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Tej wiosny rzadko zdarzają się tak słoneczne dni.                                                                                                   Fot. M. Niemiec
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budować Nadzieję

(cd. na str. 4)

Jest pani radną z Poniwca już trzecią kadencję i chyba dobrze 
poznała pani mieszkańców tej dzielnicy?
Tak. Z wieloma znam się od lat. Wspólnie wychowywaliśmy 
dzieci, jesteśmy zaprzyjaźnieni, spotykamy się i prawie jesteśmy 
jak rodzina. Są też mieszkający tu od niedawna, niektórzy tylko 
kupili dom, a zawodowo są związani z inną miejscowością.
To typowo dzielnica mieszkaniowa i chyba bardzo spokoj-
na?
Osiedle jest spokojne, mamy sklep i poza tym nie ma innych 
usług.
A co na Poniwcu by się przydało?
Myślę, że nasza dzielnica jest doinwestowana i mieszkańcy to 
doceniają. Wszystkie osiedla się rozwijają, obecnie domy powsta-

ją bardzo szybko, szybko są zasiedlane, a co za tym idzie trzeba 

Rozmowa z radną Marzeną Szczotką W środę 14 kwietnia w kościele pw. św. Klemensa odbyła się 
msza za oiary tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Msze celebrowało pięciu kapłanów, a kościół wypełnił się wierny-

mi. Było wielu radnych, przewodniczący RM Stanisław Malina, 
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, starosta Czesław Gluza, 
nauczyciele, uczniowie. Widoczni byli strażacy z OSP Centrum 
ze swym pocztem sztandarowym. W czasie mszy śpiewał para-

ialny chór „Ave”. Na wstępie burmistrz Ireneusz Szarzec mówił: 
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W przeszłości w Beskidzie Ślą-

skim (po obu stronach obecnej 
granicy) funkcjonowało kil-
kadziesiąt górskich schronisk, 
bacówek i schronów turystycz-

nych. Zdecydowana większość 
nie wytrzymała próby czasu. 
Zostały zdewastowane lub 
wręcz spalone. Obecnie w Be-

skidzie Śląskim schronisk jest 
kilkanaście. 

Na placu Dominikańskim  
w Cieszynie ma siedzibę Ze-

spół Szkół Budowlanych.  
W tym gmachu „budowlanka” 
mieści się od 1948 roku. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Cieszy-

nie kontynuuje bogate tradycje 
szkoły założonej przez Ma-

cierz Szkolną jesienią 1918 
roku, kiedy Śląsk Cieszyński 
odzyskał niepodległość.

Przy ul.  Kraszewskiego  
w Cieszynie ma siedzibę Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 (poprzednio Zespół 
Szkół Rolniczo-Technicz-

nych). Kiedyś były tu koszary 
austriackiego oddziału obrony 
krajowej. Na cele oświatowe 
obiekty przeznaczono w 1922 
roku.    

Na Górze Zamkowej w Cie-

szynie, po usunięciu blisko 
metrowej warstwy ziemi, od-

kryto średniowieczny bruk. 
Kilka wieków temu chodzili  
po nim i jeździli kolasami cie-

szyńscy książęta. Fragment 
bruku został udostępniony tu-

rystom. Ostatnio prowadzone 
„wykopki” doprowadziły do 
kolejnych odkryć.

Przejście graniczne w Cieszy-

nie Boguszowicach funkcjo-

nowało od 1991 roku. Budo-

wano je trzy lata. Nad granicą 
przerzucony jest największy 
w Polsce południowej most 
o długości 760 m. Od blisko 
dwóch lat nie ma kontroli pasz-

portowej (strefa Schengen), 
ale most pozostał granicz-

nym.                           (nik)	

	 	 	 	

W Zebrzydowicach przy ul. 
Chabrowej stoją świetnie za-

chowane 4 słupy graniczne 
dawnego zaboru pruskiego. 
Pochodzą z 1870 roku.  

Górki należą do najstarszych 
wiosek na Śląsku Cieszyń-

skim. Nazwę Górki Wielkie 
odnotowano po raz pierwszy 
w 1305 roku, a Górki Małe  
w 1506 roku.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

doiNwesTowaNi
(cd. ze str. 1)

M. szczotka.                                                                   Fot. w. suchta

załatwić sprawy związane z kanalizacją, drogami, wodą. 
Jest pani wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Czy ta funkcja 
pochłania sporo czasu?
Często jest tak, że z przewodniczącym ustalamy, kto na jakie spo-

tkanie pójdzie. Zazwyczaj bardzo wiele spotkań jest w okresach 
przedświątecznych. A my nie jesteśmy zawodowymi radnymi, 
mamy swoją pracę i zdarza się, że wolne są tylko popołudnia. 
Zresztą każdy radny jest mile widziany na różnych spotkaniach, 
ale nie zawsze uczestniczenie jest możliwe. Poza tym są różne 
spotkania wyjazdowe, szkolenia, na które dostajemy zaproszenia. 
Dzielimy się też uczestnictwem w posiedzeniach komisji Rady 
Miasta. Staramy się dzielić obowiązki.
A jak z perspektywy trzech kadencji ocenia pani obecną 
Radę?
Dotknęłabym radnych poprzednich kadencji, gdybym powie-

działa, że tamte rady były gorsze. Bo w samorządzie jest tak, że 
zadania z jednej kadencji przechodzą na drugą. Poza tym radni 
spotykają się z innymi problemami niż ich poprzednicy. 
Czy jest tak, że główne problemy są z dopięciem budżetu, by 
zapewnić środki własne na zadania doinansowywane?
W poprzednich kadencjach może było o tyle łatwiej, że dawniej 
tych środków zewnętrznych było mniej. Pieniądze dzieliliśmy 
głównie na zadania w dzielnicach. Obecnie już dzielnice są 
częściowo doinwestowane, choć w różnym stopniu. Nie ma 
jednak sytuacji, by któraś dzielnica była kompletnie zapomniana. 
Pieniądze z zewnątrz są bardzo cenne, ale trzeba zastanowić się 
nad priorytetami. Mamy już piękny rynek, a od wielu kadencji 
mówi się o obiektach sportowych. Wszyscy mamy nadzieję, że 
powstanie nowy stadion.

Jeżeli powstanie stadion, to w przyszłej kadencji.
O tym mówiłam. Zadania się przekazuje. Następna rada będzie to 
realizować. Oczywiście można podjąć decyzję, że zdecydowanie 
mniej pieniędzy przeznaczymy na oświatę, drogi itp. i szybko 
budujemy obiekty sportowe. U nas jest to wypośrodkowane.  
W tej kadencji powiedzieliśmy sobie, że będziemy starali się 
o infrastrukturę sportową na przyzwoitym poziomie. Obiekty 
kulturalne działają już na zadowalającym poziomie.
O ile pamiętam uczestniczyła pani jako radna w spotkaniach 
Związku Gmin Uzdrowiskowych. Czy rozpatrywano tam 
problem prywatyzacji uzdrowisk?
Nie jest tak, że jeżdżę na te spotkania systematycznie. Jeżeli jest 
gorący temat dotyczący prywatyzacji uzdrowisk, to jesteśmy 
zapraszani. Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniach 
odnośnie prywatyzacji, przy czym nikt do końca nie wiedział, 
jak ta prywatyzacja ma wyglądać. W ogóle słowo prywatyzacja 
w Polsce bardzo źle się kojarzy. Chciałabym doczekać momen-

tu, gdy w telewizji lub prasie zostanie pokazana prywatyzacja  
z prawdziwego zdarzenia. Na spokojnie, gdy się bierze pod uwagę 
interesy pracowników danego przedsiębiorstwa.
W Ustroniu dotyczy to całego miasta.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to dotyczy także powia-

tu. Trzeba spojrzeć przez pryzmat kilku osób w rodzinie żyjących 
dzięki uzdrowisku. Nasza miejscowość jest nastawiona na lecz-

nictwo uzdrowiskowe. Przecież mamy dzielnicę uzdrowiskową, 
strefę „A”, gdzie mogą powstawać tylko obiekty lecznictwa 
uzdrowiskowego i towarzyszące.
Niepokojące jest to, że prywatyzacja jest prowadzona 	
w zaciszu gabinetów. Bardzo mało wiemy o zamierzeniach na 
przyszłość. Być może pracownicy wiedzą więcej?
W procesie prywatyzacyjnym uczestniczą związki zawodowe  
i Rada Pracowników. 
I wyrazili zgodę na prywatyzację, nie wiedząc jak zostanie 
przeprowadzona.
Nie jest tak. Działania poprzedniego prezesa spowodowały 
podpisanie listu do Ministerstwa Skarbu, ale zabrakło tam tylko 
sformułowania, że przychylamy się do prywatyzacji, gdy nie 
będzie innych możliwości. Zresztą czy prywatyzacja zależy od 
pracowników przedsiębiorstwa? Rząd ma swoje cele, a podsta-

wowym jest likwidacja dziury budżetowej. Stąd założenie, że 
trzeba wszystko szybko sprzedać. Nie wiem czy ci sami urzęd-

nicy tak chętnie by się pozbyli własnych majątków nie próbując 
negocjować. Czy przekazaliby dorobek swego życia pierwszej 
z brzegu osobie?
A co pani jako radna i pracownik Uzdrowiska sądzi o pry-

watyzacji?
Przed prywatyzacją nie da się uciec. Na to wszyscy się zgodzi-
liśmy i to nie podlega dyskusji. Powtarzam jednak, że wszystko 
można zrobić, ale porządnie. Tu nic nie powinno być owiane 
tajemnicą. Wszystko musi być tak jasne i klarowne, aby prze-

kształcenie własnościowe zrozumiał nie tylko członek zarządu, 
ale każdy pracownik. Gdyby jednak było tak jak z Kuźnią, to 
pamiętamy ludzi tracących pracę. Tego chyba nikt nie chce.
Dziękuję za rozmowę.               Rozmawiał: Wojsław Suchta 
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Strażnicy jak w każdy dzień tar-
gowy kontrolowali targowisko 
miejskie. Obecność strażników 
sprawia, że prawie wszyscy po-

prawnie parkują.
��.4.�0�0 r.
Mieszkańcy os. Manhatan in-

formują o błąkającym się psie. 
Bezpańskiego psa przekazano do 
schroniska.
��.4.�0�0 r.
Wspólnie z pracownikiem Urzę-

du Miasta przeprowadzono 
kontrolę na ul. Liściastej i ul. 
Kuźniczej dotyczącą wywozu 
nieczystości.
��.4.�0�0 r.
Dwie młode pełnoletnie osoby 
ukarano mandatami po 100 zł za 
spożywanie alkoholu na przystan-

ku na ul. Daszyńskiego.
��.4.�0�0 r.
Z okolicy skrzyżowania ul. Kato-

wickiej z ul. Brody padniętą sarnę 
przekazano do utylizacji.
�5.4.�0�0 r.
Podczas intensywnych opadów 
sprawdzano przepusty na ustroń-

skich potokach.                     (ws)

��.4.�0�0 r.
O godz. 19.30 w sklepie Hermes 
w Nierodzimiu personel zatrzymał 
ustroniaka, który próbował ukraść 
2 torebki zupy Knorr.
��-�4.4.�0�0 r.
Na parkingu przy ul. Sanatoryj-
nej nieznany sprawca uszkodził 
nissana micrę.
��/�4.4.�0�0 r.
Z budynku gospodarczego przy 
ul. Skoczowskiej skradziono 
kosiarkę.
�4.4.�0�0 r.
W godz. 15.10-16.40 na parkingu 
przy ul. Słonecznej nieznany 
sprawca uszkodził vw golfa III.
�4.4.�0�0 r.
Pozostawienie bez dozoru torebki 
w sklepie przez pracownika, po 
raz kolejny zostało wykorzystane 
przez złodziei, którzy w czasie gdy 

pracownik był zajęty prezentacją 
towaru, skradli portfel z dokumen-

tami i pieniędzmi. Do zdarzenia 
doszło około godz. 10.00 na ul. 
Kojzara.
�7.4.�0�0 r.
O godz. 12.25 personel sklepu 
Carrefour zatrzymał mieszkańca 
Sosnowca, który próbował ukraść 
pastę do zębów.
�7/�8.4.�0�0 r.
Z parkingu przy wyciągu Palenica 
skradziono samochód mercedes 
combi, na szkodę mieszkańca 
Bierunia.
�8/�9.4.�0�0 r.
Z posesji przy ul. Jaśminowej 
skradziono akumulator z moto-

roweru.
�9.4.�0�0 r.
O godz. 11.50 kierujący iatem 
punto po zatankowaniu gazu odje-

chał ze stacji przy ul. Katowickiej, 
nie reguluąc rachunku. 

ZAkłAD POGRZeBOWy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 sob 9.00-��.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: �� 854 44 75, tel. kom. 050� 7�5 ��9

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

*    *    *

*    *    *

*    *    *

20.30 

co piątek muzyka na żywo

23 IV – Mr. Blues
Bluesowa maszyna ze śląska, 
utwory autorskie i standardy 

amerykańskiego bluesa.
Jak zwykle pełni energii 

i muzycznych chęci. Rekordziści, 
pod względem czasu trwania 

koncertu w Angel’s - znów nas 
odwiedzą!  Bilet: 20zł.

Monika kubicka z Żor i Przemysław Zwias z Ustronia
Anna Małysz z Ustronia i Damian Sekuła z Łączki

karol kojma  lat 83  ul. Osiedlowa 12
Piotr Gibiec  lat 55  ul. Katowicka 191

CI, kTóRZy OD NAS ODeSZLI:

BIURO  RAChUNkOWe 
Ustroń ul. Rynek � �p. 

czynne: Pon, Wt, Śr, Pt w godz. �5.�0 do �8.00. 
Tel. �� 854 �0 �8, 606 ��� 89�.

NA  ŚLUBNyM  kOBIeRCU  STANęLI

UNIkATOWe SPOTkANIe
W Klubie Propozycji nastała „Muzyczna wiosna”. W tym cyklu 

odbędzie się wyjątkowe spotkanie z człowiekiem uprawiającym 
wyjątkową profesję, młodym lutnikiem Fryderykiem Firlą, twórcą 
lutni, gitar barokowych, renesansowych i klasycznych. W pro-

gramie spotkania pod tytułem „Lutnik, zawód unikatowy” m.in. 
prezentacja warsztatu, pokaz multimedialny, koncert Aleksandra 
Knapka z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Organizatorzy 
zapraszają do oddziału Muzeum Ustrońskiegio „Zbiory Marii 
Skalickiej” w środę, 28 kwietnia na godz. 17. 

*    *    *

 NAJLePSZe  żyCZeNIA  DLA  JUBILATóW:
 Cicha Anna (Poloczek)   lat 85   ul. Jelenica 82
 Gogółka Paweł   lat 90   os. Manhatan 7/42
 kral Jan    lat 80   ul. Wczasowa 6
 Czyż helena (krzok)   lat 80  ul. Polańska 45
 Staszko Anna (Cholewa)   lat 80   ul. Cieszyńska 26
 Skórka Zoia (Wiśniewska) lat 92   ul. Konopnickiej 34/1
 kaczmarczyk Paweł   lat 90   ul. Słoneczna 10
 Batko Stefania (hulboj)   lat 85   ul. Lipowska 52
 Golas Irena (Muszalik)   lat 85   ul. 3 Maja 56
 Naglik Anna (kędzior)   lat 90   ul. Skoczowska 93
 Szarzec Anna (Śliwka)   lat 94   ul. Wspólna 6
 Ciemała Franciszek   lat 97   ul. Podgórska 13

kONCeRT WIOSeNNy 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu serdecznie 

zaprasza mieszkańców miasta na Koncert Wiosenny w wykona-

niu uczniów Ogniska Muzycznego, który odbędzie 22 kwietnia 
(czwartek) 2010 r. o godz. 17 w sali widowiskowej MDK „Pra-

żakówka” przy ul. Daszyńskiego 28.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
rodzinie Prezydenta Rzeczypospolitej

Lecha kaczyńskiego 
i jego żony Marii

oraz	

wszystkim bliskim oiar katastrofy pod Smoleńskiem 
składają

przewodniczący Czesław Gluza 
oraz członkowie 

koła Platformy Obywatelskiej RP w Ustroniu

Serdeczne podziękowania 
za złożone kwiaty i wieńce oraz udział 

w ostatnim pożegnaniu 
Naszego kochanego Męża, Ojca, Dziadka 

i Pradziadka 

śp. karola kojmy
rodzinie, sąsiadom, znajomym

składają 
żona i córki z rodzinami

30 IV  Piotr Mirecki Trio
Krzysztof Maciejowski – skrzypce, 

Jan Stachura – gitara, 
Piotr Mirecki – gitara

Bilet: 20zł.
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budować  Nadzieję 
- Ks. prof. Józef Tischner powiedział, że 
„W momencie śmierci bliskiego uderza 
człowieka świadomość niczym nie dającej 
się zapełnić pustki.” Z powodu tragedii, 
jaka rozegrała się pod Smoleńskiem 10 
kwietnia 2010 r., ta bezradność, ta niczym 
nie wypełniona pustka ogarnia nas wszyst-
kich, cały naród i każdego z osobna. Staje-

my wobec wielkiego wyzwania, jakim jest 
zrozumienie sensu i oiary życia w imię 
służby ojczyźnie. 

Poruszeni do głębi tą niewyobrażalną 
tragedią jaka dotknęła naszą ojczyznę,  
w której zginął Prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej Lech Kaczyński i jego żona 
Maria oraz wielu wybitnych przedsta-

wicieli życia publicznego, łączymy się  
w bólu i modlitwie z rodzinami wszystkich 
oiar tragedii.

To co wydarzyło się w sobotę w drodze 
do lasu katyńskiego wydarzyło się dlate-

go, że 70 lat temu doszło do katyńskiej 
zbrodni. Dzisiaj już nie tylko Katyń ale 
i Smoleńsk, te tragiczne miejsca, nie są 
tylko historią Polski, ale są historią całego 
świata.

W tej pełnej dramatu sytuacji wszyscy 
czujemy wielki smutek, żal i głębokie 
wzruszenie, które zachowamy w swoich 
sercach na zawsze. W czasie dzisiejszej 
żałobnej uroczystości w modlitwie i za-

dumie złóżmy hołd i szczególny szacunek 
wszystkim oiarom tragicznej katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem.

Kazanie wygłosił proboszcz paraii ks. 
kanonik Antoni Sapota mówiąc m.in.:
- Słowo Boże ukazuje nam to, co było, 
ale także to, co jest i to, co ma być. Każdy  
z nas ma prawo i obowiązek sięgać do 
Pisma Świętego i odczytywać je w taki 
sposób, aby usłyszeć w swoim sercu, co 
Bóg ma do powiedzenia jednostkowo 
każdemu z nas. (...) Człowiek wierzący 
ma prawo pytać, ma wręcz obowiązek 

pytać: Dlaczego? Co dalej? Ma prawo  
i obowiązek wsłuchiwać się w to, co Bóg 
do niego mówi. Dlatego w tych okolicz-

nościach chciejmy usłyszeć, co w naszym 
sercu chce złożyć Pan. Dziewięćdziesię-

ciu sześciu! Tylu doliczono się w całym 
składzie delegacji. Tyle istnień ludzkich  
w jednej chwili oddało życie. Oddali 
życie na służbie, bo wszyscy byli na 
służbie. Jedni obsługując delegację, inni 
tworząc tę delegację chcieli oddać cześć 
tym, którzy 70 lat temu oddali także życie  
w służbie, służbie ojczyzny. Słowo służba 
w dniach dzisiejszych nie do końca jest 
zrozumiałe, nie do końca jest dowartościo-

wane. Niektórym wydaje się, że służyć, to 
coś poniżającego. 

A w tym wypadku słowo służyć, odnosi 
się do ojczyzny, do największej wartości, 
jaką człowiek może mieć na ziemi. Bo 
patriotyzm to nic innego jak uporządko-

wana, właściwa miłość ojczyzny. Służenie 
tej ojczyźnie, to najważniejsze wyzwanie 
każdego obywatela. Ten, kto nie szanuje 
swej ojczyzny, ten, kto nie odnosi się  
z szacunkiem do historii swej ojczyzny, 
nie może być dobrym jej gospodarzem 
ani w wymiarze tym najmniejszym, ani 
w powszechnym. Miłość jest wyznacz-

nikiem działania, miłość jest wyznaczni-
kiem podejmowania decyzji - miłość do 
ojczyzny. Jeżeli jej nie ma, jest prywata, 
jeżeli jej nie ma, jest tworzenie czegoś co 
może być atrapą, namiastką, a nie rzeczy-

wistym patriotyzmem. (...) Pan prezydent 
kiedyś powiedział, że zrobi wszystko, aby 
świat dowiedział się o Katyniu. Smutne, 
ale prawdziwe. Przyjadą na pogrzeb ze 
wschodu i zachodu, a z nimi dziennikarze 
i będą stawiać pytania, dlaczego? Będą 
informowani i muszą powiedzieć, że ta 
ostatnia oiara była po to, aby tamta sprzed 
70 lat w końcu ujrzała światło dzienne, 
aby o tamtej dowiedział się świat, aby ją 

w końcu nazwał po imieniu. (...) Mądrość 
życiowa polega na tym, aby umieć wy-

ciągnąć właściwe wnioski. Bóg zsyłając 
swojego Syna nie oszczędził Go. Pozwolił 
na to, aby zadano Mu najsroższe rany, aby 
Go upodlono, aby go poniżono. Ale ta 
oiara była zbawienna. To zło, totalne zło, 
które dotknęło Syna Bożego przyniosło 
światu zbawienie. Tak może być z każdym 
złem, które człowiek czyni. Rzecz w tym, 
aby Boga prosić, by w tym co dzieje się, 
było Jego zrządzenie, aby dał nam otwarte 
oczy i otwartość serca i by dał nam otwarty 
umysł, byśmy umieli podejmować właści-
we decyzje, byśmy nie słuchali tych, któ-

rzy nami manipulują. Nie sposób dzisiaj 
nie wspomnieć o tym, że te piękne obrazy, 
które od kilku dni widzimy na naszych 
ekranach, były już nagrane dawno, ale 
nam tego nie pokazywano. Dopiero teraz, 
po tragedii widzimy ludzi, a szczególnie 
pana prezydenta, zupełnie inaczej. Wiem, 
że nastały czasy szargania autorytetów, 
że nastały czasy, gdy łatwo wyszydzić 
i wyśmiać. Dla jakichś indywidualnych 
dóbr źle pojmowanych wydaje się, że jeśli 
jakiś autorytet będzie mniejszy, to mój 
prywatny się powiększy. Te czasy muszą 
się zmienić. To od nas zależy jaki będzie 
dzień jutrzejszy, czy ciągle pozwolimy na 
to, aby to co ważne, święte, wielkie było 
ciągle pomniejszane. Niezależnie od tego, 
czy ta wielkość wychodzi z ludzkiego usta-

nowienia, czy z powołania Bożego. Szydzi 
się z Ojca Świętego, prezydenta, takiej czy 
innej osoby tylko po to, by być na topie, 
żeby być współczesnym, tylko po to, by 
być politycznie poprawnym. Tak wypada, 
przynajmniej wydaje się, że tak wypada. 
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Czuję 
się dzisiaj jak ten biedak i myślę, że cały 
naród powinien czuć się w Polsce jak 
ten biedak, który błaga o miłosierdzie 
do Boga. Bóg nas słucha, Bóg nam daje, 
rzecz w tym, byśmy umieli przyjąć, byśmy 
chcieli przyjąć, byśmy umieli zagospoda-

rować. Niech to, w czym uczestniczymy 
będzie doświadczeniem dla ludzi, którzy 
chcą patrzeć z nadzieją w przyszłość i tę 
nadzieję budować. Dlatego, gdy modlimy 
się za dziewięćdziesięciu sześciu, którzy 
zginęli na służbie dla ojczyzny, prosimy 
Pana, aby z tego zła, jakim jest utrata życia, 
uczynił dobro, abyśmy nie tylko chwilowo 
zaczęli myśleć pozytywnie, ale by te nasze 
myśli były chęcią budowy przyszłości.

Na zakończenie mszy wszyscy odśpie-

wali „Boże coś Polskę”. Można było też 
wpisać się do księgi kondolencyjnej.

                                   Wojsław Suchta

Kościół wypełnił się wiernymi.                                                                            Fot. w. suchta

(cd. ze str. 1)
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o ochotniczych strażach pożarnych 
mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

W marcu zakończyła się kampania spra-

wozdawcza w jednostkach OSP w Ustro-

niu. Obecnie w naszym mieście są cztery 
jednostki OSP – w Polanie, Centrum, 
Nierodzimiu i Lipowcu. Trzy spośród nich 
działają w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Od kilkunastu lat 
proil OSP w części bojowo-operacyjnej 
nie ogranicza się do gaszenia pożarów, ale 
zawiera cały katalog działań związanych 
z miejscowymi zagrożeniami. 

Restrukturyzacja jednostek podległych 
resortowi spraw wewnętrznych, a chodzi 
tu przede wszystkim o minimalizację 
zatrudnienia, dotknęła także Państwową 
Straż Pożarną. Sprawia to, że praktycznie 
nie ma akcji bez wsparcia OSP. 

Wszystkie jednostki ustrońskie bardzo 
wysoko postawiły sobie poprzeczkę, gdy 
chodzi o działalność merytoryczną, jak 
również przygotowanie bojowe. Jesteśmy 
dumni, że nasi strażacy otrzymują bardzo 
pochlebne oceny nie tylko od mieszkań-

ców, ale również ze strony kontrolują-

cych jednostki OSP przedstawicieli PSP. 
Strażacy dbają o to, by stale trwał nabór 
do jednostek. Dlatego prowadzone są 
młodzieżowe drużyny pożarnicze.

OSP oprócz akcji operacyjnych i bo-

jowych prowadzą cały wachlarz działań 
statutowych jako stowarzyszenia. Po-

szczególne jednostki dbają o swoje remizy, 
samochody, sprzęt. Sale w strażnicach słu-

żą potrzebom wewnętrznym na zebrania 
i szkolenia, ale jednocześnie są centrami 
integracyjnymi w swych dzielnicach. Kie-

dyś w strażnicach odbywały się głównie 
wesela i uroczystości rodzinne. Obecnie  
w ten sposób są wykorzystywane w mniej-
szym stopniu, natomiast popularne stały 
się bale, zabawy, spotkania np. KGW.

Dzięki OSP sprawnie można przepro-

wadzić wiele imprez sportowych, kul-
turalnych, uroczystości patriotycznych. 
Trudno dziś sobie wyobrazić imprezy 
bez pomocy druhów dbających o zabez-

pieczenie porządkowe, medyczne, ale 
także uczestniczących reprezentacyjnie 
podczas świąt narodowych i uroczystości 
patriotycznych. Podczas dożynek strażacy 
występują w podwójnej roli – jako dbający 
o bezpieczeństwo, a równocześnie prezen-

tujący się w korowodzie.
Dzięki tak sprawnym jednostkom OSP 

możemy być spokojni o bezpieczeństwo, 
ale także liczyć na pomoc w sytuacjach 
zagrożenia, podczas wichur, powodzi, na-

głych opadów śniegu, powstających zato-

rów z kry na naszych ciekach wodnych.
Trzeba podkreślić, że jest to działalność 

społeczna, za którą ochotnicy nie pobie-

rają wynagrodzenia, a ja chciałbym im za 
wszelkie działania serdecznie podzięko-

wać.    Notował: (ws)

sTrażaK zawsze ręKę poda
laureatom konkursów gratulował burmistrz.                                                     Fot. w. suchta

Trudne zadanie mieli jurorzy, oceniający 
prace biorące udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym dzieci i młodzie-

ży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, 
woda – strażak zawsze rękę poda”. Byli 
to: Zbigniew Niemiec – przewodniczący, 
Mirosław Melcer – sekretarz, członkowie: 
Andrzej Piechocki, Magdalena Piecho-

wiak, Zdzisław Brachaczek, Józef Gajdzi-
ca, Michał Budnik. Na konkurs nadesłano 
126 prac. Najlepsi autorzy w grupie I (6-8 
lat – przedszkola, szkoła podstawowa – 51 
prac): 1. Bartosz Troszok, lat 7, SP 2; 2. 
Karolina Gomora, lat 7, Przedszkole nr 1; 
3. Martyna Sztwiertnia, lat 8, SP 3; 4. Zoia 
Korcz, lat 8, SP 1; 5. Kacper Robaczyński, 
lat 7, SP 2; wyróżnienie: Joanna Grzesiok, 
lat 8, SP 2. Grupa II (9-12 lat – szkoła 
podstawowa – 49 prac): 1. Miłosz Dyka, 
lat 11, SP 1; 2. Sandra Kędzior, lat 11, SP 
1; 3. Julia Kral, lat 12, SP 5; 4. Bernadeta 
Dziendziel, lat 10, SP 2; 5. Marzena Czyż, 
lat 12, SP 3; wyróżnienie: Anna Pinkas, lat 
12, SP 3. Grupa III (13-16 lat – gimnazjum 
– 5 prac): 1. Mateusz Majewski, lat 13, SP 
1; 2. Kinga Stasiuk, lat 16, G1; 3. Monika 
Piechowiak, lat 16, G1; 4. Agata Urzędni-
czok, lat 15, G1; 5. Aleksandra Stojek, lat 
14, G2; Grupa IV (dzieci z Ośrodka Edu-

kacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego 
w Nierodzimiu): 1. Jolanta Gluza, lat 12; 2. 
Bogusława Ryrych, lat 13; 3. Magdalena 
Staniek, lat 8; 4. Jacek Hanzel, lat 9. 

O wypowiedź na temat nadesłanych 
prac poprosiliśmy przewodniczącego jury.  
Z. Niemiec powiedział:
- Książki dla dzieci należy pisać tak, jak 
dla dorosłych, ale lepiej. Również oceny 
twórczości plastycznej małolatów trzeba 
dokonywać z wyjątkową starannością.

Spojrzenie dziecka nie jest skażone aka-

demicką poprawnością. Dziecko odbiera 
rzeczywistość własnym, nie wyuczonym 
spojrzeniem. Później dopiero dowiaduje 

się, że linie proste powinny być proste, że 
woda nie płynie w górę, że kolor niebieski 
nie pasuje do drzewa. Początkowo twór-
czość jest spontaniczna, mocno emocjo-

nalna, co znakomicie widać na twarzach 
rysujących dzieciaków. Wśród nadesła-

nych nie było prac nieudanych, każda na 
swój sposób była interesująca i tematycznie 
związana z hasłem konkursu. W jednym 
przypadku jury, wysoko oceniając wartości 
merytoryczne i plastyczne rysunku, miało 
wątpliwości dotyczące samodzielności pra-

cy. Duże wrażenie robiły dwie prace wy-

chowanków Ośrodka w Nierodzimiu. Ku-

piłbym sobie i powiesił na ścianie. A ocenę 
konkursów plastycznych dla dzieci winne 
dokonywać dzieci. Mają podobne, świe-

że, niekonwencjonalne widzenie świata,  
o czym dorośli już zapomnieli.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej dzieci i młodzieży pod 
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Uczestników oceniało jury złożone z do-

świadczonych strażaków. Sędziowali: Mi-
rosław Melcer - przewodniczący, Tadeusz 
Krysta - sekretarz oraz członkowie: Józef 
Gajdzica, Karol Ciemała, Michał Budnik. 
W I grupie wiekowej (10-13 lat - szkoła 
podstawowa) wystartowało 9 uczniów, 
w II (14-16 lat - gimnazja) - 7 uczniów. 
Grupie III (17-19 lat) rywalizowało dwóch 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Ustroniu. W sumie w Turnie-

ju udział wzięło 18 uczniów. W grupie  
I zwyciężył Dariusz Płonka, a drugie miej-
sce zajął Daniel Siemienik, obaj ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. Trzeci był Konrad No-

wak z SP 6. W grupie II pierwsze miejsce 
przypadło Rafałowi Siemienikowi, drugie 
Natalii Glajc, trzecie Sebastianowi Płonce. 
Wszyscy z Gimnazjum nr 2. W grupie III 
wygrał Sławomir Konecki przed Bogusła-

wem Górniakiem.                             (mn)
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Katastrofa pod Smoleńskiem spowodowała śmierć Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki 
Marii oraz wielu wybitnych postaci z życia politycznego, urzęd-

ników państwowych, hierarchów kościoła. Wśród tragicznie 
zmarłych było wielu przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin 
Katyńskich, którzy od lat domagali się ujawnienia prawdy o tej 
zbrodni i uszanowania miejsc gdzie spoczywały ciała pomordo-

wanych. To nie ironia losu, że w samolocie, który uległ katastroie 
znajdował się Prezydent RP i tak misternie dobrany zespół ludzi. 
Pan Prezydent dobrał właśnie taki skład osobowy aby pokazać 
światu jak ważną dla naszego narodu jest sprawa katyńska. Nie-

stety nie było im dane uczestniczyć w uroczystościach 70-lecia 
zbrodni katyńskiej. Natomiast ironią losu jest to, że właśnie 
w tym miejscu i w takim momencie delegacja polska na czele  
z Prezydentem RP złożyła swoją najwyższą oiarę, oiarę strasz-

ną, godną tragedii sprzed 70-ciu laty. W tygodniu żałoby, jaki 
przeżywali wszyscy Polacy a z nami prawie cały świat, mieliśmy 
możliwość poznać sylwetki tragicznie zmarłych w tej katastroie. 
Dlatego nie jest moim zamiarem powtarzać to co już usłyszeli-
śmy lecz wspomnieć o moich koleżankach i kolegach tak, jak 
ich widziałem i odbierałem. Mam również nadzieję, że moje 
wspomnienia potraktujecie jako wyraz złożenia osobistego hołdu 
tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP oraz moim Koleżankom  
i Kolegom i wszystkim, którzy tam zginęli.

Pozwolicie, że na początku wspomnę wicemarszałka Sejmu 
RP z ramienia SLD Jerzego Szmajdzińskiego. Jerzy miał ksywę 
„Szmaja”. Był człowiekiem bardzo zrównoważonym o typowo 
angielskim temperamencie. Utkwiło mi w pamięci zachowanie 
Jerzego, gdy jako Minister Obrony Narodowej zasiadał w ławach 
rządowych tylko wtedy, kiedy miał wystąpienie w Sejmie, zaś gdy 
był wolny od tego obowiązku zawsze siadał z kolegami w ławach 
sejmowych. Nie cierpiał krawatów, wolał golfy, polówki, ale jeśli 
wymagała tego sytuacja, oczywiście nosił się jak należy. Poseł 
Jerzy Szmajdziński miał wierny elektorat, był bardzo skrupulatny 
w swojej pracy, szanował swoich wyborców i zawsze uzyskiwał 
bardzo dobry wynik wyborczy.

Jolantę Szymanek-Deresz poznałem w IV kadencji Sejmu, kie-

dy przedstawiała prezydencki projekt ustawy. Wywarła na mnie 
duże wrażenie. W pierwszej chwili pomyślałem, że to kobieta 
zarozumiała, ale również ładna i elegancka. W piątej kadencji 
Sejmu Jolanta została wybrana na posłankę a więc została moją 
koleżanką w Klubie Parlamentarnym SLD. Okazało się, że 
pozory mylą i często oceniamy kogoś niesprawiedliwie. Jola 
okazała się bardzo sympatyczną osobą. Wiedziałem, że jej pasją 
jest gra w tenisa i korzystając z okazji pochwaliłem się moimi 
osiągnięciami sportowymi. Od tego momentu Jola stała się dla 
mnie szczególnie sympatyczną koleżanką. Bardzo ceniłem ją za 
rzetelność i uczciwość polityczną.

Izabela Jaruga-Nowacka to wielka postać w polityce, osoba  
o ogromnej wrażliwości i mądrości politycznej. Iza mimo peł-
nienia wysokich funkcji w rządzie (wicepremier), była osobą nad 
wyraz skromną i radosną. Podziwiałem ją za jej uśmiech. To nie 
był wyuczony gest polityka, lecz uśmiech szczery pokazujący 
radość i szacunek do człowieka. 

Chciałbym więcej napisać o innych posłach tragicznie zmar-
łych w katastroie, co jest niemożliwe, a przecież dobrze znałem 
prawie wszystkich i o każdym mógłbym coś powiedzieć. Pragnę 
jednak wspomnieć posła Grzegorza Dolniaka. Grzegorz należał 
do ludzi, którzy bardzo ambitnie traktowali misję bycia posłem. 
Zawsze był zapracowany i zamyślony. Jako że był posłem ze 
Śląska często mieliśmy okazję wspólnie podróżować. Pewnego 
razu jak zwykle spotykam Grzegorza w przedziale wagonu 
czytającego. Myślę, dosiąść się czy nie. Sam też miałem ochotę 
poczytać. Usiadłem, pomyślałem, że pomilczymy. Kurtuazja 
wymagała jednak zagadnąć kolegę jak się miewa i co słychać  
w „platformie”. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać a później rozmowa 
przekształciła się w mój monolog. Przez dwie i pół godziny bo tyle 
trwała podróż, opowiadałem Grzegorzowi różne rzeczy to o poli-
tyce, moich odczuciach na temat pracy w sejmie, o moim zdrowiu 
itp. A on biedny słuchał bez mrugnięcia okiem, wykazując zainte-

resowanie. Od czasu do czasu coś skomentował, dodał, dzielił się 
swoją opinią. Grzegorz posiadał nadzwyczajną umiejętność słu-

chania drugiej osoby co rzadko zdarza się u ludzi, już nie mówiąc  
o politykach. Jestem przekonany, że osiągnąłby wiele.

Może moje wspomnienia o tych co pozostali tam pod Smo-

leńskiem w pobliżu Katynia są mało sensacyjne, są takie proste, 
wzięte z życia, ale tym właśnie pragnę uświadomić, że byli ludźmi 
takimi jak my. To właśnie oni złożyli tę największą oiarę, swoje 
życie. Jestem jednak głęboko przekonany, że oiara ta nie jest da-

remna. Pierwsze efekty jej już mamy. Rosja przyznała, że zbrodnia 
katyńska jest zbrodnią ZSRR i osobiście Stalina. Jaka szkoda, że 
nie mógł tego usłyszeć Prezydent RP Lech Kaczyński. To właśnie 
Prezydent stał na stanowisku, że nie może być pojednania bez 
ujawnienia prawdy historycznej. My, żyjący mieliśmy to szczęście 
usłyszeć z ust Prezydenta Federacji Rosyjskiej prawdę o zbrodni 
katyńskiej, a teraz my musimy zadbać o mądre pojednanie. 

Zbyt wiele oiar pochłonęła prawda o Katyniu. Myślę, że pierw-

szą oiarą tej prawdy był generał Władysław Sikorski a następnie 
wielu Polaków w powojennej Polsce. Tajemnica Gibraltaru  
w 1943 roku zastała utajniona na sto lat. Moje pokolenie nie do-

czeka się prawdy o tym co wówczas tak naprawdę się wydarzyło. 
Powinniśmy bardziej rygorystycznie domagać się od Anglików 
ujawnienia tajnych dokumentów z tamtego wydarzenia. Mam 
prawo myśleć że gdyby nie śmierć generała Sikorskiego, inaczej 
potoczyłyby się losy naszej ojczyzny, może nie byłoby potrzeby 
czekać 70 lat na prawdę o Katyniu. Byłoby mniej oiar systemu 
jaki panował w powojennej Polsce. Nie należy jednak gdybać. 
Naszym obowiązkiem jest dobrze służyć Ojczyźnie. Czerpać 
mądrość z historii, szukać globalnych rozwiązań i pojednania  
z narodami. Kart przeszłości nie jesteśmy w stanie odwrócić, ale 
naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać a zarazem budować 
dobrą przyszłość naszego kraju, Europy i świata, a to wymaga 
wiele mądrości i pokory wobec wyzwań, które nas czekają.

Jan Szwarc
Poseł IV i V kadencji Sejmu RP

TOWARZySTWO BUDOWNICTWA SPOłeCZNeGO 
Spółka z o.o., ul. Rynek 4, tel/fax 033 854 58 61
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o go-

spodarce nieruchomościami oraz na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-

prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
OGłASZA  II PRZeTARG USTNy NIeOGRANICZONy 

NA SPRZeDAż LOkALU 
przy ul. Cieszyńskiej VI/�9 o pow. 5�,�0m˛

Cena wywoławcza: 200 800 zł ٭.  Wadium: 20 080 ZŁ
Postąpienie w wysokości 500 zł.
Lokal usytuowany jest na III kondygnacji (II piętro)  w budynku 

wielomieszkaniowym, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, 
łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 52,30 m˛.

 Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,76 m˛. Działka gruntu 
objęta jest księgą wieczystą KW Nr BB1C/00057372/0, nieruchomość 
lokalowa ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr BB1C/00078494/4. 
Lokal wyposażony jest w instalacje :wodociągową, elektryczną, 
kanalizacyjną , gazową. Lokal po kapitalnym remoncie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie 
TBS w Ustroniu przy ul. Rynek 4.

 .Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę٭
Cenę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej w 
przeddzień umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta  
w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez TBS w Ustroniu nie później 
niż 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. 

Warunkami  przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
2. okazanie dowodu tożsamości.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy TBS  

w Ustroniu Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Ustroniu , nr konta 60 
8129 0004 2001 0026 1209 0002 . Wadium należy wpłacić najpóźniej 
do dnia  06.05.2010r. . Wadium przekazane w formie przelewu uważa 
się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek TBS do dnia   07.05.2010r. 
Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet ceny. 
W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega 
zwrotowi. W przypadku odstąpienia osoby wygrywającej  przetarg od 
zawarcia umowy przeniesienia własności, wadium przepada.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. za-

strzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości 
lub części w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 30.04.2010 r  
w godz. od 14.00 do 15.00.

ludzie jaK My
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Fotografię wykonano w 1937 r. na folwarku Pilarczyka  
w Nierodzimiu. Od lewej: Józef Windholz, sierżant N.N., Ru-

dolf Tyrna, Paweł Pilarczyk (na koniu), N.N., Selma Windholz, 
przed nią syn Oton i Alfred (klęczy). Spotkanie z Krystyną  
i Otonem Wineckimi-Windholzami rodakami, mieszkającymi 
w Australii, które miało odbyć się w Muzeum Ustrońskim  
1 maja zostaje odwołane z powodu problemów z przylotem. 
Spotkanie odbędzie się w lipcu lub sierpniu.  Lidia Szkaradnik	

24 kwietnia, w godz. 10.30-17.00, w Hotelu Gołębiewski 
będzie miała miejsce Konferencja dla młodych dorosłych PO-

KOLENIE 24, której organizatorem jest Chrześcijańska Funda-

cja Życie i Misja. Tematem przewodnim jest: „Wiara aktywna  
w działaniu”. Po Konferencji, w godz. 18.00-20.00, odbędzie 
się koncert grupy „Pokolenie 24”. Rejestracja na Konferencję 
na stronie internetowej: www.pokolenie24.misja.org.pl, tam 
również znajdują się informacje o wydarzeniu. Organizatorzy	

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy” odbędzie się w piątek 23 kwietnia o godz. 
18.00 w Muzeum Ustrońskiem przy ul. Hutniczej 3. Ze względu 
na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich członków 
Stowarzyszenia o pewne przybycie.       Zarząd ST  „Brzimy”

W poniedziałek 26 kwietnia na parkingu przy Rynku od godz. 
9 do 16 stacjonować będzie autobus z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do godz.15 odbywać się 
będzie rejestracja chętnych do honorowego oddania krwi ale 
również będzie można zarejestrować się w Centralnym Rejestrze 
Dawców Szpiku Kostnego.

Przeszczep szpiku kostnego jest skuteczną metodą leczenia nie-

których chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Osoby 
wyrażające chęć włączenia się do Rejestru Niespokrewnionych 
Dawców Szpiku Kostnego, będą musiały wypełnić krótką ankietę,  
a następnie zostanie pobrana do badań tylko jedna 5 ml próbówka 
krwi celem oznaczenia układu zgodności tkankowej. Gdy okaże 
się, że w którymś z ośrodków zajmujących się przeszczepianiem 
szpiku znajduje się chory biorca posiadające identyczne antygeny 
HLA,  dawca zostanie poproszony o zgłoszenie się do tego ośrod-

ka. Po wykonaniu kolejnych badań potencjalny dawca zostanie 
poproszony o wyrażenie zgody na pobranie szpiku.           (mp)

hoNorowi dawcy szpiKu

poKoleNie 24
walNe brziMów
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Marsz 
żywych

około 80 uczniów z liceum ogól-
nokształcącego im. p. stalmacha 	
w wiśle i Gimnazjum nr 2 w ustro-

niu wzięło udział w Marszu żywych 	
w oświęcimiu.

12 kwietnia dźwięk szofaru, baraniego 
rogu, był sygnałem do wymarszu spod 
bramy obozowej z napisem „Arbeit Macht 
Frei” w byłym niemieckim obozie KL 
Auschwitz do Auchwitz II Birkenau. 10 
tysięcy młodych ludzi z całego świata, 
kilkudziesięciu byłych więźniów - świad-

ków zagłady narodu żydowskiego oraz 
około 1.500 młodych uczniów i studentów  
z Polski było uczestnikami XXII już Mar-
szu Żywych. Przed wyjściem w trzyki-
lometrową trasę oddano hołd tragicznie 
zmarłemu prezydentowi Lechowi Kaczyń-

skiemu i jego małżonce Marii Kaczyńskiej 
oraz wszystkim pozostałym oiarom kata-

strofy w Smoleńsku. Flagi polskie i izrael-
skie oznaczono czarnymi wstęgami.

Marsz Żywych organizowany jest od 
1988 roku przez Ministerstwo Edukacji 
w Izraelu i organizację „March of the Li-
ving”. Dzień ten jest dniem pamięci oiar 
Holocaustu (Yom Hashoah). W Marszu 
Żywych w ciszy upamiętniamy tysiące 
Żydów, zmuszonych przez nazistów do 
przebycia całej Europy w przerażającym 
Marszu Śmierci. Długie kolumny więź-

niów, dziesiątki strażników, długie dy-

stanse i nieludzkie warunki – tak wyglądał 
Marsz Śmierci, który miał miejsce podczas 
Holocaustu. Marsze Śmierci zaczęły się 
w lecie 1944 roku i trwały do ostatnich 
dni III Rzeszy. W tym roku w programie 
znalazło się m.in.: odczytanie nazwisk nie-

których spośród 1,5 miliona dzieci, które 
w zginęły w Szoah, pieśni: „Es Brent”, 
„Eli, Eli”, autorów zamordowanych  
w czasie II wojny światowej, pieśń ludo-

wa „Oifen Pricpachek”, piosenka „Co się 
stanie z pamięcią”, napisana przez dziecko 

ocalonych z zagłady, przemówienie Ana-

tola Szczarańskiego, przewodniczącego 
Agencji Żydowskiej na rzecz Izraela oraz 
naczelnego rabina Tel-Awiwu-Jafy, byłego 
naczelnego rabina Izraela Meir Lau, zapa-

lenie pochodni dla uczczenia pamięci oiar 
Holocaustu i aby uhonorować tych, któ-

rzy przeciwstawili się nazizmowi. Marsz 
kończą: tradycyjna modlitwa żydowska 
dla przodków, którzy odeszli, kadysz dla 
umarłych, prowadzony przez sześciu oca-

lonych z Holocaustu oraz pieśń „Hatikwa”, 
hymn narodowy Izraela.  

W tym roku 22. Marsz Żywych od-

był się w 65 rocznicę zakończenia II 
wojny światowej. Od czasu pierwsze-

go marszu Żywych w roku 1988 około 
150.000 młodych ludzi z całego świata 
przemaszerowało tę samą trasą. Od kil-
ku lat kroczą w nich również uczniowie  
z Ustronia.                                        (mn)

                       Fotograie: ewa Bolesta
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jaKa To MiNuTKa

super  MaMa	
Wiemy, że każda mama jest wyjątkowa, najlepsza, najukochańsza. 

Ale czy one wiedzą, jak bardzo je cenimy każdego dnia? Opowiedz 
nam dlaczego właśnie Twoja Mama jest wyjątkowa i za co kochasz 
ją tak mocno.

Do 30 kwietnia mamy jeszcze czas, aby przekonać komisję 
konkursową „Mokate", że nasza mama jest najlepsza. W konkursie 
„Super Mama" do wygrania jest biżuteria (między innymi złoty 
pierścionek z diamentami, naszyjnik i diamentowa zawieszka), sesje 
kosmetyczne i fotograiczne. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest sporządzenie pracy 
konkursowej w postaci pisemnego uzasadnienia dlaczego zgłaszana 
kandydatka na Super Mamę w opinii zgłaszającego zasługuje na 
ten tytuł. Pracę należy przekazać do Mokate w terminie do dnia 30 
kwietnia 2010 r. (w przypadku przesyłek nadanych pocztą decy-

duje data stempla pocztowego). Nie można zapomnieć o kuponie 
konkursowym, który znajdziemy na opakowaniach herbaty czarnej 
„Minutka” 100 szt. (140 g) - dostępna jest w sprzedaży na terenie 
całej Polski przez cały okres trwania Konkursu.

Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa  
w terminie do dnia 15 maja 2010 r. wybierze 31 najlepszych, które 
będą stanowiły podstawę do przyznania nagród. Wyniki Konkursu 
zawierające imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania każ-

dego z Laureatów Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 
16 maja 2010 r. na stronie internetowej www.minutka.pl. Ponadto 
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie 
lub za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia 
Konkursu.

Regulamin konkursu, wykaz nagród i inne szczegóły na: http://
www.minutka.pl/regulamin/.

Mokate, producent popularnej linii herbat „Minutka” sponso-

ruje program „Jaka to melodia” w telewizyjnej jedynce. 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów współpracy” - stwier-
dza pani Sylwia Mokrysz, członek zarządu Mokate S.A. – Ten 
program jest fenomenem - trwa w prawie niezmienionej formule 
od kilkunastu lat i w dalszym ciągu cieszy się ogromnym powo-

dzeniem.
„Minutka” czyli marka parasolowa dla m.in. „Minutek” owo-

cowych, earl grey i herbat czarnych pojawiła się na banerze 
sponsorskim w trakcie programu. Zestawy herbat „Minutka” 
wręczano również uczestnikom teleturnieju. W programie „Jaka 
to melodia”  Mokate uczestniczyło przez większą część kwiet-
nia. Obecnie herbaty „Minutka” zajmują ponad 9% rynku pod 
względem ilościowym, a pod względem wartościowym około 
4,5%. Warto zaznaczyć, że herbata ta jest obecna w ponad 90% 
sklepów spożywczych w całej Polsce.

„Niewiele mamy w kraju irm rodzinnych, które mogłyby 
poszczycić się takim rodowodem i potencjałem jak Mokate. To 
swoisty fenomen naszej gospodarki, który stał się już przedmio-

tem podręcznikowych opracowań i tematem prac magisterskich 
na wielu uczelniach. Sukces w Polsce i na świecie jest zasługą 
jednej kobiety – Teresy Mokrysz”. Tak rozpoczyna obszerną 
publikację „Rzeczpospolita” z 25 marca 2010 roku. W tekście 
wyodrębniono rozdziały poświęcone: lagowemu produktowi 
Mokate Cappuccino, ekspansji na światowych rynkach opartej 
o irmowe kawy rozpuszczalne oraz rozwijającej się produkcji 
herbat w ustrońskim kombinacie. W odrębnej szpalcie – „Mo-

kate w pigułce”, czyli kwintesencja wiedzy o grupie firm.  
W wypowiedzi pani Teresy Mokrysz redakcja zwróciła szcze-

gólna uwagę na zdanie: „Wiedziałam, że trzeba mi nowych po-

mysłów, prawdziwego samozaparcia i bardzo wiele energii”.

dla bloNdyNKi

Polski serial telewizyjny 
„Blondynka” bije rekordy 
popularności wraz z Minutką, 
herbatą firmy Mokate. Bil-
bord sponsorski „Owocowej 
Minutki” towarzyszy kolej-
nym odcinkom serialu, a sama 
„Minutka” pojawi się również 

w tym ilmowym hicie na za-

sadzie „product placement”. 
Sygnały z rynku potwierdzają 
znakomite przyjęcie „Owo-

cowej Minutki” przez klien-

tów. Na półkach sklepowych 
niesłabnącym powodzeniem 
cieszą się wszystkie trzy od-

miany smakowe.
Zarząd „Mokate” ma tym 

większe powody do zadowo-

lenia, że świetne są notowania 
liczebności audytorium, zasia-

dającego przed telewizorami 
na czas niedzielnej emisji 
„Blondynki”. Pierwszy odci-
nek obejrzało 6,3 mln widzów, 
w następnych odcinkach serial 
zachował pozycję lidera. Julia 
Pietrucha w roli sympatycznej 
pani weterynarz i galeria towa-

rzyszących jej postaci będzie 
gościła na polskich ekranach 
przez 13 tygodni. „Minutka” 
również.

Nowe poMysły 
wiele eNerGii
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Mam na imię Natalia i jestem z Wisły, tu się urodziłam i wy-
chowałam. Z Ustronia pochodzi mój ojciec i mieszka tam moja 
rodzina - babcia i ciocia. Jestem studentką Turystyki i Rekreacji. 
Moją  największą pasją jest fotograi a i góry, które kocham. Uwiel-
biam wyjazdy w Tatry. Swoją przygodę z fotograi ą rozpoczęłam 
niespełna 1,5 roku temu. Wtedy o fotograi i wiedziałam bardzo 
niewiele i nie przypuszczałam, że stanie się ona moją wielką pasją, 
z którą będę chciała wiązać moją przyszłość. Kupiłam aparat, a mój 
brat  wytłumaczył mi w skrócie, jak działa, bo wiedział więcej. Tak 
zaczęła się ta przygoda, dużo spacerów i fotografowania krajobra-
zów, imprezy rodzinne i „polowanie” z aparatem na kolejne twarze, 
a później kilka próbnych plenerów z kuzynkami i koleżankami. 
W międzyczasie przeczytanie kilkunastu książek i publikacja 
zdjęć na forach fotograi cznych. Teraz to pasja, którą staram się 
podpierać wiedzą w coraz większym stopniu. Najbardziej lubię, 
fotografować ludzi, bo to w nich jest najwięcej emocji i uczuć. Za-
praszam na moją stronę internetową: www.nataliaiskrzycka.pl

                                                     Natalia Iskrzycka-Mitręga 
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planuje się, że taki rysunek wzorowany na wnętrzach biblioteki w dublinie, powstanie na największej bocznej ścianie budynku biblioteki od strony 
ul. brody. wszystkie ściany ozdobi  warszawska irma wall art. Na jej stronie interenetowej możemy przeczytać informacje na temat techniki wykonywa-

nia takich malowideł, fresków, murali. „piękne obrazy wykonane bezpośrednio na ścianach mogą być wspaniałą i oryginalną dekoracją. doskona-

le sprawdzają się zarówno w irmach jak i w prywatnych domach, na elewacjach i we wnętrzach. pierwszym etapem pracy jest ustalenie charakteru 	
i tematyki graiki.” Następnie pracownicy irmy bezpłatnie przygotowują wstępne projekty graiczne i wkomponowują je w zdjęcie ścia-

ny, tak by przedstawiały zamierzony efekt. Koszt realizacji projektu zależy od wielu czynników, takich jak pracochłonność malowidła, 
zastosowana technika malowania czy powierzchnia ściany. zazwyczaj mieści się on w przedziale 100-300 zł za metr kwadratowy, choć 	
w przypadku małych i szczegółowych obrazów koszt może wynosić nawet 500 zł za metr kwadratowy. Malowanie ścian rozpoczyna się od 
wykonania szkicu na ścianie. jeśli wymagana jest duża dokładność w odzwierciedleniu projektu, stosowane są szablony 1:1. wykorzysty-

wane są zazwyczaj farby akrylowe, bo są ekologiczne, rozpuszczalne w wodzie, nie emitują zapachu. w zależności od projektu realizacja 
malowidła trwa od kilku do kilkunastu dni. Na życzenie malowidło zabezpieczane jest bezbarwnym lakierem przedłużającym trwałość 	
i zwiększającym kontrast kolorów.
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Od czasu gdy powstał nowy 
rynek wszyscy zwracają uwa-

gę na niezbyt estetyczne oto-

czenie. Szczególnie budynek  
i okolice dawnej szkoły rzuca-

ją się w oczy. Budynek, jeden  
z najładniejszych w Ustro-

niu, jest prawie całkowicie 
schowany, teren wokół pora-

stają jakieś chaszcze, drzewa,  
a wszystko ogrodzone przerdze-

wiałym płotem. Sprawia to nie 
najlepsze wrażenie. Ma się to 
zmienić. Teren zostanie zagospo-

darowany, budynek odnowiony.
- Całość projektu to rewitaliza-

cja „Centrum pod jednym da-

chem”, czyli ten sam pomysł, 
który miał być realizowany  
w Wielkim Domu. Zresztą to  
z tej samej puli pieniędzy 

– mówi naczelnik Wydziału 
Mieszkaniowego Urzędu Mia-

sta Michał Kozłowski. - Projekt 
będzie realizowany w latach 
2010-11. W tym momencie 
trudno określić dokładne termi-
ny gdyż nie mamy jeszcze pod-

pisanej umowy na inansowanie 
całego przedsięwzięcia. Jeżeli 
wszystkie formalności zosta-

ną dopełnione umowę podpi-
szemy w czerwcu i rozpocz-

niemy od najcięższych prac. 
Po pierwsze trzeba wzmocnić 
strop na strychu, żeby moż-

na było pomyśleć o adaptacji 
poddasza. Potem odwodnie-

nie. Ściany boczne trzeba naj-
pierw pod malunki przygoto-

wać. Prezentacja publikowana  
w gazecie jest częścią elewacji 

Nowa  elewacja
budynku biblioteki od strony 
ul. A. Brody. Prace rozpocz-

ną się od elewacji frontowej. 
Zostanie ona odrestaurowana 
tak by wyglądała tak jak pier-
wotnie za czasów austriackich. 
Odtworzona zostanie sztuka-

teria na górnych fragmentach 
elewacji. Gdy front zostanie 
odtworzony, to według tej ko-

lorystyki zostaną pomalowane 
dwie ściany biblioteki z okna-

mi tak by przypominały front. 
- Ściany od strony ul. Brody są 
bardzo brzydkie. Panuje bała-

gan, przewiązka, dobudowany 
budynek. Po wycięciu drzew 

będzie  wyglądać to niecieka-

wie. Sam pomysł ma trzy lata  
i chodzi o znalezienie prze-

strzeni tam gdzie jej nie ma, 
gdzie nikt się jej nie spodziewa. 
Chodzi też o stworzenie z tego 
budynku atrakcji turystycz-

nej. Widziałem podobna ścianę  
w Łodzi na ul. Piotrkowskiej, 
gdzie na jednej ścianie kamie-

nicy jest malunek z herbem 
miasta – mówi M. Kozłowski. 
- Wykonanie około 500 m2 

malunku zajmie około dwóch 
miesięcy. Malowidło zostanie 
zabezpieczone farbą antygra-

itti. Malowidło będzie wyko-

nane przez doświadczoną irmę  
i malunek powinien przez wie-

le lat zachować barwy. Jest to 
tylko elewacja a jej stan zależy 
od powietrza, pogody i tego, 
jak się o nią dba.

Jak widać na zdjęciu budyn-

ku biblioteki, wszystko do-

datkowo szpecą słupy i druty. 
Można zaprzepaścić cały efekt 
gdy, dalej wszystko pozostanie 
na swoim miejscu.
- Równocześnie będzie reali-
zowane poszerzenie ul. Bro-

dy. Potok zostanie przykryty, 
drzewa wycięte. Jeżeli chodzi 
o linie napowietrzne, to mamy 
projekt przebudowy linii ener-
getycznej. Zostanie schowana 
pod ziemię - tłumaczy M. Ko-

złowski. - Odrębny projekt jest 
na budynek, odrębny na za-

gospodarowanie terenu. Cały 
teren zostanie zrewitalizowany 
i w mojej opinii będzie to po-

szerzenie śródmieścia. Ścieżki, 
bruki zostaną wykonane z tych 
samych materiałów co na ryn-

ku, takie same będą elementy 
małej architektury.
                    Wojsław Suchta

obecnie tak prezentuje się budynek biblioteki.  widoczne ściany 
pokryją malunki.                                                            Fot. w. suchta

Malowidło na ścianie dobudówki.  widok na okna stowarzyszenia Można inaczej.                                                               
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MIejska BIBLIOTeka PUBLIczna  im. j. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyTeLnIa OgóLna ORaz WyPOŻyczaLnIa dLa dzIecI I MłOdzIeŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

BIBLIOTeka szkOLnO-œROdOWIskOWa W UsTROnIU - POLanIe
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

MUzeUM UsTROńskIe im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne: 	 w poniedzia³ki 9 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
„zBIORy MaRII skaLIckIej” OddziAŁ MUzeUM USTROŃSKieGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44, 
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSz na zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
galeria „Pod jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
 „Ikony i impresje arabskie” - prace Stefana Stellera, akwarele malowane na papierze w konwencji 
tradycyjnej albo witrażowej. 
	„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. 
kLUB PROPOzycjI: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
OddzIa£ czynny:  codziennie w godz. 11-16

gaLeRIa szTUkI WsPółczesnej „na gOjacH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria	czynna ca³y czas.

gaLeRIa szTUkI WsPółczesnej „zaWOdzIe” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOcjI I WysTaW aRTysTycznycH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRzeœcIjañska FUndacja „¯ycIe I MIsja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, e-mail: fundacja@misja.org.pl,  www.misja.org.pl
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku  8.00-16.00
Instytut Poradnictwa chreścijańskiego (szkolenia, poradnictwo indywidualne, konferencje, warsztaty, seminaria),   
czasopismo „Nasze Inspiracje”, Szkoła Niedzielna, Multimedia, Misja „Polska-Izrael”, edukacyjne imprezy dla dzieci 
i młodzieży „POKOLENIE 24”, Wydawnictwo „Koinonia”.

WysTaWa MOTOcykLI zaByTkOWycH - RdzaWe dIaMenTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

czyTeLnIa kaTOLIcka  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele:	7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MIejskI dOM kULTURy „PRaŻakóWka” 

ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y:	komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec 
nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka, mażoretki, taniec break dance 
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
aeROBIk - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00	oraz	19.00 - 20.00;  środa i  piątek - 19.00 - 20.00.
jOga - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWaRzysTWO kszTałcenIa aRTysTycznegO - Ognisko Muzyczne   Mdk „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.

eWangeLIckIe sTOWaRzyszenIe „MaRIa MaRTa”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, policja, stra¿ miejska

UsTROñskIe sTOWaRzyszenIe TRzeŹWOœcI 
Klub Abstynenta „ROdziNA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  zUS)  		
MiTyNG AA - czwartek  i niedziela od 17.30  MiTyNG Al-Anon.- wtorek od 15.30 
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 16.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUndacja œW. anTOnIegO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;   Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.

MIejskI OœROdek POMOcy sPO£ecznej
ul. M. konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
 

sTOWaRzyszenIa I zWIĄzkI W PRaŻakóWce
zw. kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00.
estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

sTOWaRzyszenIe POMOcy dzIecIOM I ROdzInIe”MOŻna Inaczej”W UsTROnIU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  wtorek i czwartek 8.00-10.00 
- centrum Wolontariatu: środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta: piątek 13.00-17.00
Oddziały Ośrodka: SP1 - środa 13.00-14.30; SP2 - poniedziałek 12-14; SP3 - czwartek 12.30-14.30; 
SP5 - czwartek 13-15; SP6 środa 11.30-13.30; G1 - wtorek 13.20-14.50; G2 - środa 13-14.30

ŚWIeTLIca ŚROdOWIskOWa dLa dzIecI I MłOdzIeŻy W HeRManIcacH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
•    środa (16 - 18) -  zajęcia sportowe 
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem. 
•    czwartek (16 - 18) - kółko haftu
•    piątek (16 - 18) - kółko teatralne
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.

MIejska InFORMacja TURysTyczna  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.

sTRaŻ MIejska UsTROñ 
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z eRy:  darmowy 986.

URzĄd MIasTa UsTROń
sekretariat: tel. 857-93-00

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.

Od 1 do 3 maja potrwa Ustrońska Majówka. Rozpocznie się  
w sobotę o godz. 11.00 jarmarkiem. Na godz. 14.00 zaplanowano 
program dla dzieci, a w nim maluchy zobaczą m.in.: Królika Bugsa 
i Tweety. O godz. 15.00 wystąpi Estrada Ludowa „Czantoria”,  
a między godz. 15.40 a 17.30 prezentować będą się soliści. O godz. 
17.45 program rozpocznie kabaret „Grzechu Warte”, w którym 
występują: A. Biedrzyńska, K. Żak, E. Kuklińska, J. J. Należyty. 
Organizatorzy zapowiadają dodatkowe atrakcje. 2 maja o godz. 
13.00 początek III Festiwalu Sztuki Ulicznej, w ramch którego 
zobaczymy Turniej Tańca Break Dance, Grafiti, pokaz jazdy na 
rolkach, grę w zośkę, turniej szachowy. O godz. 16.00 Otwarte 
Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu na Rękę. Święto Narodowe, 
3 maja uczcimy o godz. 12.00 spotkaniem patriotycznym przy 
Pomniku Pamięci Narodowej. O godz. 14.00 wystąpi Central-
ny Zespół Marynarki Wojennej Kresów Wschodnich i Podola,  
o godz. 15.15 rozpocznie się koncert Hetmańskich Sarmatów, 
o godz. 16.30 koncert Kapeli Góralskiej „Chyrcoki”, o godz. 
17.45 koncert zespołu „Kresowyj Asambl” Lońki Marczukijewa, 
a o godz. 19.00  odbędzie się Don Corleone Show. Wszystkie 
imprezy na rynku.

MajówKa
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Nauka i doskonalenie gry w tenisa	
dla	przedszkolaków,	dzieci,	młodzieży,	dorosłych
tel.	kontaktowy:	600-778-783 - ewa, 601-931-846 - piotr
Zajęcia indywidualne i grupowe.		Zapisy od 1.04.   Zajęcia od 1.05

       ustroń poniwiec   ski-spa

KrzyżówKa   KrzyżówKa   KrzyżówKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZIOMO: �) lokum więźnia, 4) typ ogrodzenia,		
6) padlinożerca, 8) kurzy produkt, 9) samochód, �0) po-

ważny wypadek, ��) broń na Goliata, ��) nieposzlakowana,  
��) postument, �4) strój sędziego, �5) wyżyna, równina,..., 
�6) ujęcie ilmowe, �7) serialowa w opałach, �8) kaczy głos, 
�9) łańcuch górski, �0) sycylijski wulkan.
PIONOWO: �) mag, �) urlopowiczka, �) góralskie ognisko, 
4) kuzynki rajstop, 5) rybie gody, 6) świadek pojedynku,  
7) sypie piachem, ��) zmiękcza zarost, ��) imię Picassa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 30 kwietnia.

 Rozwiązanie krzyżówki  Wielkanocnej

JAJkO*BARANek*WIeLkANOC	

Nagrodę 50 zł oraz książkę „Życie świadome celu” 
ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: Mag-

dalena Wantulok z Ustronia, os. Mahatan 10/12 i  he-

lena Cieślar z Ustronia, ul. Lipowska 111. Zapraszamy 
do redakcji.

zapraszamy do nowo otwartej cuKierNi	
w hermanicach, ul. skoczowska 47a	

na świeże wypieki ciast i ciasteczek.	
przyjmujemy zamówienia na imprezy 

okolicznościowe	(atrakcyjne	ceny)	

Tel.: 691-605-608

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Fundacji (ul. 3 Maja 
14) w sobotę, 1 maja w godz. 11.00-20.00. W programie m.in.: 
muzyka na żywo, historia powstania i prezentacje programów 
Fundacji, zajęcia dla dzieci, domowe wypieki, liczne promocje 
Wydawnictwa Koinonia, wystawa zdjęć z albumu „Fascynujący 
Izrael”, konkursy z nagrodami, koncert grupy „Pokolenie 24”.

20-lecie FuNdacji życie i Misja

ii Miejsce w esTradzie 
Młodych

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu informuje, 
że rodzeństwo Alicja i Szymon Staniek, uczniowie w klasie gitary 
Ogniska Muzycznego, wzięli udział w IV edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Muzycznego „Estrada Młodych”. Organizatorem im-

prezy jest Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych  
w Siemianowicach Śląskich. Wymienieni, pod kierunkiem 
nauczycielki Małgorzaty Groborz, w kategorii duety otrzymali 
II miejsce.                                                          Zarząd TkA	

MoTTo dla biblioTeKi
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły serdecznie 

zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie na  najciekawsze motto 
dla ustrońskiej książnicy.

Wybrane propozycje (zarówno autorskie jak i cytaty literackie) 
prosimy dostarczyć do Biblioteki (lub przesłać na adres interne-

towy: biblioteka@ustron.pl) do 21 maja. W wypadku cytatów 
prosimy o podanie źródeł. 

Najlepsze sentencje zostaną nagrodzone.
Wybrane motto będzie używane w korespondencji seryjnej oraz 

materiałach promocyjnych i informacyjnych Biblioteki.

Witejcie ludeczkowie
Dlo smiłowanio, ale ziómb nas chycił! Jo już sie dziwała do 

kalyndorza, czy tego Medarda nie przeniyśli na kwieciyń. Nic jyno 
leje i leje. Chciałach już kopać grzóndki i posioć jakóm marekwie, 
czy kapke ziymnioków posadzić, ale każtam w takim błocie! Niby 
wiosna, a trzeja by zaś przed telewizorym siedzieć i poczakać aż 
sie zrobi ciepło. Ale jakóż tu przed telewizorym wydzierżeć, jak 
skwóla też strasznucnej katastrofy, fórt jyno spóminajóm tych co 
zginyli i tego nielza dłóżyj łoglóndać, bo mie zaroziutko głowa 
boli. Łoto siedziałach w izbie przed tym pudłym z półdrugo 
godziny, toch zaroz poszła chladać jakisi cetle. Teraz płaczymy,  
a co nas jeszcze czako? Wiadómo, każdymu je ludzi żol, ale dyć to 
już nielza fórt to samo przeżywać. Kapke umiaru też trzeja mieć 
we wszyckim. Tela dobrego, że aspóń tych pyskówek nima w tym 
sejmie, nale myślym, że ledwo pochowióm tych co zginyli, to sie 
na nowo zacznie. Dyć człowiek je jyno człowiekym, a gór jak już 
bydzie łogłoszóno ta kampania prezydyncko. 

Móm jednakowoż nadzieje, że już niedłógo bydzie cieplij, tóż 
sie chycym za kopaczke, a doprowadzym do porzóndku mojóm 
zogródke, dyć przeca wszyscy ni mogóm politykować, kierysi 
musi robić. A jo dycki była łod roboty. Nie szłach łoto w pióntek 
na torg, bo mie gardło bolało, ale zjadłach całóm cytróne i zaroz 
mie popuściło. Nie wiycie czy już sóm na torgu jaki lancki? Przi-
dałyby mi sie łoto keleruby, abo wczaśno kapusta. Móm kónsek 
taki dobrze nawożónej gnojym ziymi, to tam urośnie wszycko 
roz, dwa. A teraz cieszóm mie moji kwiotuszki. Móm moc takich 
wiosynnych kwiotków przed łoknami, bo po tej dłógi zimie, sóm 
mi doista zocne. Tóż kwitnóm mi narcyzy rozmaitych mustrów  
i hiacynty, bo krokusy już przekwitły, a niedłógo bydzie pora 
na tulipany. Wiosna to je przeszumny czas i móm nadzieje, że 
nabierym kapke kóndycji przi tej kopaczce, a optymizmu, na tym 
słóneczku, bo staróm sie być jak najczyńścij na polu. Dzisio sie 
już kapke ta pogoda poprawiła, tóż żech se aji pierziny i zogłówki 
wyniósła na sznóre, coby sie wyluftowały. 

Miyjcie sie dobrze, a chyćcie sie też jaki roboty, bo w kim 
przerzóndzym, to prawi, że cały tydziyń ni móg sie łoderwać łod 
telewizora.                                                                      Jewka 
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 „Mówi się, że cierpienia są złe. 
 Nic jednak bardziej niż cierpienia
 nie łączy ludzi miłością”
                                 	 Lew Tołstoj

W tragicznej katastroie samolotu pre-

zydenckiego TU-154 pod Smoleńskiem, 
lecącego z kwiatem elity III Rzeczypo-

spolitej na obchody 70.rocznicy wydarzeń 
katyńskich, zginęła również Krystyna 
Bochenek, będąca dokładnie dwa lata 
temu, tj. 18 kwietnia 2008 r., gościem 
Towarzystwa Miłośników Ustronia, które 
z okazji 120-lecia istnienia postanowiło 
zorganizować cykl spotkań z wybitnymi 
znawcami tematyki śląsko-cieszyńskiej.

Senator, wicemarszałek Senatu VII ka-

dencji przybyła do naszej podbeskidzkiej 
miejscowości uzdrowiskowej na zaprosze-

nie prezes TMU, Bożeny Kubień, dzięki 
pośrednictwu członka stowarzyszenia, 
Henryka Buszki, aby przybliżyć mieszkań-

com miasta pracę polityka, dziennikarki  
i osoby czynnie zajmującej się promocją 
zdrowia.

W roli prowadzącego wystąpił Marek 
Rembierz. Dialog z rozmówczynią od-

bywał się na scenie w sali widowiskowej 
MDK „Prażakówka”, a dotyczył głównie 
najważniejszych tematów z jej, bardzo 
wypełnionego zajęciami zawodowymi  
i społecznymi, życia. Uczestnicy dowie-

dzieli się o absorbującej funkcji parla-

mentarzystki, długoletniej współpracy  
z Polskim Radiem w Katowicach od 1976 
r., prasą i telewizją oraz o zainicjowanych 
akcjach w sprawie popularyzacji zdrowia  
w ramach programu „Magazyn Medyczny”, 
„Od A do Zdrowia”, jak również licznych 
zdarzeń medialnych i charytatywnych np. 
proilaktyka raka piersi u kobiet pn. „Ró-

żowa wstążka”, „Wampiriada” (honorowe 
krwiodawstwo), czy „Rzuć palenie”.

 Krystyna Bochenek to twórczyni ogól-
nopolskiego „Dyktanda”, którego laureatką 
ostatniej edycji przed spotkaniem została 
młoda, bardzo zdolna ustronianka, stu-

dentka polonistyki, Katarzyna Szkaradnik. 
Miłym akcentem imprezy była rozmowa 
obu pań na estradzie, podczas której Kasia 
obdarowała inicjatorkę „Dyktanda” swoją 
książką pt. „Ławeczka na wprost Czantorii 
Baśń prawdziwa”. Wicemarszałek Senatu 
odpowiadała na pytania publiczności, 
zachwycała się występem już dziś nie-

stety (a szkoda!) nie istniejącego zespołu 
wokalnego „Sunrise” pod kierownictwem 
Urszuli Śliwki, z udziałem: Sylwii Cieślar, 
Alicji Kaczmarczyk, Magdy Zborek i Jana 
Zachara. Ta niezwykle komunikatywna, 
pogodna, wesoła, nietuzinkowa kobieta 
ujęła przybyłych otwartością, skromnością 
i szacunkiem dla odbiorców. Wiadomość 
o jej nagłej śmierci, w dodatku w takich 
okolicznościach, wstrząsnęła nie tylko 
organizatorami i uczestnikami spotkania 
w „Prażakówce”. Mieli okazję poznać ją 
osobiście, porozmawiać bez ograniczeń 
czasowych i taki wizerunek pozostanie na 
zawsze w ich wdzięcznej pamięci.

Z Ustroniem Krystyna Bochenek zwią-

zana była od dzieciństwa, przyjeżdżając 
w latach 50-tych wraz z rodzicami na 
wypoczynek, a także poprzez swojego 
męża Andrzeja Bochenka – profesora  
i kardiochirurga, który sporadycznie, 
do 2007 roku przyjmował pacjentów  
w Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca 
na Zawodziu.

Znany polonista, prof. Jerzy Bralczyk  
w specjalnym wydaniu „Pytania na śniada-

nie” TVP pr. 2 oraz TVN-24 12 kwietnia 
bardzo ciepło wyrażał się o koleżance po 
fachu – absolwentce Wydziału Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Mówił, 
iż miała cudowną osobowość, była za-

wsze do dyspozycji, pomagała ludziom 

senator K. bochenek podczas spotkania w prażakówce w 2008 roku.           Fot. w. suchta

znaleźć dobrego lekarza nawet podczas 
obrad Senatu. Gejzer energii, autorytet, 
dziennikarz z ogromnym doświadczeniem, 
praktyk języka (to o czym mówimy jest 
ważne dla tego o czym myślimy), robiący 
swoim zachowaniem bardzo pozytywne 
wrażenie. Dbała o Śląsk, bowiem da-

rzyła go wielkim uczuciem. Wyjątkowa, 
fenomenalna pomysłodawczyni, której 
pamięć uhonorowana i uwieczniona zosta-

nie nazwaniem jej imieniem „Dyktanda” 
pisanego nie tylko w katowickim Spodku, 
ale i w parlamentarnych ławach.

Ludzie ją kochali i chociaż cierpią  
z powodu jej dramatycznego odejścia, nic 
jednak bardziej niż cierpienia nie łączy ich 
miłością.          W imieniu Zarządu TMU 

                                    elżbieta Sikora

wspoMNieNie  o  paNi  seNaTor

Modlitwa Smoleńska

…skoszone wierzchołki drzew,
płacze samotnie brzoza.
Pomóż cierpiącym udźwignąć 
ból

      O MATKO DOLOROSA!

...

Nie pytajcie dzieci o tatę,
Nie wiem, co wam odpo-
wiem…
- To było właśnie wiosną
Jak szczątki złożono w grobie.

Może wam jednak odpowiem,
Że jest kropelką deszczu
Spływającą listowiem,
A my nosimy go w sercu.

Może jest jednak obłokiem 
Co płynie hen, tam wysoko
I czuwa nad każdym krokiem
Gdyż patrzy przez boskie okno.

Może prowadzi twą rączkę,
Gdy stawiasz cyfry koślawe
I pójdzie z wami na łączkę
Naskubać królikom trawy.

Jest też obecny i nocą
W ciszy, którą płacz przerywa.
Przychodzi wtedy z pomocą,
Gdy nagle ze snu się zrywasz.

Będzie sylabą w zeszycie,
Wspomnieniem w przebogac-
twie słów,
Pójdzie też z wami przez życie
Długo… jak tylko będzie mógł.

Maria Nowak

*    *    *
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MoKaTe  pobudza 
TeMperaMeNT 

W pierwszy dzień wiosny Mokate ogło-

siło wprowadzenie na rynek nowej linii 
produktów - kaw ziarnistych i mielonych 
pod marką „Mokate tostato all’Italiana”.
– Jest to wielkie wydarzenie dla naszej ir-
my - powiedziała właścicielka grupy irm 

Mokate Teresa Mokrysz. - Wprowadzamy 
właśnie na rynek bardzo nowoczesną mar-
kę „Mokate tostato all’Italiana”. Włoski 
sposób upalania ziaren sprawia, że kawa 
pobudza z zupełnie wyjątkową mocą.

Dzięki włoskiemu sposobowi palenia 
ziarna kawy mają ciemnobrązowy, prawie 
czarny kolor. Na ich powierzchni pojawia 
się delikatny kawowy olejek. Napar przy-

gotowany z takich ziaren ma niepowta-

rzalny aromat i zdecydowany smak. Aby 
podkreślić dynamiczny charakter nowych 
kaw hasło marki brzmi: „Cmokate! Pobu-

dza temperament”.
Nowa linia „Mokate tostato all’Italiana” 

składa się z kaw „premium” – ziarnistych,  
sprzedawanych w opakowaniach 400 g.  
i mielonych, opakowania 250 i 400 g. oraz 
„classic” – kawy mielone w opakowaniach 
70, 250 i 400 g..

Kawy Mokate wytwarzane są w opar-
ciu o starannie wyselekcjonowane ziarna 
Arabiki i Robusty a sposób upalania ziaren 
kawowca został wspólnie wypracowany 
przez specjalistów z Włoch i fachowców 
z Mokate. Gwarantuje to miłośnikom 
tego napoju niepowtarzalne doznania 
smakowe. 

Przed wprowadzeniem na rynek kawy 
„Mokate tostato all’Italiana” badane były 
w tak zwanych „ślepych testach” przez 
irmę TNS OBOB na próbie około 600 

osób. Wyniki były rewelacyjne - kawy 
Mokate zostały ocenione jako bardzo 
dobre spośród porównywalnych na rynku. 
Dodatkowo „Mokate tostato all’Italiana” 
ma jeszcze jeden poważny atut - jest 
znacznie tańsza od kaw podobnego typu 
dostępnych w kraju. 

Opakowania nowych „Mokate tostato 
all’Italiana” wytwarzane są z doskonałej 
włoskiej folii, a sposób wydruku potęguje 
efekt metalicznego releksu świetlnego. 
Kolorystyka opakowań i nowy logotyp 
„Mokate” podkreślają nowoczesny wize-

runek „Mokate tostato all’Italiana”. Jako 
ciekawostkę należy dodać, iż opakowaniu 
towarzyszy naklejka „całusek”  kojarzą-

ca się z przypisanym do kawy hasłem 
„Cmokate!”.
– Nowy produkt, kawa „Mokate tostato 
all’Italiana” z powodzeniem toruje sobie 
drogę na rynku. Pierwsze sygnały od 
partnerów handlowych potwierdzają nasze 
założenia – mówi Katarzyna Mokrysz, 
dyrektor marketingu Mokate Sp. z o. o. 
w Żorach. – Odbiorcy podkreślają m.in. 
walory smakowe i są pełni uznania dla 
opakowań. 

Aby wesprzeć sprzedaż nowych kaw, 
Mokate przygotowuje bogaty program 
promocyjny z szerokim zaangażowaniem 
reklamy medialnej. 
– Walory jakościowe naszej kawy będzie-

my intensywnie wspierać marketingowo” 
– dodaje Katarzyna Mokrysz. – Jesteśmy 
w trakcie przygotowań do kampanii te-

lewizyjnej. Będziemy również oferować 
sklepom atrakcyjne zestawy materiałów 
promocyjnych. A póki co – wszyscy jeste-

śmy zajęci budowaniem dystrybucji.

dary żywnościowe zostaną wykorzystane do przygotowania posiłków. Fot. w. suchta  

Katarzyna Mokrysz.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie „Można inaczej” w Ustro-

niu informuje, że podczas zbiórki pu-

blicznej przeprowadzonej od 26 mar-

ca do 1 kwietnia w supermarkecie 
„Carrefour”, „Tesco” w Ustroniu na 
podstawie decyzji SOiZK.5022/2/10  
z dnia 24 kwietnia 2010 r., wydanej przez 

zbiórKa  Na  KoloNię

Burmistrza Miasta Ustroń zebrano środki 
inansowe w kwocie 715,19 zł. 

Dochód w całości przeznaczony zosta-

nie na doinansowanie kolonii letniej w 
czerwcu 2010 roku dla dzieci z Ośrodka 
Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można 
inaczej” w Ustroniu. Zebrano również 
dary żywnościowe: cukier -19 kg, mąka 
- 11 kg, ryż - 21 kg, makaron - 35 kg, 
soki - 20 l, olej - 5,5 l, płatki śniadanio-

we - 2 kg. płatki owsiane - 2 kg, owoce  
w puszce - 13 szt., herbata - 6 opakowań, ka-

sza gryczana - 4 kg, kasza jęczmienna -7 kg,  
kasza manna - 4 kg, nutella - 3 sło-

iki, warzywa w puszce - 9 szt., mle-

ko - 2 l, napoje gazowane - 12 l, 
masło - 4 kostki, margaryna - 2 po-

jemniki, konserwy mięsne i rybne:  
6 szt., kakao - 6 paczek, obiadki Gerber 
- 12 słoiczków, słodycze: ciastka - 42 
opakowania batony - 29 szt., czekolady 
- 28 tabliczek. 

Dary żywnościowe zebrane pod-

czas zbiórki zostaną wykorzystane do 
przygotowania posiłków dla 40 dzieci 
uczęszczających codziennie do Ośrod-

ka. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom oraz kierownictwu i pra-

cownikom marketu „Carrefour”, „Tesco”  
w Ustroniu. Podziękowania składamy 
również cukierni „Bajka”, „Bethlehem” 
oraz za przekazanie swoich wyrobów na 
coroczne Śniadanie Wielkanocne.

Dzieci i pracownicy Ośrodka
Stowarzyszenia "Można Inaczej"
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16 kwietnia członkowie ustrońskiego koła Unii Wolności czyścili 
tablicę z lagą europejską na skwerku przy Rynku, którą co jakiś 
czas zamalowuje, przekreśla nieznanych personaliów euroscep-
tyk. Czyszczenie rozpoczął Andrzej Georg, dokończył Zdzisław 
Kaczorowski. Następnie udano się do Prażakówki, gdzie odbyła 
się Debata Europejska. 

W Chile przebywał znany szkółkarz i sadownik z Lipowca, Jan 
Lazar, który zgodził się podzielić z czytelnikami swoimi wraże-
niami. (...) Co mi się rzuciło w oczy to całkowity brak dbania  
o ekologię. (...) U nas od lat nie stosuje się środków zwalczania 
szkodników o wysokiej toksyczności typu metasystox, nawet nie ma 
możliwości zakupu, natomiast tam podobnymi środkami pryskają 
na okrągło. (...) Tam stosuje się nawet środki wyeliminowane u nas 
ze względu na zagrożenie chorobami nowotworowymi. Szczęśliwie 
Polska niewiele importuje tych jabłek, w granicach paru tysięcy 
ton. Tu wypada też powiedzieć, że polski rynek nie jest w żaden 
sposób chroniony przed szkodliwymi produktami.

Z rozmowy z Elżbietą Skrętkowską, która jeden z odcinków 
„Szansy na sukces” kręciła w Ustroniu: Czy celowo pojawiają się 
w programie osoby, które nie potraią śpiewać? Celowo. Program 
polega nie tylko na tym, żeby ktoś fantastycznie zaśpiewał i poje-
chał do Opola na koncert Debiutów, mający promować utalento-
wanych ludzi i otwierać drzwi do kariery. Żeby program miał swój 
charakter, chcę też pokazać ludzi, którzy mają osobowość, coś do 
powiedzenia, może trochę gorzej wokalnie, ale są „jacyś”. (...) 
Poza tym spełniam marzenia tych ludzi. Czy uczestnicy zgłaszają 
się do programu z konkretnym wykonawcą? Nie, podczas elimi-
nacji robię segregację i wybieram grupę ludzi, która na przykład 
zaśpiewa z Grażyną Łobaszewską, czy Edytą Górniak. 

Dawniej był tu żłób drewniany, do którego woda płynęła ze źródła, 
nad którym był kamień ze trzy metry długi i szeroki na półtora metra, 
z datą 1663. Od tego roku jest to gospodarstwo. Jak się budowałem 
w 1950 roku, pojechałem po materiały, a te chromy, co budowały, go 
rozbiły. Szkoda. Z dziada, pradziada jest tu Śliwka. (...) Najpierw były 
krzyżówki fryzyjskie, po nich nastała duża owca angielska z grubą 
wełną. (...) Najlepsza jednak odmiana była owca angielska kent. Jej 
krzyżówki do dzisiaj się hoduje. (...) Kiedyś przywieźli tu dwa kau-
kaskie barany karakułowe. Był to dziki baran i ten chrom uciekł na 
Czantorię, ale tam go chycili wojocy i pilnowali coby do Czech nie 
poszeł. Przyprowadziliśmy go do domu i oddaliśmy owce do krycia. 
Skórki karakułowe robi się tak, że po siedmiu dniach trzeba jagnię 
zabić. Zrobiliśmy to tylko raz, bo owca tak płakała, że ojciec był 
temu przeciwny – wspomina Jan Śliwka.                                  (mn) 

www.ustron.pl

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-
854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

Zakładanie ogrodów, prace bru-

karskie. Pielęgnacja trawników 
(skaryikacja, aeracja, nawożenie, 
dosiew) 507-054-163. 

Młoda odpowiedzialna osoba,  
z dużym stażem podejmie się opie-

ki nad osobą starszą, chorą. Nawet 
24h na dobę. 660-086-804.

Bezpłatnie rozliczamy PIT-y. 507-
385-375.

Ustroń. Sprzedam niedrogo wol-
nostojący całoroczny dom 100m2, 
działka 6 arów. Wszystkie media, 
garaż.609-147-364.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-

lumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki Lego. 607-912-559.

Kupię antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię 502-685-
400.

Sprzedam Ustroń-os Centrum 
M-3, 50m2, II piętro, balkon wi-
dokowy (może być z garażem) 
501-152-095.

Węgiel Eko-groszek pakowany, 
drewno podpałkowe, drewno 
twarde, brykiet, transport. 0518-
201-189.

Czyszczenie dywanów i tapicerki. 
33 854-38-39, 602-704-384.

Instalacje sanitarne, C.O., WOD-
KAN, GAZ. Doradztwo i solidne 
wykonastwo, krótkie terminy.Tel. 
33 851 14 52, 509 940 502.

Zatrudnię mechanika samochodo-

wego z doświadczeniem zawodo-

wym w Ustroniu 33 857-13-18.

Wynajmę lokal użytkowy 31m2 

w Ustroniu. 603-555-233, 691-
391-128. 

Zatrudnię panią do sprzątania 
domu jeden raz w tygodniu 601-
426-929.

Do wynajęcia lokal handlowy 
50m2 przy ul. 9 Listopada 602-
768-768.

Wynajmę pokój wraz z mediami 
dla osoby bez nałogów. 33/ 854-
44-73.

Sprzedam 126p 33/ 854-55-61.

Do wynajęcia umeblowane 2 
pokojowe mieszkanie w willi w 
Ustroniu - Zawodzie (64m2) tel. 
(33) 854-36-48.

www.okna-besta.pl ZAPRA-

SZAMY USTROŃ tel(33) 854-
53-98.

dziesięć  lat  temu

*    *    *

za jedyne 200 zł można tak efektownie zaparkować. Fot. w. suchta

*    *    *

								kultura
23.4 godz. 11.00  Miejskie Zawody Latawcowe, Stadion K.S 
         „Kuźnia”
25.4  godz. 15.00  Wernisaż wystawy ustrońskiego malarza 

         Karola Ferfeckiego z okazji 25 rocznicy 

         śmierci, Muzeum Ustrońskie.
30.4  godz. 8.00-10.30 Konkurs z okazji Konstytucji 3 Maja,  
         MDK „Prażkówka”
        SPORT      
24.4  godz.9.30    XVI Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej. Elimi- 
         nacje w salach SP-6 Nierodzim i SP-2. inały  
         w SP-2.
25.4  godz.11     Mecz piłki nożnej Nierodzim - Beskid Brenna 

         - stadion w Nierodzimiu.
								kino
23-29 IV godz.18.20  OŚWIADCZyNy PO IRLANDZkU  

          komedia romans, Irlandia, 2010.
23-28 IV  godz.20.00  RóżyCZkA, dramat, Polska, 2010.

*    *    *

22-23.04  pod Najadą ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
24-25.04  Na szlaku ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
26-29.04  centrum ul. daszyńskiego 8 tel. 854-57-76 
30.04   Na zawodziu ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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felieton

 Prezydent

felieton

Czy tylko o zmarłych 
potraimy mówić 

dobrze?

W naszym kraju dość powszechnie 
stosuje się zasadę, że o zmarłych można 
mówić tylko dobrze, albo wcale… Przy 
tym ta zasada dotyczy właściwie tylko 
okresu następującego zaraz po śmierci. 
Potem bywa inaczej. Najpierw mówi się 
o zmarłym dobrze, potem dobrze i źle, 
a zdarza się, że po jakimś czasie mówi 
się tylko źle… Dotyczy to głównie osób 
budzących kontrowersje już w czasie 
swojego życia, bądź też takich, których 
silna pozycja uniemożliwiła jakąkolwiek 
ich krytykę. Toteż kiedy wreszcie można 
było coś krytycznego o nich powiedzieć, 
to zapominano o tym wszystkim co było  
w nich dobre. Tak bywa często z tymi, 
którzy sprawowali władzę dyktatorską.

Po katastroie prezydenckiego samolotu 
ukazały się liczne artykuły, wypowiedzi, 
wywiady itp. o ludziach, którzy zginęli 
w tej katastroie. Nie ulega wątpliwości, 
że byli wśród nich ludzie ważni i wybit-
ni, odgrywający znaczącą rolę w życiu 
naszego państwa. W niejednym jednak 
wypadku zaskakiwała diametralna zmiana 
w ocenie ich osobowości, poglądów czy 
działania. Zdarzało się, że ci sami ludzie, 
którzy bardzo krytycznie ich oceniali, 
nagle odkrywali w nich same pozytywy. 
Wszak o zmarłych można mówić tylko 
dobrze…

Wręcz nasuwa się natrętne pytanie: Czy 
o żywych nie można mówić dobrze? Czy 
trzeba u innych dopatrywać się tylko tego 
co złe; oskarżać ich o złe zamiary, kłam-

stwa, manipulowanie ludźmi, niegodne 
zachowanie czy wykorzystywanie swoich 
stanowisk? Czy naprawdę ci inni, a przed 
wszystkim przeciwnicy nie zasługują na 
życzliwość, szacunek i pozytywną ocenę?

Niestety, w ostatnich latach weszło  
w modę mówienie źle o innych. Tak jest 
na co dzień w rozsiewanych złośliwych 
plotkach o innych. Tak jest w starciach 
politycznych. Tak jest w rywalizacji  
w różnych dziedzinach. Tak jest może naj-
bardziej tam, gdzie ludzie wypowiadają się 

anonimowo np. na forach internetowych. 
Możemy wręcz mówić o postępującej wul-
garyzacji i brutalizacji języka w starciach 
i potyczkach między ludźmi.

Owo zło narasta lawinowo. Wynika to ze 
skłonności odpłacania złem za zło. Na złe 
słowo czy działanie odpowiada się dwoma 
złymi słowami i jeszcze brutalniejszą od-

powiedzią. A to wciąga i to coraz większe 
grupy ludzi. Aż przestaje się dostrzegać 
czyjeś dobre strony, a widzi się tylko złe. 
A te dobre zaczyna się dostrzegać dopiero 
wtedy, gdy jest już za późno…

Bywa,  że  w  zac ie t rzewien iu ,  
w gniewie, w zaciekłych sporach i walkach 
zatraca się zupełnie należytą ocenę sytu-

acji, faktów i ludzi. Opamiętanie przycho-

dzi zbyt późno… Dopiero jakaś tragedia 
wstrząsa ludźmi i pozwala spojrzeć na 
wszystko dookoła inaczej, z większą życz-

liwością, zrozumieniem i poszanowaniem 
dla innych. 

Chodzi o to, aby po takiej traumie nie 
wracać do tego, co było, do dawnych spo-

rów, niechęci, nieżyczliwości, złośliwości 
wobec innych. Chodzi o to, aby dołożyć 
starań, abyśmy my sami i otaczający nas 
świat stał się lepszy niż był przedtem. 
Chodzi o to, aby dobrze mówiono nie tylko  
o zmarłych, ale i o żywych.  Jerzy Bór 	

Tak sobie myślę

W piątek 9 kwietnia, rano, w „Dzien-

niku Zachodnim. Polska. The Times”,  
w największej gazecie na Śląsku, 
zauważyłem, zdjęcie Lecha Kaczyńskiego, 
z jakimś takim nienaturalnym wyrazem 
twarzy, otwartymi ustami, zrobione chyba  
z ukrycia i z zaskoczenia, a zamieszczone  
w tej gazecie, tylko po to, aby można było 
się z przedstawionej na zdjęciu osoby śmiać i 
szydzić do woli. Mój sąsiad z sali szpitalnej, 
też zauważył to zdjęcie, pokazując mi je 
powiedział: „Patrz pan, co oni wyprawiają, 
żadnego szacunku dla Prezydenta RP nie 
mają, ani ....dla człowieka”. Nazajutrz  
w sobotę 10 kwietnia, rano, słychać było 
wielkie poruszenie na sąsiedniej sali sz-

pitalnej, gdzie telewizor włączony był 
od wczesnego rana, zaraz ktoś przyszedł 
do nas i powiedział: „Włączcie telewiz-

or, prezydencki samolot się rozbił pod 
Smoleńskiem”. Potem wszystko potoczyło 
się tak jak każdy z nas widział. W telewizji 
ciągle transmisje na żywo i wspomnienia. 
Gazety pełne nekrologów i wspomnień. 
Znalazły się piękne zdjęcia prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i jego małżonki oraz piękne 
słowa o nich samych. Po dwóch dniach 
żałoby, zupełnie innego sposobu przed-

stawiania pary prezydenckiej w mediach, 
pielęgniarki i salowe z naszego oddziału 
zaczęły nieśmiało zwierzać się nam, chor-
ym: „Myśmy nie wiedziały o prezyden-

cie Lechu Kaczyńskim i jego małżonce, 
tego, co nam teraz pokazano”. Jakby się 
usprawiedliwiały. Jeszcze raz okazało się, że 
media zwane powszechnie czwartą władzą, 
już dawno stanowią najwyższą władzę, o 

ile nie absolutną. Już we 1993 roku media 
rozprawiły się z braćmi Kaczyńskimi i ich 
partią Porozumieniem Centrum. W sierpniu 
tegoż roku „Gazeta Wyborcza” zamówiła 
specjalne badania na temat oszołomstwa. 
Zapytani przez gazetę przechod-

nie określili „oszołomem” człowieka 
niezrównoważonego psychicznie, polityka  
z manią prześladowczą. Przytoczono 
wyniki sondażu, opatrzono szyderczym 
tytułem: „Prawica górą”. Najwięcej głosów 
w sondażu na największego „oszołoma” 
dostał wówczas Jarosław Kaczyński, bo 
40%, drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, 
pełniący funkcję prezesa NIK-u., a trze-

cie Leszek Moczulski i Stan Tymiński. 
Oczywiście po takiej etykiecie, jaką „GW” 
przylepiła braciom Kaczyńskim, w jesien-

nych wyborach, Porozumienie Centrum 
„oszołoma” Kaczyńskiego nie dostało się 
do sejmu. Tak silna okazała się manipu-

lacja, tylko jednej gazety. Bogu dziękuję, 
że redakcja, założonej przez nas prawie 
20-lat temu, „Gazety Ustrońskiej” nigdy 
nawet nie próbowała manipulować swymi 
czytelnikami. Zresztą, jak zapytała moja 
suczka Lola wierna czytelniczka naszej 
„GU”: Czy nasi P.T. Czytelnicy dali by 
się zmanipulować? „Jasne, że nie!” - zaraz 

odpowiadziała.
We fragmencie nigdy nie publikowanego 

do tej pory wywiadu prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego z 27 lipca 2009 roku, dla 
redakcji „Arcanów”, który miał być au-

toryzowany po wyborach prezydenckich,  
a został opublikowany w ostatnim „Gościu 
Niedzielnym” nr 15, przeczytałem: „Mój 
wybór z 2005 roku został przez znaczną 
część dysponującej mediami elity III RP 
uznany za „nieprawomocny” - i tak po-

zostaje do dziś. Przeciw tej walce znacznej 
części mediów ze wszystkimi aspektami 
polityki, jaką staram się prowadzić nie 

mam innego sposobu, jak tylko próbować 
docierać konsekwencją swoich działań do 
obywateli”. Dni żałoby pokazały, że śp. 
Lech Kaczyński, Prezydent RP, dotarł do 
obywateli niemal ze wszystkimi aspektami 
swojej polityki. Wszelkie dotychczasowe 
manipulacje mediów na nic się zdały.

Dla tych, którzy świadomie zniekształcali 
wizerunek Prezydenta RP śp. Lecha 
Kaczyńskiego mogę tylko przywołać 
twarde i okrutne słowa wiersza Marcina 
Wolskiego, zamieszczonego na okładce 
ostatniej „Gazety Polskiej”.

Zaś dla tych, którzy uznali wybór 
śp. Lecha Kaczyńskiego na Prezyden-

ta RP za „nieprawomocny” lub ulegali 
podszeptom mediów i źle się wyrażali  
o Prezydencie RP warto zacytować słowa 
zamieszkałego w Cisownicy prof. Tadeusza 
Sławka, mówiące o tym jak powinien 
wyglądać nasz stosunek do polityków 
wybranych w wyborach powszechnych, 
zwłaszcza do Prezydenta RP, zawarte  
w artykule zatytułowanym: „Smoleńsk, 
10 kwietnia, mglisty poranek” zamieszc-

zonym w numerze 16 „Tygodnika Pow-

szechnego” : „Oto powierzono Ci urząd, 
oto odpowiadasz za mnie, za moje  
i nasze bezpieczeństwo i los, a ja wierzę, 
że spełnisz dobrze tę powinność, której 
jesteś depozytariuszem” - oto źródło 
relacji między politykiem a obywatelem.  
A jego dopełnieniem jest zdanie następujące: 
„pełnisz ten urząd na mocy mandatu danego 
Ci przez społeczeństwo, a składając swój los 
w Twoje ręce szanuję ten wybór dokonany 
przez innych dopuszczając z całą powagą, że 
nie głosując na Ciebie, mogłem się mylić”.

 Niech te słowa będą także naszymi na 
obecny czas po żałobie narodowej, ale 
także niech będą naszym wyznaniem po 
wyborze Prezydenta RP w przyśpieszonych 
wyborach.                      Andrzej Georg 



Gazeta Ustrońska   �0	 22 kwietnia 2010 r. 

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga kisiała, Bogusława 
Rożnowicz, Stefan Bałdys, Józef Zahraj. Adres redakcji: 4�-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej ilii liceum), na półpiętrze. 
Tel. 854-�4-67, e-mail: gazeta@ustron.pl  Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów 
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni 
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; 
Druk: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.  

Indeks nr 359912. Numer zamknięto 19.04.2010 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 26.04.2010 r.

do 11 kwietnia trwała sielanka z pierwszą samicą.                                    Fot. M. Niemiec	

draMaTyczNe wydarzeNia 
w bociaNiM GNieździe

Ostatni tydzień dostarczył obserwato-

rom ustrońskiego gniazda bocianów nie 
tylko wielu wrażeń, ale i nerwów. Dla 
przypomnienia pierwszy bocian przy-

leciał 28 marca, a drugi 7 kwietnia. Do 
niedzieli 11 kwietnia wszystko przebie-

gało normalnie. Bociany kopulowały  
i remontowały gniazdo, żerowały w oko-

licy. Obserwatorzy już odliczali dni do 
pojawienia się pierwszego jaja. 

W poniedziałek 12 kwietnia wszystko 
się zmieniło. Rozegrały się w gnieździe 
wydarzenia, które miały znaczący wpływ 
na to, co można było obserwować póź-

niej. Przed południem do gniazda zbliżył 
się inny bocian. Jak się okazało była to 
samica. Rozpoczęła się zacięta walka 
pomiędzy samicami. Po kilkuminutowej 
walce atakująca samica odleciała. Jednak 
nie dała za wygraną. Ponowiła atak oko-

ło godziny czternastej. Około 15 minut 
trwała ostra walka na gnieździe. Samice 
walczyły bardzo zażarcie. Samiec krążył 
wokół gniazda, przysiadał na nim, ale 
nie walczył z atakującą samicą. Ona 
nie zwracała na niego uwagi. Po walce 
odleciała. Wydawało się, że sytuacja się 
uspokoiła. Ale to nie był koniec. Ataku-

jąca samica była widać bardzo zdespero-

wana, gdyż ponowiła ataki. Kolejne miały 
miejsce około godziny 17-tej i 19-tej. 
Po czterech atakach, gdy zapadł zmrok 
bociania para mogła spokojnie odpocząć. 

Jednakże spokój ich został ponownie 
zakłócony. Uparta samica podjęła próbę 
ataku w ciemnościach, około godziny 
dziesiątej. Nie doszło wtedy do walki, 
bowiem bociany szybko zareagowały  
i przepędziły ag resorkę. W końcu mogły 
spokojnie odpocząć.

Wtorek 13 kwietnia upłynął spokojnie. 
Około godziny pierwszej w nocy samica 
zniosła jajo. Tak więc od 14 kwietnia roz-

poczęło się wysiadywanie jaja, bociany 
robiły to na zmianę. Pod koniec dnia za-

obserwowano, że samica rzadziej podej-
mowała próby wysiadywania. Nadszedł 
dzień 15 kwietnia. Rankiem zauważono, 
że samica nie wysiaduje jaja, a siedzi 
obok niego. Widać było, że ma jakieś pro-

blemy ze zdrowiem. Trudno było utrzy-

mać jej równowagę. Odleciała z gniazda 
około godziny dziesiątej i nigdy już się  
w nim nie pojawiła. Samiec pozostał sam 
na posterunku. Cały czas wysiadywał 
jajo. Nie odlatywał na żerowisko ani  
w ciągu dnia, ani w nocy. 16 kwietnia 
również cały dzień i noc samiec opieko-

wał się jajem. Było już niemal pewne, że 
coś musiało się stać samicy i odleciała, 
by w odosobnieniu skończyć swój żywot. 
W sobotę 17 kwietnia około godziny 
dziesiątej znaleziono na polu martwego 
bociana. Nie było wiadomo, czy to sami-
ca z monitorowanego gniazda. By się tego 
dowiedzieć, przetransportowano ciało 

ptaka do kliniki weterynaryjnej celem 
przeprowadzenia badań patologicznych. 
W wyniku tychże badań, okazało się, 
że ptak jest samicą, gdyż znaleziono  
w środku jaja. Przyczyną śmierci sami-
cy były obrażenia odniesione w walce, 
miała ona bowiem głębokie rany kłute 
po bocianim dziobie oraz liczne skrzepy 
w jamie otrzewnowej i worku osierdzio-

wym. Można się domyśleć, co przeżywali 
obserwatorzy gniazda, gdy zostali o tym 
poinformowani na forum. 

Jednakże na tym nie kończy się cała 
historia. Otóż w niedzielę pojawiła się  
w okolicach gniazda atakująca samica. 
Nie było żadnej walki. Próbowała siąść 
na gnieździe, jednak samiec ją przepędził. 
Podjęła jeszcze jedną próbę. Nieco dłużej 
przebywała na gnieździe, ale samiec mimo 
wszystko nie mógł się do niej przekonać 
i ponownie ją wygonił. Samica nie dając 
za wygraną stała na sąsiednim kominie 
i obserwowała samca. Ten nie zwracał 
na nią uwagi i nadal wysiadywał jajko. 
Obserwatorzy z zapartym tchem śledzili 
te wydarzenia. Dzięki obrotowej kamerze 
można było obserwować również samicę 
przebywającą obok gniazda. W końcu od-

leciała z komina. Samiec poleciał wkrótce 
po niej.  Po paru minutach stała się rzecz 
niezwykła. Bociany wróciły do gniazda 
razem! Od razu zabrały się za porządki 
w gnieździe, sprawdziły jego umocnienie 
poprawiając gałęzie, przesunęły na bok 
jajo i zakopały je w sianie. Być może 
nawet wyrzuciły jajko, ale nie było tego 
dokładnie widać. Po krótkich porządkach 
bociania para rozpoczęła kopulacje. Było 
ich kilka. Potem razem odlatywały na że-

rowisko, wracały i kopulowały. Noc spę-

dziły razem w gnieździe. Kolejny dzień 
i noc upłynęły spokojnie. Były remonty 
gniazda i kopulacje. Teraz obserwatorzy 
oczekują na pojawienie się pierwszego 
jajka tej pary.

W całej tej niesamowitej historii po-

jawia się chęć wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji. Dlaczego atakująca samica była 
tak zdesperowana, by tyle razy atakować, 
by w końcu zabić? Dlaczego nie dawa-

ła za wygraną? Dlaczego nie walczyła  
z samcem? Dlaczego wytrwale czekała 
by zdobyć jego względy? Wydaje się, 
że wytłumaczenie jest tylko jedno. Otóż 
atakująca samica jest właściwą partnerką 
samca (tą z ubiegłego roku). Tylko tak 
można wyjaśnić jej determinację, która 
pozwoliła jej osiągnąć zamierzony cel.

To świat przyrody, ona rządzi się swo-

imi prawami. Nie można oceniać zaist-
niałej sytuacji z ludzkiego punktu widze-

nia. Oczywiście obserwatorzy czują żal  
z powodu śmierci ptaka, ale jednocześnie 
cieszą się, że skończyła się jego samot-
ność i że są szanse na posiadanie przez tę 
parę potomstwa. Wszyscy podglądający 
ustrońskie gniazdo trzymają kciuki za 
bocianią parę.            Monika kosińska 


