto budowę
obwodnicy zewnętrznej. Nie życzymy sobie jednak pakowania całego
tak uciążliwego ruchu w bezpośrednie otoczenie osiedli mieszkanio
wych. Ruch lokalny należy zostawić na ul. 3 Maja. W ten sposób dwa
główne ciągi komunikacyjne, zewnętrzny i lokalny, zostaną rozłożone
na znacznie większej przestrzeni i nie spowodują, że z osiedli miesz
kaniowych zrobią się krematoria (wyobraźcie sobie Państwo jak będzie
wyglądało nasze życic na osiedlach w letnie upalne popołudnie?).
Nic jestem przeciwko motoryzacji i rozwojowi komunikacyjnemu
miasta, ale nie można całego ruchu prowadzić tylko na jednym wąskim
terenie kosztem zdrowia i spokoju mieszkańców. Rady mieszkańców
okolicznych osiedli wystosowały pismo do Urzędu Miasta i Rady
Miejskiej w Ustroniu w którym zaproponowano mniej szkodliwe dla
mieszkańców rozwiązania komunikacyjne. Pismo od 2 maja br. pozo
stało bez odpowiedzi.
Bogumiła Kaczmarczyk
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Gdzie kucharek sześć...
Kuźnia Ustroń — KS Chełmek 1 : 3 ( 1 : 0 )

Mccz o którym chcemy jak najszybciej zapomnieć. Wszystkie formacje, na
czele z bramkarzami, zagrały bardzo słabo. W pierwszej minucie Bury
z 5 metrów strzelił w słupek. W odpowiedzi goście w 10 min, po błędzie
prawego obrońcy strzelili bramkę. Wszystko na co było nas stać to
wyrównanie po rzucie wolnym. Bramkę zdobył Pokrywka. W drugiej
połowie sędzia wykluczył zawodnika Chełmka po faulu taktycznym na
Burym (podcięcie w sytuacji sam na sam). Mimo to goście zdobyli jeszcze
dwie bramki. W drugiej połowie Kuźnia grała tak słabo, że zawiedzeni kibice
opuszczali stadion przed zakończeniem meczu.
Kuźnia Ustroń — Beskid Brenna 3 : 1 ( 1 : 1 )

Dużo lepszy mecz Kuźni niż z Chełmkiem. Wszyscy zawodnicy zagrali bardzo
ambitnie i tylko dobra postawa bramkarza sprawiła, że wynik nie jest wyższy,
W 15 min. po pięknym strzale zza linii 16 m Bury zdobył bramkę. W 10 min
później sędzia podyktował problematyczny, naszym zdaniem, rzut karny
i goście wyrównali po strzale Sączka. Po przerwie zwiększyliśmy tempo. Po
szybkim rajdzie Dziwisz zostaje sfaulowany na polu karnym. Karnego
wykorzystał Pokrywka co dało prowadzenie. W 80 min Szatanik z autu
wyrzucił piłkę na pole karne a stoper drużyny gości wepchnął piłkę do własnej
bramki. W meczu tym Kuźnia zmarnowała kilka dogodnych sytuacji (Chra
pek, Kubień). Od 75 min Brenna grała w osłabieniu. Za dyskusję z sędzią
z boiska został usunięty Greń.
Juniorzy i trampkarze Kuźni grali ostatnio z Kaczycami. Juniorzy wygrali
8:1 a trampkarze 8:0.

Wybory! Wybory! Wybory! Temat ostatnio bardzo popularny
i głośny. I nic dziwnego. Wydarzenie to, bowiem zbliża się wielkimi
krokami. A my niestety nada! niezbyt orientujemy się w tej bardzo
skomplikowanej ordynacji wyborczej. Nagle się okazało, że mamy tak
dużo partii z ogromnymi programami, że nie wiadomo kogo wybrać
a do tego wszystkiego nie wiadomo jeszcze jak wybrać. Jestem
z rocznika, któremu wypadnie akurat teraz po raz pierwszy przy
stępować do wyborów. W sumie powinien to być zaszczytny obowią
zek
móc w jakiś sposób wpłynąć na przyszłość kraju. Ale w tym
roku z tego ,.zaszczytnego obowiązku" robi się taki galimatias, że nie
tylko nam — niedoświadczonym i początkującym, ale nawet ludziom
dojrzałym i w pełni świadomym rzeczywistości, trudno jest się w tym
wszystkim połapać.
Wybory są rzeczą poważną. Ale nic innego nie pozostaje jak się
śmiać, gdy pan w TV tłumaczy mi, że w lokalu wyborczym listę
wyborczą dostanę w formie broszurki (wcale nie malej) z załączonym
do tejże broszurki spisem treści. No? Jak się nie śmiać?
Ale niestety nie będzie to śmiech zdrowy — bo to jest bardziej
tragikomiczne, niż tylko komiczne.
Jak już wspomniałam jestem z rocznika, który po raz pierwszy
pójdzie do wyborów. Wśród moich rówwieśników wybory przybierają
postać dobrej zabawy. Dlaczego? Oto przykład. Akurat w moim
środowisku zapanowała moda na Unię Demokratyczną. Skąd się to
wzięło? Z wycieczki do Kielc. Tam właśnie wpadliśmy w wir kampanii
przedwyborczej tej partii. Naklejki, plakietki, ulotki—to
wszystkich
pociąga. Jednakże, z lego co się orientuję, nie jest ta sprawa
traktowana tak poważnie jak na to zasługuje. Ja osobiście jeszcze się
nie zdecydowałam na którą partię postawić, ponieważ nie spotkałam
się jak dotąd z programem, który by w jakiś sposób poruszał spra
wy młodzieży — czy to 'uczącej się, czy pracującej i propono
wał rozwiązanie ich problemów. Ktoś powie, że są sprawy waż
niejsze. Na pewno, ale nie zapominajmy,
że .jakie
młodzieży
chowanie..."
Poza tym w Ustroniu trudno się rozeznać kto reprezentuje jaką
partię. Po ostatnich wyborach do sejmu i senatu byl problem
posprzątania plakatów wyborczych. W tym roku nas to chyba ominie
trzeba być naprawdę spostrzegawczym,
aby zauważyć jakieś
plakaty w mieście.
Tak więc, zbliżające się wybory są dla wszystkich jedną wielką
niewiadomą. Dawniej, to już przed wyborami było wiadomo kto
wygra, teraz prawdopodobnie i po wyborach nie będzie jednoznacz
nego zwycięzcy. Obyśmy tylko nie musieli sobie powtarzać bardzo
mądrego przysłowia: ,,Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść".
Magda Dobranowska

100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

Poziomo: 1) lisie „ M " 4) ptak wodny, rybożerny 7) norweska
metropolia 8) w ręku pilota 9) w morzu potrzeb 10) stolica
Uzbeków 11) puszczają w rajstopach 12) słynny bokser 14)
nasz Bałtyk 15) imię Paderewskiego 17) bułgarska złotówka
20) średniowieczny chemik 22) obłuda, fałsz 23) lubi kury
Pionowo: 1) spec od przyszłości 2) nagi pod Grunwaldem 3)
mała Joanna 4) mała małpka 5) omszone owoce 6) dzielnica
lecznicza tarnowskich Gór 9) wieś w Cieszyńskiem 10) ochra
niała rycerza 13) opłacone brawa 16) najwyższy kontroler 17)
medykament 18) struś 19) organizacja zbrojna 21) symbol
chem. litu.
Rozwiązaie powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych
cyframi w dolnym rogu. Termin nadsyłania rozwiązań do
5 listopada. Nagrodę w wys. 100000 zł funduje J. Rottermund.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 19
NOVA P O L E C A S W O J E U S Ł U G I
Nagrodę wylosowała pani Maria Tyrna z Ustronia, os. Cieszyńskie 2/3.
Zapraszamy d o redakcji.

