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MIESZKANIA 
ZA DARMO

piłkarski
TERMINARZ 

złotook

(dok. na str. 2)

Jako jedna z pierwszych irm pojawiliWcie siC na terenie byłego 
Meprozetu.
Owszem, rzeczywiWcie byliWmy pierwsz> irm>.
Wiele wtedy mówiono w Ustroniu, ce zniszczono dobry zakład. 
Co o tym s>dzicie?
Ten zakład został przez system wył>czony z gospodarki. Asorty-
ment produkowali potrzebny i dobrej jakoWci: deszczownie polo-
we przenoWne, deszczownie mechaniczne, separatory gnojowicy, 
betoniarki. Jednak w gospodarce komunistycznej kredyty były 
łatwo dostCpne i nikt siC nie martwił o spłaty. Póaniej rzeczywi-
stoWć siC zmieniła, zakład  musiał ogłosić upadłoWć i wszystko 
poszło pod młotek.
Czy irma Klaudia przejCła produkcjC Meprozetu?
Od upadłego Meprozetu odkupiliWmy kilka technologii, inny  

Rozmowa z prezesem PPHU Klaudia 
Romanem Mazurem i członkiem zarz>du 

dr Robertem Koludem

Meczami o puchar polski piłkarze zainaugurowali rozgrywki sezon 2007- 2008.                                   Fot. W. suchta                   

- RozpoczCliWmy w tym roku budowC pierwszego z trzech bloków 
dwunastomieszkaniowych. Obecnie pierwszy jest budowany do 
etapu surowy-otwarty bez okien i drzwi z dachem - mówi prezes 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bogdan Baron. - Ten 
etap zakoMczymy do koMca sierpnia. We wrzeWniu rozstrzyg-
niCty zostanie przetarg na dokoMczenie pierwszego budynku  
i wybudowanie pozostałych. Czyli irma wyłoniona po przetargu 
wrzeWniowym przejmie cały teren pod budowC trzech bloków pod 
klucz. ZakoMczenie zasiedlenia planujemy na grudzieM 2008 r.

Mieszkania bCd> zrócnicowane - od niewielkich 45,17 m2 po 
53,33 m2. Prezes zapewnia, ce standard tych mieszkaM bCdzie 
właWciwy, w kacdym razie klasyczny tzn. drzwi, okna, Wredniej 
klasy glazura, armatura, ceramika, piece gazowe, podłogi pane-
lowe. 
- Absolutnie nie bCd> to mieszkania komunalno-socjalne - mówi 
B. Baron. - S> to mieszkania realizowane przez spółkC miejsk> 

na klocoWisku

(dok. na str. 4)
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Drogi powiatowe w cieszyM-
skim regionie maj> długoWć 
ponad 350 km. Prawie 237 
km stanowi> drogi zamiejskie,  
a blisko 122 km miejskie. Te 
ostatnie przebiegaj> przez Cie-
szyn, UstroM, WisłC, Skoczów 
i StrumieM.

Ponad 150 lat temu geolog 
Ludwik Zejszner dotarł do 
Skoczowa. „To mała mieWcina, 
nie odznaczaj>ca siC niczym 
innym, jak tylko, ce przy niej 

jest wielki most na WiWle, przez 
który przejecdca siC z Galicji do 
Vl>ska i Morawii” - zapisał. Od 
tego czasu coW siC zmieniło...

CieszyMskie Towarzystwo 
OWwiatowe wiosn> 1990 r. 
utworzyło Społeczn> SzkołC 
Podstawow>, natomiast jesie-
ni> 1999 r. z inicjatywy CTO 
powstało Społeczne Gimna-
zjum. Obie placówki miesz-
cz> siC w starej willi przy ul. 
Błogockiej. Obecnie wchodz> 
one w skład Zespołu Szkół 
Katolickich.

Na pocz>tku lat 30. ubiegłego 
wieku wWród cieszyMskich rze-
mieWlników byli m. in. pilnika-

rze, przetacznicy, nocownicy  
i grzebieniarze, natomiast 
wWród kupców handlarze 
pierzem i hurtownicy solni. 
Działała tec wypocyczalnia... 
fortepianów. 

LeWniczówka na Czuplu  
w Brennej jest pami>tk> po 
słynnym cieszyMskim ko-
lekcjonerze Bruno Koncza-
kowskim. Utrzymywał siC 
on z kupiectwa, a drewniany 
dworek wybudował w Wrodku 
Wwierkowego lasu. GoWcił tu 
m. in. prezydent Ignacy MoW-
cicki. Obecnie administrato-
rem zachowanego Wwietnie 
obiektu jest NadleWnictwo 
UstroM. 

W czerwcu minCło 14 lat od 
otwarcia Muzeum Regionalne-
go „Na Grapie” w Jaworzynce. 
Placówka powstała z inicjaty-
wy i za pieni>dze dra Jerzego 
Ruckiego, którego wojenny los 
rzucił do Szwajcarii. Fundator 
zmarł przed szeWcioma laty. Mu-
zeum jest pomnikiem jego cycia. 
WWród goszcz>cych tu osób był 
m.in. prezydent Lech WałCsa.

Z histori> „wsi na Wisłach” 
głCboko zwi>zana jest postać 
Bogumiła Hoffa. Za spraw> 
przybysza z Warszawy, ta gór-
ska wioska zyskała miano po-
pularnego letniska. Odkrywca 
Wisły zmarł przed 113 laty. 
                          (nik) 

(dok. ze str. 1)

asortyment sprowokowała sytuacja rynkowa. Sił> rzeczy staliWmy 
siC sukcesorem Meprozetu. Na terenie byłego Meprozetu poja-
wiło siC wiele irm, które produkuj> lub sprzedaj> zrócnicowany 
asortyment i usługi.
Firma Klaudia powstała w czasie, gdy kapitalizm w Polsce 
dopiero siC rodził.
PamiCtam, ce lecały wtedy nikomu niepotrzebne stosy rur i ma-
teriałów. Syndykowi szkoda było zawozić to wszystko na złom, 
w koMcu był tu po to, by korzystne sprzedać maj>tek upadłego 
przedsiCbiorstwa. Nawi>zaliWmy współpracC i zajCliWmy siC sprze-
dac>, nastCpnie produkcj> i powoli siC rozwijaliWmy.
Cały ten teren nalecał do Meprozetu. Ile było hal?
Tyle samo co teraz z wyj>tkiem jednej hali zbudowanej przez 
Euros. Ogółem było 9 hal plus magazyn.
Ile osób pracowało w Meprozecie?
PamiCtam, ce około trzystu, przy czym stu pracowało w admini-
stracji. Na tym terenie obecnie pracuje zblicona liczba osób. 
A wyprodukować potrai> dziesiCć razy wiCcej.
Sami wiemy, ile Klaudia produkuje przy zatrudnieniu 25 osób. 
Czy miCdzy poszczególnymi irmami na terenie Meprozetu 
istnieje jakaW konkurencja?
Raczej nie. Jedyny w>tek konkurencji to my, produkuj>cy desz-
czownie aluminiowe i Perrot,  który produkuje deszczownie oparte 
o elementy stalowe. Jednak czasami bywa tak, ce my pozyskujemy 
klienta na deszczownie stalowe, a oni na aluminiowe.
Poza Kuani> jest to najwiCkszy teren przemysłowy w Ustro-

niu. Na jakiej zasadzie te irmy funkcjonuj>. Czy kacdy jest 
właWcicielem terenu, czy jedni dziercawi> od innych?
Funkcjonuje tutaj około 11 firm. My jesteWmy wieczystym 

dziercawc> gruntu. Przypuszczam, ce na podobnych warunkach 
funkcjonuj> pozostałe irmy, chociac niektórzy grunty wykupili 
i s> właWcicielami.
Sk>d s> ludzie zatrudnieni w tych irmach?
Klaudia głównie zatrudnia ludzi z Nierodzimia i bliskich okolic 
– Skoczowa, Ustronia, podobnie w przypadku wiCkszoWci innych 
irm. Jedynie Euros dowozi czCWć pracowników z Bielska-Bia-
łej. 
Tymczasem jak informuje Powiatowy Urz>d Pracy, około 700 
osób w Ustroniu pozostaje bez pracy.
My potrzebujemy dobrych Wlusarzy, spawaczy, jesteWmy otwarci 
na zatrudnienie kompetentnych osób. Zreszt> traiaj> do nas 
fachowcy. Z drugiej strony niewielu od nas odchodzi, nikt nie 
wyjechał pracować na Zachód. Jeceli w przeszłoWci odchodzili, 
to przede wszystkim po to, aby uruchomić własn> działalnoWć 
gospodarcz>. 
Czy irma Klaudia odczuwa wzrost gospodarczy?
Czujemy zasadniczy wzrost koniunktury, szczególnie z uwagi 
na to, ce nasza produkcja jest powi>zana z budownictwem. 
Ogólna koniunktura, napływ Wrodków unijnych, iloWć ducych 
inwestycji budowlanych skorelowana jest z zapotrzebowaniem 
na nasze produkty. W miastach buduje siC dziesi>tki kilome-
trów kanalizacji, wymienia siC ruroci>gi. KiedyW wodoci>gi 
budowano z rur stalowych w trzecim gatunku, bo lepsze 
eksportowano. DziW to wszystko trzeba wymieniać. My pro-
dukujemy instalacje igłoiltrowe, czyli systemy  umocliwiaj>ce 
odwadnianie wykopów i odprowadzanie  wody z gruntu, tak ce 
mocna prowadzić roboty ziemne na głCbokoWci 4 metrów. Ile 
nie wyprodukujemy, tyle sprzedamy. Praktycznie kacda irma 
buduj>ca kolektory, wodoci>gi potrzebuje igłoiltrów, poniewac 
w innym wypadku  nie da siC pracować na głCbokoWci np. 4 m, 
gdy w wykopie jest 1,5 m wody.  S> tec irmy specjalizuj>ce 
siC w wynajmie sprzCtu lub samych usługach  odwadniania  
i to tec jest cenny klient. 
To podstawa waszej produkcji?
Tak, to obecnie podstawowy asortyment.
Czy jesteWcie nadal producentem armatek Wniecnych? 

Owszem, jesteWmy w stanie wyprodukować dwadzieWcia armat 
rocznie, gdyby były takie potrzeby. Obecnie skupiamy siC na 
systemach odwadniania i trochC zaniedbaliWmy marketing zwi>-
zany z naWniecaniem..
O armatkach naWniecaj>cych słyszałem wiele, przy czym bar-

dzo sprzecznych informacji. Jak taka armata w rzeczywistoWci 
działa? Jakich potrzebuje temperatur?
Przede wszystkim temperatura powinna być ujemna. Dzwoni> 
do nas niekiedy osoby z agencji reklamowych chc>c np. w lipcu 
wyprodukować Wnieg. Jednak w temperaturze powycej 0oC pro-
dukcja Wniegu nie nast>pi. Jest wiCcej czynników wpływaj>cych 
na proces produkcji Wniegu. Poza temperatur> powinna  być niska 
wilgotnoWć powietrza. Nasza armatka została zaprojektowana 
dla polskich warunków klimatycznych, ducej wilgotnoWci oraz 
niezbyt niskich temperatur co sprawia, ce  maszyna dobrze siC 
sprawdza na naszych stokach.
DziCkujC za rozmowC.                 Rozmawiał: Wojsław Suchtar. Mazur i r. kloud.                  Fot. W. suchta
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�9/�0.07.�007 r.
W nocy sprzed pubu Angels skra-
dziono krzesło ogrodowe.
�0.07.�007 r.
O godz. 11.20 na parkingu przy 
Domu Zdrojowym kieruj>ca for-
dem focusem mieszkanka Biel-
ska-Białej cofaj>c uderzyła w iata 
punto nalec>cego do mieszkaMca 
Gliwic.
�0.07.�007 r.
O godz. 18.50 na ul. Krzywa-
niec zatrzymano nietrzeawego 
mieszkaMca Gliwic kieruj>cego 
iatem seicento. Wynik badania 
0,79 mg/l.
�0/��.07.�007 r.
Z posesji przy ul. Katowickiej 
skradziono urz>dzenie do bez-
rozkopowej instalacji rur osło-
nowych.

��.07.�007 r.
O godz. 8.30 na ul. Wczasowej 
kieruj>ca renaultem mieszkanka 
Cisownicy najechała na tył przy-
czepy nalec>cej do mieszkaMca 
Osielca.
�.08.�007 r.
O godz. 18.10 na ul. GracyMskie-
go funkcjonariusze oddziałów 
prewencji z Bielska –Białej za-
trzymali nietrzeawego mieszkaMca 
Ustronia jad>cego na rowerze. 
Badanie wykazało 0,45 mg/l.
5.08.�007 r.
O godz. 17.50 na ul. Katowickiej 
kieruj>ca vw polo mieszkanka 
Skoczowa doprowadziła do koli-
zji z vw passatem nalec>cym do 
mieszkaMca Skoczowa.
5.08.�007 r.
O godz. 20.35 na ul. Wczaso-
wej kieruj>cy oplem miesz-
kaniec Bełchatowa wjechał  
w przydrocne drzewo.           (ws)

�0.07.�007 r.
Interweniowano na ul. GracyM-
skiego, gdzie pijany mieszkaniec 
naszego miasta lecał na chodniku. 
Upojonego przewieziono do domu 
i oddano w rCce rodziny.
�0.07.�007 r.
Wspolnie z policj> i Jednostk> 
Ratowniczo-Gasnicz> z Polany za-
bezpieczano miejsce wypadku na 
ul. 3 Maja w okolicy skrzycowania 
z ul. Katowick> II. Po uderzeniu 
samochodu w drzewo kierowca 
doznał obraceM i przewieziono go 
do szpitala w Cieszynie.
�0.07.�007 r.
Stracnicy nakazali uporz>dko-
wanie jednej posesji na ul. Fa-
brycznej.
��.07.�007 r.
Na os. Manhatan pod jednym ze 
sklepów awanturowali siC pijani 
bezdomni. Interweniowali stracni-
cy i zaprowadzili porz>dek.
�.08.�007 r.
Wyciekiem z kolektora sanitarnego 
zanieczyszczona została ul. Okól-
na. Powiadomiono Strac Miej-
sk>, a ta z kolei interweniowała  
w Wodoci>gach Ziemi CieszyM-
skiej. Awarie, szybko usuniCto.

*    *    *

*    *    *

GRUPA POD BUD= W AMFITeATRze
Grupa Pod Bud>, zespół bawi>cy i wzruszaj>cy kolejne pokole-

nia wiernych słuchaczy,  obchodzi w tym roku 30 – lecie istnienia. 
Grupa Pod Bud> wystCpowała zarówno w kraju jak i za granic>, 
nagrała kilkanaWcie recitali telewizyjnych oraz wydała trzyna-
Wcie płyt. Po licznych wystCpach w całej Polsce zagraj> latem  
w Ustroniu - koncert odbCdzie siC 18 sierpnia w amiteatrze. Bi-
lety do nabycia: Miejska Informacja Turystyczna, UstroM, Rynek 
2 tel. 033 8542653, MDK Pracakówka, UstroM, ul. DaszyMskiego 
28, tel. 033 8542906.

Serdeczne podziCkowanie dla 

pani Wiesi KCpiMskiej 
pracownika socjalnego MOPS-u w Ustroniu 

za wielk> pomoc w wyjWciu z nałogu oraz pomoc  
w trzeawym cyciu.                    

Elcbieta Wiatrowska

NA  VlUBNyM  KOBIeRCU  STANBlI:
Beata Górniok z Ustronia i Rafał Vwiecy z KoMczyc Małych 

Anna Belkot z Ustronia i Aleksander Wandzel z Rybnika 
Wioletta Knopek z Ustronia i Marek Niedziela z Ustronia 

Izabela CieWlar z Ustronia i Marcin RobaszyMski z Ustronia
*    *    *

�.08.�007 r.
Zmienił siC właWciciel kempingów 
na ul. Nadrzecznej pod Skalic>. 
Stracnicy sprawdzili czy posiada 
umowy na wywóz Wmieci i Wcie-
ków. Nie stwierdzono uchybieM.
5.08.�007 r.
Patrolowano place nad Wisł>. 
Dwóch kierowców ukarano man-
datami po 50 zł za niszczenie zie-
leni. Wjechali oni samochodami 
na sam brzeg rzeki.               (ws)

MiCdzy os. Manhatan a osiedlem domków jednorodzinnych jest 
mostek z rur>, która okresowo słucy za mieszkanie bezdomnym. 
MieszkaMcy rury zjawiaj> siC tam po zmroku.          Fot. W. suchta

BR=z AGATy
24-28 lipca w Szczecinie odbyła siC XIII Ogólnopolska 

Olimpiada Młodziecy w sportach letnich. Tradycyjnie star-
towali w niej tyczkarze i tyczkarki z MKS UstroM. Bardzo 
dobry start odnotowała Agata Bijok, która z rezultatem 340 cm 
wywalczyła br>zowy medal w kategoii juniorek młodszych. 
Na szóstej pozycji uplasowała siC Magdalena Molek, a na 
dziewi>tej Marta Andrzejak. W rywalizacji juniorów młod-
szych dziesi>te miejsce zaj>ł Tomasz Klyta - 360 cm. T. Klyta 
w eliminacjach wynikiem 380 cm pobił swój rekord cyciowy.  

VWIBTO WOJSKA
15 sierpnia Vwiatowy Zwi>zek bołnierzy Armii Krajowej 

zaprasza na uroczystoWć patriotyczn> z okazji VwiCta Wojska 
Polskiego, 63. rocznicy powstania warszawskiego i 87. rocznicy 
bitwy warszawskiej. O godz. 10.30 odbCdzie siC w koWciele Ww. 
Klemensa msza w intencji poległych cołnierzy w czasie wojny 
z bolszewikami i podczas II wojny Wwiatowej.

*    *    *
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TBS na zlecenie miasta, które jest głównym udziałowcem TBS, 
takce dawc> terenu i stron>, która zaprojektowała to osiedle. My 
jesteWmy wykonawc> na rzecz miasta. Powstan> nowe porz>dne 
mieszkania, gdzie czynsz bCdzie siC kształtował w okolicach 6,50 
zł za metr kwadratowy.

Kto otrzyma mieszkania w nowych blokach wiadomo bC-
dzie we wrzeWniu. Zasiedleniem zajmować siC bCdzie Wydział 
Mieszkaniowy UrzCdu Miasta oraz TBS. Wybierane bCd> osoby  
z dwóch grup oczekuj>cych na mieszkania. Dodać trzeba, ce bCd> 
to mieszkania czynszowe, czyli bez mocliwoWci przejCcia przez 
mieszkaMców na własnoWć. Przynajmniej obecnie. 
- Zastanawiamy siC nad wykonaniem w Ustroniu zadania stricte 
komercyjnego - mówi B. Baron. - TBS jest gotowy do wybudo-
wania bloku apartamentowca na sprzedac. Wiemy jak to zrobić, 
jak ustawić montac inansowy, gdzie mocna to zbudować i wiemy 
dla kogo to budować.

W TBS na mieszkania oczekuje 120 rodzin i osób indywidu-
alnych i ta lista stale roWnie. WWród nich s> tacy, którzy chcieliby 
zamieszkać w mieszkaniach własnoWciowych. Popyt na mieszkania 
w Ustroniu nie maleje. 
- RoWnie zaufanie do TBS - twierdzi B. Baron. - Nie prowadzimy 
marketingu takiego jaki chcielibyWmy uprawiać, a mimo to ludzie 
przychodz> do nas i składaj> ankiety.

Jesieni> minie trzecia rocznica zasiedlenia osiedla 700-lecia. 
Jest to osiedle TBS, czyli s> to mieszkania czynszowe. Do tej pory 
nikt z mieszkania na tym osiedlu nie zrezygnował. Choć kacdy 
mieszkaniec ma prawo wyst>pić o rozwi>zanie umowy. 
- To osiedle jest szczelne, gdyc nikt nie rezygnuje i wszyscy 
płac> czynsz - mówi B. Baron. - TBS administruje dodat-
kowo 32. mieszkaniami, otrzymanymi od miasta w 2005 r.  
W tych dniach sprzedaliWmy jedno z mieszkaM za 58.580 zł. 
Do tego zarz>dzamy szeWcioma wspólnotami mieszkaniowy-
mi, a którymi współpraca układa nam siC bardzo dobrze. DoWć 
sympatyczna inwestycj> bCdzie budowane od jesieni boisko 
na osiedlu 700-lecia. Liczymy tu na wsparcie z Regionalnego 
Funduszu Operacyjnego. Niew>tpliwie mieWcimy siC w ka-
tegoriach podmiotowych i przedmiotowych jako ubiegaj>cy 
siC o fundusze, a do tego oczywiWcie musimy zapewnić wkład 
własny. Projekt powstanie do 15 sierpnia i wtedy mocemy roz-
pocz>ć ubieganie siC o fundusze unijne. Ufam, ce takie wspar-
cie otrzymamy. BCdzie to boisko do koszykówki, siatkówki,  
a w miesi>cach zimowych bCdzie mocliwoWć stworzenia tam oWwiet-
lonego i ogrodzonego lodowiska.          Wojsław Suchta 

O politykC mieszkaniow> w Ustroniu zapytaliWmy burmistrza 
Ireneusza Szarca, który powiedział:

Od paru lat musimy uwzglCdniać wszystko to, co dzieje siC  
w sferze polityki mieszkaniowej w mieWcie. 

Pierwszy i podstawowy poziom to  mieszkania socjalne, prze-
znaczone dla tych wszystkich, których nie stać na samodzielny 
zakup mieszkania, a ich sytuacja materialna nie daje szans na 
to, by w najblicszej przyszłoWci zabezpieczyli sobie mieszkanie. 
Do tego dochodzi doWć rygorystyczne orzekanie przez s>dy 

(dok. ze str. 1)

*    *    *

wszystkich spraw dotycz>cych eksmisji. WiCkszoWć wyroków 
eksmisyjnych zawiera klauzulC o  zapewnieniu przez gminC 
lokalu socjalnego. Dotyczy to zarówno zasobów spółdzielczych, 
jak równiec, z czym ostatnio mamy do czynienia, lokali prywat-
nych. Wyrok eksmisyjny skutkuje pokrywaniem kosztów przez 
gminC. Dlatego musimy podj>ć kroki, by zwiCkszyć iloWć lokali 
socjalnych dla eksmitowanych.

Drugi poziom to lokale komunalne, wczeWniej np. zakładowe, 
które przeszły pod administracjC miasta. Czynsze w tych miesz-
kaniach s> wycsze nic w socjalnych i standardy s> wycsze.

Trzeci poziom to mieszkania w zasobach spółki TBS, gdzie na 
preferencyjnych warunkach spółka buduje mieszkania, ale warun-
kiem przydziału jest odpowiedni udział inansowy mieszkaMca. S> 
to mieszkania budowane z kredytów preferencyjnych, ale zawsze 
s> to  kredyty, których spłat> obci>cani s> mieszkaMcy.

Taki podział w naszej gminie funkcjonuje, jeceli chodzi o lokale, 
na które jakikolwiek wpływ ma samorz>d, czyli s> to mieszkania 
socjalne, komunalne i czynszowe budowane w ramach TBS. 

NajwiCkszy popyt jest na mieszkania socjalne, a zwi>zane jest 
to z eksmisjami, co takce dotyczy osób nie płac>cych w zasobach 
komunalnych. Miasto ma obowi>zek zapewnić mieszkanie,  
a z drugiej strony robi wszystko, by siC nie zadłucać, poniewac 
musimy pokrywać koszty czynszu za ludzi, którzy go nie płac>. 

Buduj>c nowe mieszkania, chcemy by były one o standardzie 
Wrednim, gdzie mogliby zamieszkać ludzie z zasobów starszych, 
ale wywi>zuj>cy siC ze swych obowi>zków. Te osoby mog> sobie 
podwycszyć standard mieszkania, przy czym płacić bCd> trochC 
wiCcej, ale nie bCdzie to poziom czynszu w TBS. Lokale, które 
opuszcz>, bCd> mogły być przeznaczone na lokale socjalne.

Jeceli ktoW za mieszkanie nie płaci, to trzeba go ulokować w takim 
mieszkaniu, gdzie czynsz bCdzie niski. Zdarza siC, ce nawet wtedy 
te osoby nie płac>, ale stracona kwota jest relatywnie nicsza.

Nie chcemy tworzyć sytuacji, gdy w jednym budynku miesz-
kaj> ci co płac> i ci co zalegaj> z płatnoWciami, a  nie ponosz> 
za to konsekwencji. To budzi społeczny opór, a dzieje siC tak 
nie tylko w zasobach komunalnych, ale tec w spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Jeceli chodzi o mieszkania socjalne to pilnych spraw do zała-
twienia jest kilkanaWcie. Ducy popyt jest równiec na mieszkania 
komunalne i TBS.

PodjCliWmy budowC budynku wielorodzinnego na klocowisku 
tartaku, gdzie bCdzie 35 mieszkaM. W pierwszym rzCdzie chcemy za-
proponować osobom z mieszkaM komunalnych przeniesienie siC do 
mieszkaM o wycszym standardzie. Tym samym zwolni> siC miesz-
kania, które bCdziemy mogli przeznaczyć na lokale socjalne.

Druga sprawa to wzmocnienie irmy TBS, ceby mogła zarz>-
dzać wiCksz> liczb> lokali, a tym samym poprawi siC jej sytuacja 
inansowa i mocliwoWć pozyskiwania kredytów na budowC quasi 
komercyjnych mieszkaM.

Jeceli chodzi o politykC mieszkaniow> gminy, to powinna ona 
zapewnić przede wszystkim,  lokale socjalne. Pozostaje problem 
Wrodka, czyli mieszkaMców, których nie stać na mieszkanie komer-
cyjne, a równoczeWnie nie maj> szans, ze wzglCdu na dochody, na 
mieszkanie komunalne.                         Notował: (ws)  

powstaje pierwszy blok na klocowisku.                     Fot. W. suchta

na klocoWisku
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Manhatan  o zachodzie słoMca.                                                                           Fot. W. suchta

�� lipca weszła w cycie znowelizowana 
�� czerwca �007 r. ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych. O tym jakie to 
rodzi konsekwencje i jak ocenia ustawC 
mówi prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„zacisze” Karol Brudny:

Przygotowani jesteWmy do pełnego wy-
konania przepisów ustawy. OczywiWcie 
nowe przepisy nie ułatwiaj> nam cycia. 
Jest wiele zmian pogarszaj>cych warunki 
i mocliwoWci pracy spółdzielni. Przede 
wszystkim do nich nalecy zaliczyć skutek 
jaki wynika z tzw. tanich przekształceM 
z mieszkania lokatorskiego na odrCbn> 
własnoWć. Ustawodawca tak wszystko 
skonstruował, ce moce liczyć w dłucszej 
perspektywie na całkowit> likwidacjC 
spółdzielni i powstanie wspólnot miesz-
kaniowych. Jednak ci>głoWć zobowi>zaM 
funkcjonuje. Sporo siC mówi o tym, co 
ustawa daje spółdzielcom maj>cym miesz-
kania lokatorskie, a mniej o praktycznych 
skutkach ustawy.

Terminy s> drastycznie krótkie, dodatko-
wo podparte zostały przepisami karnymi. 
Trzeba ustawC realizować, zreszt> myWmy 
nigdy nie byli nastawieni przeciw niej. 
PrzeprowadziliWmy wszelkie przygotowa-
nia do przeprowadzenia zamiany mieszkaM 
lokatorskich na odrCbn> własnoWć, na-
wet do tego stopnia, ce przewidzieliWmy 
przeniesienie wieczystego ucytkowania 
na własnoWć gruntu, z którym lokale s> 
zwi>zane. Chodzi o to, by w sposób przej-
rzysty doprowadzić w przyszłoWci do 
funkcjonowania na własnym gruncie.  
W tym momencie jednak tracimy, bo 
ustawodawca rozdaje darmo grunty, które 
w przeszłoWci spółdzielnia musiała nabyć 
nie maj>c obecnie mocliwoWci rozliczenia 
tych dodatkowych kosztów z nowymi 
właWcicielami. Moim zdaniem chodzi 
bardziej o zyskanie dodatkowych punktów 
w rankingach politycznych.

W SM „Zacisze” z przekształcenia 
mieszkania lokatorskiego na własnoW-
ciowe moce skorzystać 303 członków 
spółdzielni. Na 1500 lokali jest to jedna 
pi>ta, wiCc spory odsetek. Wszystkie spra-
wy zwi>zane z przekształceniem musimy 
załatwić w ci>gu trzech miesiCcy. Z naszej 
strony podjCte zostały wszelkie zwi>zane 
przekształceniami uchwały, ale pozostaje 
pytanie, czy poradz> sobie z taka iloWci> 
spraw biura notarialne. Przyjmuj>c, ce na 
sporz>dzenie odpowiedzialnego aktu no-
tarialnego przeznaczyć trzeba pół godziny, 
to w naszym przypadku jest to 150 godzin, 
w czasie których dwaj prezesi bCd> obecni 
w biurze notarialnym, gdyc umowa musi 
być spisywana w obecnoWci reprezentacji 
spółdzielni, czyli przynajmniej dwóch 
członków zarz>du. 

Wszyscy, którzy posiadaj> mieszka-
nia spółdzielcze własnoWciowe otrzymali  
w swoim czasie odpowiednie uchwały za-
rz>du spółdzielni potwierdzaj>ce ten fakt. 
Z tak> uchwał> i zgod> na przekształcenie 
mocna siC udać do notariusza i na tej pod-
stawie dokonać przekształcenia na włas-
noWć wyodrCbnion>. Skutkuje to zapisem 
w ksiCdze wieczystej, a z drugiej strony 

trzeba ponieWć koszty opłat notarialnych. 
Na tej zasadzie do tej pory w naszej spół-
dzielni przekształcono cztery lokale miesz-
kalne. Jest problem z gruntem. Jeceli na os. 
Manhatan s> 682 mieszkania, to zgodC na 
przekształcenie musi wyrazić właWciciel, 
którym dziW jest spółdzielnia. To z kolei 
skutkuje tym, ce właWciciel wyodrCbnione-
go lokalu jest takim samym podmiotem jak 
spółdzielnia. Moce dojWć wiec do sytuacji, 
ce jedna osoba jest w stanie skutecznie 
blokować decyzje wiCkszoWci i w skrajnych 
przypadkach do pewnych decyzji trzeba 
bCdzie dochodzić drog> s>dow>. beby 
unikn>ć takich problemów wdrocyliWmy 
procedury maj>ce na celu przekształcenie 
wszystkich gruntów, na których stoj> bloki, 
z wieczystego ucytkowania na własnoWć. 
W naszej spółdzielni kosztować bCdzie to 
około miliona złotych i te pieni>dze po-
winniWmy odzyskać od tych mieszkaMców, 
którzy otrzymaj> odrCbn> własnoWć.

Mówi>c szczerze w okresie przejWcio-
wym, a z takim mamy obecnie do czynie-
nia, nikt do koMca nie wie jak to wszystko 
zrobić. Zamierzamy do wszystkich właWci-
cieli lokali wysłać zapytanie, czy s> zain-
teresowani przekształceniem we własnoWć 
wyodrCbniona i czy akceptuj> spisanie 
umowy przed konkretnym notariuszem. 
Chcemy zaproponować pewien tryb zała-
twiania, co nam pomoce przebrn>ć przez 
wielkie iloWci spraw do załatwienia.

W pierwszej kolejnoWci jednak musi-
my załatwić wszystkie sprawy zwi>zane  
z przekształceniem lokali z lokatorskich na 
własnoWć wyodrCbnion>. Tu juc nie mocna 
skorzystać ze spółdzielczego prawa do 
lokalu własnoWciowego. W grC wchodzi 
tylko własnoWć wyodrCbniona. Chcemy 
to doWć szybko załatwić, gdyc ustawa 
jest zaskarcona do Trybunału Konsty-
tucyjnego. Jeceli Trybunał uchyli zapis  
o mocliwoWci „darmowego” przekształ-
cenia lokalu lokatorskiego na własnoWć 
wyodrCbnion>, to nie bCdzie mocliwoWci 
takich przekształceM. Trzeba wiCc zd>-

cyć przed orzeczeniem Trybunału. DoWć 
głoWno mówi siC, ce prawdopodobnie 
ten zapis zostanie uchylony, gdyc jest to 
nierównoprawne traktowanie członków 
spółdzielni, ingerowanie w prawo włas-
noWci spółdzielców itp. Chodzi o to, ce 
wiCkszoWć wykupiła mieszkania za spore 
kwoty, a teraz podobne mieszkania rozdaje 
siC za darmo. Niezalecnie od wyroku Try-
bunału my przekształcenia załatwiamy i we 
wszystkich przypadkach, gdy umowa zo-
stanie spisana notarialnie, przekształcenie 
jest nieodwołalne. Wszyscy ci, którzy siC 
zmieszcz> w terminie od 31 lipca do ewen-
tualnego zakwestionowania tego przepisu 
skorzystaj> z ustawy. Natomiast ci, którzy 
siC nie zmieszcz>, mog> mieć pretensje do 
nas, ce naraziliWmy ich na straty.

31 lipca ustawa weszła w cycie. Wnio-
sków spłynCło do dnia dzisiejszego 212 
a liczC, ce bCdzie ich minimum 250. 
Do tego dojdzie około 150 wniosków  
o przekształcenie ze spółdzielczego prawa 
własnoWci na własnoWć wyodrCbnion>. Te 
150 wniosków mog> lub bCd> musiały 
być załatwione póaniej, gdyc moc> usta-
wy jesteWmy zobligowani do załatwienia  
w ci>gu trzech miesiCcy wszystkich prze-
kształceM z prawa lokatorskiego na włas-
noWć wyodrCbnion>, bo nie załatwienie 
moce rodzic roszczenia.

Sporo siC o tych przekształceniach 
ostatnio mówi, nie zawsze obiektywnie 
i zgodnie z prawd>. Prezesów spółdzielni 
mieszkaniowych przedstawia siC jako 
zdecydowanych przeciwników ustawy. 
OsobiWcie nie mam wiCkszych pretensji 
do tej ustawy, poza jedn>. Jest to ustawa 
nastawiona na prawie całkowit> likwidacjC 
spółdzielczoWci mieszkaniowej. Z drugiej 
strony, czy to bCdzie spółdzielnia czy 
wspólnota mieszkaniowa, zawsze tymi 
mieszkaniami i własnoWci> wspóln> ktoW 
bCdzie musiał zarz>dzać. Trudno sobie 
wyobrazić, ce na osiedlu Manhatan kacdy 
siC bCdzie rz>dził po swojemu. Wszystko 
funkcjonować bCdzie podobnie, zreszt> 
mówi> o tym inne przepisy prawa. Powy-
cej siedmiu lokali, ktoW musi zarz>dzać ca-
łoWci>.                            Wojsław Suchta

MIESZKANIA ZA DARMO
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Odeszła od nas na zawsze. Najwierniejsi przyjaciele towarzy-
szyli Jej w ostatniej drodze na spoczynek wieczny.

Danka pojawiła siC wWród nas sportowców biegaczy, chyba  
w połowie lat 90-tych. Z pocz>tku kibicowała nam zawodnikom  
w odbywaj>cych siC w Ustroniu i okolicy biegach. Potem po-
stanowiła sama spróbować. ZaczCła trenować. Biegała niemal 
codziennie bulwarami wzdłuc Wisły. Mimo, ce była juc na 
emeryturze, jeszcze dorabiała sobie, jako pracownik ds. kultu-
ry i rekreacji, w sanatoriach, domach wczasowych Zawodzia 
i Jaszowca. Zmuszona wiCc była biegać treningowo wczeWnie 
rano lub póanym wieczorem. Na pytania ludzi: Czy nie boi siC 
sama biegać,  przeciec pijani chuligani mog> j> zaczepić i zro-
bić krzywdC, rozbrajaj>co odpowiadała: najpierw musz> mnie 

WspoMniEniE  o  DancE konDziołcE
dogonić. RzeczywiWcie, po tych treningach, zaczCła robić coraz  
to wspanialsze wyniki. Startowała we wszystkich rodzajach bie-
gów, od  ulicznych, przełajowych i crossów pocz>wszy po biegi 
górskie. Pokonywała właWciwie wszystkie dystanse; od mili do 
supermaratonu.

 Nie miała konkurentek w swojej kategorii wiekowej. Wiecznie 
musiała konkurować z młodszymi.

W cyklu biegów górskich  w Beskidach „Zdobyć Mount 
Everest”, szybko zdobyła najwycszy szczyt Wwiata, czyli sumC 
przewycszenia  8.848m. 

W roku 1999 pojechaliWmy, po raz pierwszy, na Mistrzostwa 
Vwiata Weteranów w czeskie Sudety.  Na miejscu okazało siC, ce 
w swojej grupie wiekowej 65 - 69 lat, Danka nie ma konkuren-
tek. Wystartowała w młodszej grupie, z siedmioma rywalkami.   
Z dostarczonego nam regulaminu wynikało, ce wszyscy  we-
terani, to znaczy zawodnicy i zawodniczki  maj> wystartować 
razem. „Co za koszmar„ - wykrzyknCła. Danka wtedy czuła siC 
mocna i chciała wygrać. Ale jak we wspólnym biegu upilnować 
konkurentki. Umówiła siC wiCc ze mn>, ce bCdC biegł z jej nasil-
niejszymi rywalkami, a ona bCdzie z tyłu wszystko kontrolować. 
Tak siC stało. Biegłem przed wysokimi zawodniczkami z Austrii 
i Niemiec. Na dwa kilometry przed met> zobaczyłem jak mała 
Danka, ale o wielkim sercu do walki, mija nas i oddala siC. Nie 
mogłem za ni> pobiec bo poci>gn>łbym za sob> jej rywalki. Po 
minucie ruszyłem w pogoM, ale juc jej nie dogoniłem. Była na 
mecie. ZwyciCcyła i została Mistrzyni> Vwiata Weteranów. Potem 
były nastCpne mistrzostwa Wwiata weteranów w biegach górskich: 
na Słowacji (2000), gdzie zdobyła br>zowy medal, w Ustroniu 
(2001), zajCła czwarte miejsce, w Innsbruku w Austrii (2002) była 
szósta, a potem w Szwarcwaldzie w Niemczech (2003) i ostatnie, 
w których startowała w Alpach Sabaudzkich we  Włoszech (2004). 
Wtedy to, po raz pierwszy, ale siC poczuła. ZaczCła siC Wmiertelna 
choroba. Walczyła z ni> do ostatka. 

Po raz ostatni w Ustroniu startowała w sierpniu 2005 r.  
w Biegu Romantycznym w parze z Czesławem Marciakiem. Byli 
najstarsz> par> biegu. WczeWniej (kwiecieM 2005 r.) przebiegła  
800 m (z wielkim wysiłkiem) przez UstroM w ramach sztafety  
w Biegu Kwietnym Dookoła Polski. Kiedy sama nie mogła star-
tować chCtnie przychodziła do pomocy przy biegach organizo-
wanych w Ustroniu, gdy  j> o to poprosiliWmy. Któc nie pamiCta 
Danki z tych kilku setek biegów, w których startowała . Iluc to 
zawodników goWciła w swoim domu na Grabowej. Przyjecdcali 
przed startem w Ustroniu, a potem zostawali po biegu. Nie ma 
juc naszej wspaniałej biegaczki, niezawodnej przyjaciółki i ko-
lecanki.                     Andrzej Georg

Danuta kondziołka.                      

23 lipca, po raz trzeci w tym roku, do 
Ustronia przyjechał ambulans do poboru 
krwi z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Oddziału 
Terenowego w Bielsku-Białej. Tym razem 
jednak nie stacjonował na ustroMskim 
Rynku lecz na parkingu przed stadionem 
Kuani UstroM. Mimo zmiany miejsca 
panie pobieraj>ce krew miały pełne rCce 
roboty.

Na akcjC zgłosiło siC 55 dawców. Krew 
oddało 40 dawców (30 dawców wielo-
krotnych, 10 dawców pierwszorazowych).  
Z rócnych przyczyn nie zostało zakwalii-
kowanych 15 dawców (10 dawców wielo-
krotnych, 5 dawców pierwszorazowych). 
JeWli chodzi o grupy krwi to pobrano:

Z grupy:  0”+” - 4 jednostki,
0”-” - 3 jednostki,
A”+” - 13 jednostek,
A”-” - 3 jednostki,

B”+” - 12 jednostek,
B”-” - 2 jednostki,
AB”+” - 2 jednostki,
AB”-”- 1 jednostkC.
Ł>cznie podczas tej akcji pobrano ponad 

18 litrów krwi.

O krótk> rozmow> poprosiliWmy pani> 
EwC PiksC - lekarza sprawuj>cego opiekC 
medyczn> podczas tej akcji.
Czy oddawanie krwi szkodzi zdrowiu?
Zasadniczo oddawanie krwi nie szkodzi 
zdrowiu. Krew jest tkank> odnawialn>  
i nasz organizm Wwietnie radzi sobie  
z ubytkiem 450 ml krwi. Aczkolwiek 
moce siC zdarzyć, ic oddawanie krwi 
nie jest wskazane dla danej osoby, gdyc 
stanowiłoby ryzyko dla jej zdrowia. 
Dlatego właWnie przed oddaniem krwi 
nalecy wypełnić ankietC i sumiennie 
odpowiedzieć na zawarte w niej pytania, 
co pozwoli lekarzowi kwaliikuj>cemu 
okreWlić przeciwwskazania, w których 
oddawanie krwi stanowiłoby zagrocenie 
dla zdrowia dawcy.

Czy oddawanie krwi powoduje przy-

mus ci>głego oddawania krwi w przy-

szłoWci?
Nie, jest to straszliwy mit przekazywany 
w naszym społeczeMstwie. Absolutnie 
bezpodstawny.
W trakcie jednorazowego pobierania 
krwi (donacji) pobierane jest �70 ml,  
z tego �0 ml przekazywana jest do 
badania. Na stronie internetowej Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Ministerstwa Spraw WewnCtrznych  
i Administracji przeczytałam, ce kacdy 
krwiodawca moce uzyskać bezpłatne 
wyniki swoich badaM laboratoryjnych. 
Czy to prawda? Gdzie mocna tego 
dokonać ?
Podczas kacdego pobrania, pobieramy 
poza 450 ml krwi, z której nastCpnie 
wykonywane s> preparaty dla szpitali, 
ok. 20 ml krwi na badania biochemiczne, 
morfologiczne oraz wirusologiczne. Wy-
niki badaM mocna uzyskać juc nastCpnego 
dnia po oddaniu krwi w Regionalnym Cen-

krEW
*    *    *

(dok. na str. 7)
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22 lipca 1948 r. nast>piło zjednoczenie organizacji młodzieco-
wych na zjeadzie we Wrocławiu, w którym brali udział równiec 

ustroniacy. Lec> od lewej: Józef Kral, NN. Siedz>: Kopieczek, 
Julia Pilch, Anna Vliwka, Adolf Lipowczan, Halina Kojma, Otton 
Kubala, Helena BiałoM, Wałaska, NN, Janeczkówna, II rz>d: 
Krystyna Gajdacz, Helena Drózd, Zoia Łycbicka, Ciszanka, 
Cholewianka, Anna Lipowczan, III rz>d: NN, NN, Helena Drózd, 
Anna Kral, Sztwiertnianka, Vlicówna, Anna Wantuła, Pawełka 
Kowala, Jan Błaszczyk, Janina Kołder, IV rz>d: Adam Gomola, 
Vliwkówka, NN, NN, Paweł Gogółka, Tadeusz Kubica, Anna 
Cicha, Jan Podcorski, NN, NN, Wantulok, NN, Jerzy BiałoM, 
Wantuła, Józef Cichy, NN. ZdjCcie udostCpnił i opisał długoletni 
współpracownik Muzeum UstroMskiego Ludwik Lipowczan. 

                                                                   lidia Szkaradnik  

*    *    *

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Katowicach lub w Oddziale Terenowym 
RCKiK w Bielsku-Białej.
Jakie choroby mocna wykryć w czasie 
badania krwi?
Badania jakie wykonujemy u kacdego 
dawcy pozwalaj> zdiagnozować wystC-
powanie zakaceM wirusowych takich jak: 
wirusowe zapalenie w>troby typu B i C, 
HIV. Sprawdzamy takce odczyny kiłowe. 
Ponadto badamy enzymy w>trobowe, 
które pozwalaj> nam okreWlić stan tego na-
rz>du. Badania hematologiczne pozwalaj> 
wychwycić nieprawidłowoWci w układzie 
krzepniCcia, układzie odpornoWciowym 
oraz niedokrwistoWć. Badania przesie-
wowe, jeceli wychodz> dodatnie, s> za 
kacdym razem potwierdzane bardzo szcze-
gółowymi badaniami molekularnymi.  
W razie jakichkolwiek nieprawidłowoWci 
dawca otrzymuje wezwanie do RCKiK, 
gdzie uzyskuje szczegółow> informacje  
o nieprawidłowych wynikach badaM, 
oryginał wyników oraz skierowanie do 
lekarza pierwszego kontaktu.
Co pani zdaniem nalecałoby zrobić 
aby zachCcić ludzi do oddawania 
krwi?

Bior>c pod uwagC pytania jakie padaj> 
czasem od dawców, którzy po raz pierwszy 
przychodz> oddać krew myWlC, ce pod-
staw> jest informowanie społeczeMstwa  
o korzyWciach i ryzyku, jakie ponosz> 
oddaj>c krew. O tym, ic nie istnieje moc-
liwoWć „uzalecnienia” siC od oddawania 
krwi. Jeceli ktoW raz odda krew, nie znaczy 
to, ce bCdzie to musiał robić regularnie 
do koMca cycia, a jeceli tego nie zrobi to 
bCdzie czuł siC ale izycznie. O tym, ic nie 
ma mocliwoWci zaracenia siC jakimkolwiek 
wirusem podczas donacji, gdyc sprzCt ucy-
wany do poboru jest jednorazowy. Nalecy 
podkreWlić, ce krew jest „lekiem” niezast>-
pionym nadal w ratowaniu cycia i kacdy  
z nas moce go potrzebować, dziW ty ratu-
jesz, ewentualnie jutro kto inny ciebie.
Po jak> iloWć krwi opłaca siC organizo-

wać akcjC wyjazdow>?
Po kacd>! Dodatkowo akcje wyjazdowe 
stanowi> tec dla nas poniek>d reklamC. 
Ludzie przychodz> do nas z pytaniami, 
w>tpliwoWciami, zawsze staramy siC jak 
najlepiej poinformować  potencjalnych 
dawców, rozwiać ich w>tpliwoWci, tro-
chC tec przekonać, ce oddawanie krwi 
nie stanowi zagrocenia dla zdrowia  

i cycia osoby oddaj>cej, a moce je komuW 
uratować. Ponadto ludzie widz> jak inni 
oddaj> krew i wydaje mi siC, ce ułatwia 
im to podjCcie decyzji o przył>czeniu 
siC do akcji. Kolejnym plusem akcji wy-
jazdowych jest to, ic ułatwiaj> oddanie 
krwi wszystkim tym, którzy chcieliby 
to robić, a nie mog> sobie pozwolić na 
przyjazd do centrum krwiodawstwa czy 
oddziału terenowego. Ponadto widać 
nas tu i tam, i chc>c nie chc>c zmu-
szamy ludzi sam> nasz> obecnoWci> do 
zastanowienia siC nad krwiodawstwem. 
W naszym przypadku „okazja czyni 
krwiodawcC”.

W tym roku jeszcze raz 22 paadzier-
nika ambulans zagoWci w naszym mie-
Wcie. Miejmy nadziejC, ce powróci do 
Centrum, a w zwi>zku z tym odda-
j>cych krew bCdzie wiCcej. PamiC-
tajmy, ce mimo tego ic pobór krwi  
w naszym mieWcie zwiCksza siC z roku 
na rok, krwi jest ci>gle mało. Krew jest 
potrzebna codziennie, w ducych iloWciach, 
poniewac jest bezcennym lekiem, którego 
nie udało siC wytworzyć syntetycznie.

                       Magdalena Piechowiak
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- Pojechałem na Synaj z myWl>, ce wyl>-
dujC w starym kurorcie Sharm el Sheikh  
i pocyczC samochód, którym wybiorC siC  
w interesuj>ce mnie rejony – zacz>ł kolej-
n> pogawCdkC o swych przygodach geo-
log-obiecyWwiat Jan Tomica. – W punkcie 
wynajmu słyszC zaporow> cenC: 50-70 do-
larów za dobC (na Wyspach Kanaryjskich 
jest 18). Ale dodatkowo zostawić trzeba 
500 dolarów wadium. Gdy po powrocie 
coW w aucie bCdzie uszkodzone, wynajmu-
j>cy potr>ci sobie z tego wedle uznania... 
Mimo to pytam, czy mógłbym jeadzić po 
całym Synaju. On przytakuje, ale widzC, 
ce jakoW nieszczerze. IdC wiCc na policjC 
i pokazujC na mapie, co chcC zobaczyć. 
Tam mi mówi>: Lepiej, ceby pan dostał 
nasze zezwolenie na tak> podróc. Nalecy 
czekać trzy dni. DziwiC siC, czemu ac tyle; 
ja mam tylko dwa tygodnie. A policjant 
tłumaczy: Och, musimy sprawdzić w kar-
totece w Kairze, czy nie jest pan agentem 
Mosadu... 

Prelekcja J. Tomicy „Tajemniczy Sy-
naj” zachCciła 14 czerwca ponad 40 osób 
do posłuchania w ramach Klubu Propo-
zycji w „Zbiorach Marii Skalickiej”, jakie 
to fascynuj>ca lektura moce nieWć fascy-
nuj>ce skutki. Otóc pod wpływem ksi>cki  
L. Mollera „Exodus – Wladami wyda-
rzeM biblijnych” ustroMski wagabunda 
postanowił przemierzyć szlak, którym 
przez półwysep Synaj Mojcesz wywiódł 
lud izraelski z niewoli. Tylko który to 

szlak? Opieraj>c siC na serii badaM, 
twórca rzeczonej publikacji krytykuje 
przyjCt> trasC wzdłuc Zatoki Sueskiej. 
Wszak uciekano przed faraonem, a ten 

miał rozstawione wszCdzie garnizony 
wojska, strzeg>ce m.in. cennych ko-
palni rud miedzi i turkusów. Nalecało 
wiCc migiem (np. star> drog> handlow>  
w poprzek półwyspu) wydostać siC poza 
obszar wpływów egipskich, tzn. poza 
oblewaj>c> Synaj od wschodu zatokC 
Akaba. Zwłaszcza ce tam, w krainie 
Madian, gdzie teWć Mojcesza Jetro był 
arcykapłanem, Jahwe przemówił w go-
rej>cym krzewie. 

Czycby zatem prawdziwa góra Synaj 
lecała w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej? 
Twierdzi tak wspomniany autor, wskazu-
j>c na Jabal Al Lawz. To szczyt wulkanicz-
ny (wg Biblii trz>sł siC, spowity ogniem  
i dymem), podczas gdy przyjCta za miejsce 
otrzymania przykazaM Góra Mojcesza 
nalecy do starych tworów granitowych. 
Nieopodal Jabal odkryto tec zespół skal-
ny, „ołtarz złotego cielca” z wyrytymi 
wizerunkami byka Apisa, czołowego bó-
stwa egipskiego – lecz Egipcjan na Płw. 
Arabskim nie było... Przed dotarciem 
do zatoki Akaba prowadz>cy Izraelitów 
słup ognia zawrócił na pustyniC i powiódł 
ich na płw. Nuweiba. GłCbokoWć zatoki 
dochodzi do 1900 m, gdyc biegnie tCdy 
rów tektoniczny, ale właWnie w okolicach 
Nuweiby podwodny wał ogranicza j> do 
80 m. I tam dopCdziła uciekinierów armia 
faraona...

J. Tomica postanowił znaleać siC  
w owym punkcie o identycznej porze, tj. 
ostatniego dnia Paschy, który biec>cego 
roku, ok. 3500 lat po Exodusie, przypadał 
9 kwietnia. Ponoć niegdyW zerwał siC 
gwałtowny wschodni wiatr, osuszaj>cy 
dno tak, ic bydzi przeszli such> stop>.  
I faktycznie, ustroMski podrócnik równiec 
doWwiadczył nagłej nocnej wichury. A tak-
ce... ataku chmary komarów, zmilczanego 
przez autora KsiCgi WyjWcia w obliczu 
zarejestrowanego cudu. Po opowieWci 
ozwały siC głosy zw>tpienia, czy biblijny 

szlakaMi EXoDusu

polowa tawerna z zielon> herbat>.                                                  Fot. J. tomica

Góry na synaju sk>pane w promieniach wschodz>cego słoMca.                  Fot. J. tomica
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ze znajomym Beduinem na półwyspie synaj.                                                  Fot. J. tomica
epizod moce być autentyczny. - Fizycznie 
nie da siC wytłumaczyć stoj>cych wód, ale 
jeWli ktoW w to przejWcie wierzy, to jest ono 
mocliwe – uznał prelegent.

Drug> lektur>, jaka skłoniła go do wizy-
ty na Synaju, były „Zapomniane sekrety 
VwiCtej Arki” L. Gardnera. Z jej inspira-
cji zwiedził jedyn> egipsk> Wwi>tyniC na 
półwyspie, lec>c> w Serabit el Khadim 

(Wzgórze Niewolników), a poWwiCcon> 
bogini Hathor. Rzekomo przetwarzano tu 
złoto na biały proszek (!), stosowany przez 
rodzinC faraona jako panaceum. Archeolog 
Petrie, odkrywca Wwi>tyni, miał w 1904 r. 
znaleać pod posadzkami sporo tego cud-
nego specyiku... 

Odłócmy jednak ów sensacyjny w>tek 
i na ostatek zawitajmy na GórC Mojce-

sza – od Ww. Heleny, matki Konstantyna 
Wielkiego, tradycyjne miejsce objawie-
nia dekalogu. By siC tam delektować 
wschodem słoMca, J. Tomica trzy go-
dziny od 2 w nocy zmierzał po ciemku 
od podnóca wzniesienia szlakiem dla 
wielbł>dów. Nic w tym dziwnego – po-
dobnie czyni> stale setki uczestników 
wycieczek z całego Wwiata, które niezra-
cone zi>bem i trudem Wci>gaj> podziwiać 
Mleczn> DrogC, a póaniej bajeczny Wwit 
nad tal> wody. Schodz>c 3750 (!) wielce 
stromymi stopniami, nasz wCdrowiec 
dosłyszał „Kiedy ranne wstaj> zorze”... 
Okazało siC, ce to polski ksi>dz odpra-
wiał przy kamiennym ołtarzu mszC Ww.! 
U stóp góry stoi prawosławny klasztor 
Ww. Katarzyny, siCgaj>cy pocz>tkami ac 
IV w. Na zewn>trz roWnie wiecznie zie-
lony „krzew gorej>cy”, jest tec Studnia 
Mojcesza. Jak wspomina pan Tomica, 
pewien turysta przed zrobieniem sobie 
przy niej zdjCcia zamkn>ł wnCkC z nowo-
czesn> pomp> elektryczn>. - Nie mocna 
w koMcu psuć wracenia, ce to miejsce 
biblijne – stwierdził.
- Kiedy patrzyłem na tłumy na Górze 
Mojcesza, myWlałem o niedawnej wizycie 
w Nuweibie i o ksi>cce, która przekonała 
mnie co do połocenia góry Synaj w Arabii 
– mówił podrócnik. – Ale wyobraamy 
sobie, jak by zareagowano, gdybym za-
wołał: „Słuchajcie, to nie ta góra! Jedacie 
na Jabal Al Lawz, tam Mojcesz dostał 
tablice, nie tutaj!”. Nawet bCd>c pewnym 
w 100%, miałbym opory obdzierać tych 
ludzi z legendy i pozbawiać złudzenia, 
ce „to” zdarzyło siC właWnie tutaj... No  
i gdybym z czymW podobnym wyskoczył, 
chyba bym stamt>d nie wrócił, bo Beduini, 
którzy prowadz> tam wielki turystyczno-
pami>tkarski biznes, zrzuciliby mnie ze 
skały za tak> antyreklamC. 

                       Katarzyna Szkaradnik

róWnica 
na płótniE

sylwia cieWlar, aneta niedoba i Daria DziCdziel na rynku cieszyMskim.     Fot. t. targowski                    

W ci>gu ostatnich ciepłych dni lip-
ca młodziec Ustronia i okolic znowu 
przejawiła sw> artystyczn> naturC. Tym 
razem w ramach programu „Młodziec  
w działaniu” przygotowano akcjC ini-
cjatyw młodziecowych, maj>c> na celu 
zorganizowanie plenerów malarskich. 
Pod opiek> Iwony Werpachowskiej 
młodzi artyWci mogli pocytecznie spC-
dzić wakacyjny czas: 25-27 lipca na 
Równicy, gdzie Dariusz Gierdal kiero-
wał inwencjC uczestników na właWciwe 
tory. Drugi plener miał miejsce 28 lipca  
w WiWle – Malince oraz 30 lipca na 
cieszyMskim rynku, gdzie młodziec pod 
okiem Tomasza Targowskiego uwiecz-
niła tamtejsz> architekturC. Maluj>cy  
w terenie wzbudzali cywe zainteresowa-
nie przechodniów. 

W programie oprócz opiekunów uczest-
niczyło ok. 28 uczniów, którzy mieli za-
pewniony przejazd, nocleg, a takce profe-
sjonalne przybory  plastyczne. Młodziecy 

bardzo podobał siC pomysł malowania  
w plenerze i wyjazdy cieszyły siC sporym 
zainteresowaniem. Efekty pracy Wwietnie 
zapowiadaj>cych siC młodych artystów 

bCdzie mocna zobaczyć jesieni> w Muze-
um UstroMskim. 

Anna Kozub, Daria Dziendziel, Ag-

nieszka Suchy
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

Czytelnia ogólna oraz wypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 19.00; pi¹tek: 8.00 - 15.00.

biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

muzeum ustrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.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 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddzia³ muzeum „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek “Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
 - Malarstwo rodziny Sobierajów 

KLUB PROPOZYCJI : -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 
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 poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
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, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

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 „praLakówka” 
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 nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

towarzystwo kształCenia artystyCznego - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trzeJwoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FundaCja œw. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt.  10.00 - 14.00.
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:
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„moLna 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:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu: wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.

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.

straL miejska ustroñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

W czasie wakacji, tj. w lipcu i sierpniu, Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 12.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-19.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-15.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00 

W ostatni> sobotC amiteatr wypełnił siC prawie po brzegi, gdy na   
scenie zespół ForyW Band przypominał przeboje anny Jantar i ireny 
Jarockiej.                                                                        Fot. W. suchta                       
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POzIOMO: �) w torbie listonosza, �) strajk, rewolta,  
�) prawosławny duchowny, 8) materiał opatrunkowy, 9) 
ryje w ziemi, �0) napój z „Rancza”, ��) BoguW twardziel,  
��) ze strachu na plecach, ��) zarzucona na grzbiet, ��) 
ostra dyscyplina, �5) mieszkaniec Skandynawii, ��) le-
genda futbolu, �7) danie miCsne, �8) filmowy kosmita,  
�9) ... Mater, �0) w zakonie.
PIONOWO: �) naducywa leków, �) w ekipie ilmowej, 
�) wiosn> na wierzbie, �) opaska akcyzowa, 5) papie-
ska korona, �) urz>dzenie na parkingu, 7) polski pisarz 
(„WrzesieM”), ��) w alfabecie, ��) metalowa pokrywa,  
�7) kilometr w skrócie.
Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 17 sierpnia br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 30
Ale DOPIeKA

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Jan Cienciała, 
UstroM, ul. gen. Traugutta 15. Zapraszamy do redakcji. 

krzybóWka   krzybóWka   krzybóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie ludeczkowie
Wakacje na całego, tóc zabawiłach sie łoto w przewodnika, bo 

moja kamratka z wnuczkami przijechała do mnie na pore dni, coby 
podychać Wwiycym luftym. Móm nadzieje, ce u nas je jeszcze roz 
za czas Wwiycy luft, bo ponikiedy go za bardzo czuć tóm cywiliza-
cjóm. Moji goWcie znajóm juc dobrze UstróM, bo sóm tu co roku, 
tóc pojechalimy do Wisły na TydziyM Kultury Beskidzki. 

Trzeba prziznać, ce to cyntrum majom szumne i zadbane, dyć 
pore roków tymu robili tam remónt, w przeciwiyMstwie do nasze-
go rynku, co je rozkopany i kóMca robót nie widać. Ale we WiWle 
tec sóm rozmaite niedostatki. Łoto baji mosty. Ni na byle jakim 
potoku, ale na rzece WiWle, co wszyscy muszóm tam przejechać, 
coby sie dostać do miasta. A sóm tak łoszkrobane, zardzewiałe, nó 
gaMba! Dyć to przeca kacdy widzi. Moja kamratka stwierdziła, ce 
isto czakajóm na fundusze z Uni Europejski. Dlo smiłowanio! Dyć 
to ani piyMć stówek by nie kosztowało, coby kupić pore puszek bio-
łej i modrej łolejki i dać to jakimu bezrobotnymu posztrajchować. 
Potym my prziuwacyli, ce to tako wiWlaMsko tradycja, coby mieć 
mosty łodropane, bo insze tec tam majóm całosny wyglónd. 

Jak juc rzekłach w cyntrum Wisły je szumnie. Tóc nie dziwota, 
ce ludzi tam moc sie plyncie, nó a gor na tym TeKaBe. Juc przed 
połedniym pełno norodu szpacyrowało wte i wewte. Wszyndzi budy 
z pamióntkami i rozmaitymi duperelami. Dziecka łod kamratki 
ciepły sie na ty Wwiycidełka, jako to dziecka. Tec cech jim kupiła 
jakisi azjatycki łoryngle, coby miały na pamióntke, dyć to je łacne, 
aji na mnie emerytke. Isto po sztyty złocisze. 

Co mie zadziwiło, ce tam pore bud sprzedowało muszelki i to 
taki z dalekich mórz, a nie widziałach codnej typowej pamióntki 
z Wisły. Jako sie to tyn Wwiat wymiyszoł. Nó prowda, były taki 
kolorowe zogłóweczki z napisym „Pami>tka z Wisły”, ale dyć 
to gołym łokym widać, ce mo sie to nijak do tutejszych tradycji  
i chodzi jyno ło to, coby zarobić. Poszlimy dali ac ku basynu, 
tam ludzi niewiela, bo tec wtedy nie było hycu, ale taki słóneczny 
dziónek w sam raz na wycieczki. Kole basynu po lewej strónie je 
taki uroczysko – oczko wodne i isto pore ławek. A tam tela bajzlu, 
ce >c dziw, ce w takim małym bajorku pomieWci sie tak moc petów 
po wodach, czy sokach. Nó i tak my pozwiedzali Wisłe, kamratka 
nakupiła jeszcze dzieckóm jakisik łoblyczki w szmateksie, bo snoci 
u nas tu je wiynkszy wybór i zadowolyni przijechali my naspadek. 
Tóc nie trzeja daleko jechać, coby cosi połoglóndać inszego.   
                                                                                             Hela

W zwi>zku z organizowanym �5 sierpnia br. Kon-

certem zespołów Folkowych i Folklorystycznych 
„Gdzie Bij> `ródła”, informujemy podmioty prowa-

dz>ce punkty handlowo-gastronomiczne o mocliwoWci 
składania wniosków na handel w Parku Kuracyjnym,  
w UrzCdzie Miasta UstroM – p. Janina BraMczyk, pok.  
nr ��, tel. 85 79 ���.

OGŁOSzeNIe
zakład Budcetowy 
Gazeta UstroMska

 zaprasza do złocenia ofert w konkursie na:
Druk Gazety UstroMskiej

Zamówienie polega na cotygodniowym wydrukowaniu 
około 1500 egzemplarzy „Gazety UstroMskiej” maj>cej 
16 stron formatu A-4. 8 stron w kolorze i 8 czarno-bia-
łych. 

Formularze zawieraj>ce informacje o warunkach 
zamówienia mocna odebrać osobiWcie w siedzibie za-
mawiaj>cego, w godzinach od 8°° do 15°° lub pobrać 
ze strony internatowej www.ustron.bip.info.pl w dziale 
zamówienia publiczne konkursy ofert.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Kon-
kurs – Druk Gazety UstroMskiej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: 
w sprawach technicznych: Wojsław Suchta, 
tel. 33 854-34-67,
w sprawach procedury konkursowej: Ireneusz Staniek, 

   tel. 33 857-93-20.
ZamkniCt> kopertC, zawieraj>c> ofertC, nalecy złocyć  

w siedzibie zamawiaj>cego w terminie do 17.08.2007r. 
do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nast>pi w siedzibie zamawiaj>cego  
w dniu 17.08.2007r. o godz. 11:00.

Procedura negocjacyjna odbCdzie siC w dniu 
17.08.2007r. o godz. 12:00.

Zamawiaj>cy nie dopuszcza składania oferty warian-
towej.



Gazeta UstroMska   �� 9 sierpnia 2007 r. 

 

Złotook

Kiedy latem zostawimy wieczorem zapa-
lone Wwiatło i otwarte okno, mocemy być 
pewni, ce okazji, aby stać siC naszymi goW-
ćmi, nie przepuWci cała rzesza przerócnych 
owadów. Z naszego zaproszenia z pewnoW-
ci> skorzystaj> kłuj>ce i wysysaj>ce krew 
komary, budz>ce wWród wielu ludzi wstrCt i 
obrzydzenie ćmy oraz bardzo liczne grono 
mniej lub bardziej uci>cliwych „muszek”. 
Odruchowo wiCkszoWć z nas bCdzie chciała 
cał> t> entomologiczn> zgrajC odpowiednio 
potraktować, ucywaj>c w tym celu prze-
rócne Wrodki owadobójcze, odkurzacze czy 
tec pospolite, aczkolwiek niezwykle przy-
datne kapcie lub zwiniCte w rulony gazety 
(lub czasopisma 
– czy pamiCtacie 
PaMstwo ten słynny 
niegdyW zwrot?). 
Nim jednak roz-
pCtamy przeciw 
owadom domow> 
krucjatC,  warto 
przyjrzeć siC czy 
gdzieW miCdzy nimi 
nie kryj> siC zarów-
no ładne, jak i po-
cyteczne złotooki 
drapiecne, zwane 
czasem zielonymi 
lub pospolitymi.

Owady tego ga-
tunku z pewnoWci> 
s> wszystkim dobrze 
znane. Na pierwszy 
rzut oka s> bardzo 
delikatnej budowy  
i składaj> siC pra-
wie wył>cznie ze 
skrzydeł – ducych, 
przezroczystych, 
o p a l i z u j > c y c h  
i pokrytych wzorem 
zielonkawych cy-
łek. Skrzydła przy-
krywaj> całkowicie 
z ie lony odwłok 
złotooka; z przodu, 
„przed” skrzydłami 
znajduje siC niewiel-
ka głowa owada,  
z ducymi, kulistymi 
oczami o złotawej 
barwie oraz długie 
i cienkie czułki. 
Złotooki dorastaj> 
do około 1-1,5 cm 
długoWci ciała, a roz-
piCtoWć ich skrzydeł 
nie przekracza 3-3,5 
cm.

Złotooki drapiecne doWć powszech-
nie i licznie wystCpuj> na całej półku-
li północnej – w Europie i w Ameryce 
Północnej – oraz w Afryce. Spotykamy 
dwa pokolenia złotooków. Od maja do 
wrzeWnie cyje pierwsze pokolenie, któ-
rego postacie dorosłe przecywaj> mak-
symalnie dwa miesi>ce. W tym okresie 
owady te najłatwiej spotkać na ł>kach,  
w lasach i w ogrodach. Jesieni> pojawia 
siC drugie pokolenie złotooków, które 
zaczyna szukać schronienia na okres zimy 
m.in. w zakamarkach naszych mieszkaM  
i domów. Przedstawicielom tego pokole-

nia dane jest przecyć juc blisko dziewiCć 
miesiCcy. Wiosn> kolejnego roku sami-
ce złotooków po godach i zapłodnieniu 
składaj> przedziwnie wygl>daj>ce jaja. 
Najpierw samica dotyka koMcem odwłoka 
podłoca – np. gał>zki lub liWcia – i wydziela 
kropelkC łatwo zastygaj>cej na powietrzu 
wydzieliny. NastCpnie szybko podnosi 
odwłok i wyci>ga wydzielinC w nitkC  
o długoWci kilku-kilkunastu milimetrów. 
Na koMcu takiego sztywnego i cieniutkiego 
słupka składa zielonkawe jajo. Za jednym 
razem samica składa kilkadziesi>t jaj, 
które wygl>daj> jak jakieW dziwne, choć 
miniaturowe grzyby. Z jaj wylCgaj> siC 

ruchliwe larwy o robakowatym i spłasz-
czonym ciele i z duc> głow>, zbrojn>  
w groanie wygl>daj>ce, sierpowato wygiC-
te cuwaczki. Groany i bojowy wygl>d larw 
odpowiada ich charakterowi, bowiem tak 
jak owady dorosłe, tak i larwy złotooka s> 
drapiecnikami i to carłocznymi. DoWć spe-
cyicznie wygl>da sposób odcywiania siC 
larw złotooka, które najpierw oblewaj> swe 
oiary sokami trawiennymi, a kiedy proces 
rozkładu tkanek jest rozpoczCty, wsysaj> 
płynny pokarm. Nie bez przyczyny opisu-
j>c wygl>d larw ucyłem słownictwa, czy 
tec terminologii powiedzmy, ce wojsko-

wej. Larwy maj> takce inn> umiejCtnoWć, 
któr> mocna przypisać doWwiadczonym 
wojownikom, czyli potrai> siC masko-
wać, upodabniać do otoczenia, w którym 
zdobywaj> pokarm. Niestety, nigdy tego 
nie widziałem na własne oczy, ale ponoć 
na wyrostkach na ciele larw czCsto mocna 
zauwacyć poprzyczepiane resztki pocar-
tych mszyc czy ich wylinek, a takce inne 
szcz>tki zwierzCce i roWlinne, co powoduje, 
ce larwy te wygl>daj> doWć oryginalnie. 
Wygl>d ten jednak pozwala zapewne na 
skuteczniejsze polowania. Dla pełnego 
obrazu koniecznie trzeba zaznaczyć, ce 
jaja składane s> przez samicC z reguły 

niezbyt blisko siebie. 
Ma to przynajmniej 
czCWciowo zapobiegać 
kanibalizmowi, doWć 
czCstemu wWród larw 
złotooków.

Jadłospis tych owa-
dów nie jest zbytnio 
rozbudowany i wyszu-
kany, a na liWcie „daM” 
znajduj> siC przede 
wszystkim mszyce, 
przCdziorki, roztocza, 
owadzie jaja (np. stonki 
ziemniaczanej) czy tec 
małe g>sienice. Zdecy-
dowana wiCkszoWć po-
zycji menu złotooków 
jest traktowana przez 
ludzi jako szkodniki 
roWlin uprawnych, nic 
wiCc dziwnego, ce 
złotooki s> uwacane 
za owady pocyteczne. 
Ciekawscy naukowcy 
wyliczyli nawet, ce  
w ci>gu całego swego 
cycia, czyli cyklu roz-
wojowego, jedna lar-
wa pocera około 500 
mszyc, 200 jaj stonki 
ziemniaczanej i 2000 
przCdziorków. Doro-
słe złotooki zjadaj> nie 
tylko mszyce, ale nie 
gardz> takce spadzi>, 
czyli słodkaw> wy-
dzielin> mszyc.

O ile letnie pokole-
nie złotooka jest zielo-
ne, to jesienne owady 
tego gatunku blakn>  
i staj> siC cółtawe lub 
br>zowawe – spra-
wiaj> wracenie, jakby 
po prostu zasychały  

z tCsknoty za letnim ciepełkiem i słonecz-
kiem. OczywiWcie jest to wracenie myl>ce, 
bo osobniki te s> w pełni przygotowane do 
wiosennych godów i rozmnacania.

Warto takce wiedzieć, ce według ostat-
nich ustaleM entomologów pod terminem 
złotook drapiecny kryje siC nie jeden, a kil-
ka gatunków tych owadów rócni>cych siC 
drobnymi szczegółami. MyWlC, ce dla nas 
to jednak bez znaczenia i warto złotooki 
raczej podziwiać i nie czynić im krzywdy, 
bo nie doWć, ce piCkne, to i jeszcze całkiem 
pocyteczne. 

     Tekst i zdjCcie:  Aleksander Dorda
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Cztery razy startował rajdowiec z Ustro-
nia Kajetan Kajetanowicz w rajdach zali-
czanych do Mistrzostw Polski w 2007 r. 
Razem z pilotem Maciejem Wisławskim 
dwukrotnie znaleali siC na punktowanych 
miejscach i obecnie z dorobkiem 12 punk-
tów zajmuj> szóste miejsce w klasyikacji 
ex aequo z Michałem Sołowowem. Pro-
wadz>cy Tomasz Kuchar ma punktów 28. 
Punkty w rajdach otrzymuj> zawodnicy 
zajmuj>cy osiem pierwszych miejsc. Zało-
ga K. Kajetanowicz i M. Wisławski jeadzi 
na mitsubishi lancerze.
- Ten sezon jest poWwiCcony zbieraniu 
doWwiadczeM - mówi K. Kajetanowicz. 
- Chcemy dojecdcać do mety, jeadzić 
jak najszybciej. Dopóki jedziemy, to  
z reguły doWć szybko. Jednak wystarczy 
ułamek sekundy, popełnia siC bł>d i rajd 
siC koMczy. 

Ostatnio zajCli siódme miejsce w Raj-
dzie Lotos Baltic Cup i zdobyli dwa punk-
ty. W tym rajdzie jechali po raz pierwszy. 
Rajd rozgrywano na szutrowych, w>skich 
drogach, odpowiadał wiCc zawodnikom 
jecdc>cym technicznie.
- Mnóstwo zakrCtów. Fajny rajd - twierdzi 
K. Kajetanowicz. - Duco kamieni i duco 
zawodników poległo. PrzyjCliWmy tak-
tykC, by jechać trochC ostrocnie, by nie 
dziurawić opon, nie krzywić zawieszenia. 
ChcieliWmy ten rajd przede wszystkim 
ukoMczyć. To wszystko wspólnie z Mać-
kiem ustaliliWmy przed rajdem. Zmniej-
szaliWmy ryzyko wypadniCcia z trasy i to 
siC udało. Nie znaczy to, ce jechaliWmy 
słabym tempem, jednak nieznacznie wol-
niejszym, co moce jest niezauwacalne dla 
kibica. A jest to trudne powiedzieć sobie, 
pojadC wolniej nic potraiC. Poza tym były 
miejsca, gdzie lecały wykopane z ziemi 
kamienie i to doWć duce. Trzeba je omijać, 
zwalniać. S> zawodnicy zaciskaj>cy zCby 
i licz>cy na to, ce nie złapi> kapcia. A my 
ryzyko niwelowaliWmy. MyWlC, ce to dobra 
taktyka, przynajmniej na razie.

W najblicszy weekend K. Kajetanowicz 
wystartuje w Rajdzie Rzeszowskim, gdzie 

jeadzi siC w>skimi drogami asfaltowymi  
w pagórkowatym terenie. Trasy malowni-
cze, asfalt równy bez dziur.
- Kacdy rajd eliminacji Mistrzostw Polski 
ma swoj> specyikC - mówi K. Kajetano-
wicz. -  Na Dolnym Vl>sku s> to tereny gó-
rzyste, raczej szerokie drogi, ale dziurawe. 
W rzeszowskim w>skie drogi asfaltowe,  
z tym ce równe. Rajd Polski to drogi szutro-
we, w miarC szerokie i szybkie. Rajd Lotos 
Baltic Cup ma w>skie drogi z mnóstwem 
zakrCtów, niedługie proste, czyli jest doWć 
bezpieczny. Rajd Magurski po Wniegu,  
w zaspach, czasem przejecdcaj> armatki. 
Kacdy rajd ma swoj> specyikC. Dla mnie 
najwacniejszy jest dobrze przygotowany 
samochód. OsobiWcie nie mam preferencji. 
W kacdych warunkach trzeba szybko jea-
dzić. We Francji s> same rajdy asfaltowe 
i tam s> specjaliWci od asfaltów. Jednak  

z drugiej strony przyjechał Francuz na 
Rajd Lotos Baltic Cup i pokazał klasC 
zajmuj>c trzecie miejsce. A mógł wy-
grać gdyby nie urwana półoW na jednym  
z odcinków.

Konkurencja to najlepsi kierowcy w Pol-
sce jecdc>cy w tych rajdach od lat. DoWć 
trudno od razu ze starymi wyjadaczami 
nawi>zać walkC, choć czasem siC to udaje, 
co widać na poszczególnych odcinkach 
specjalnych.

Juc teraz załoga K. Kajetanowicz i M. 
Wisławski szuka sponsorów na przyszły 
rok. Aby znaleali siC sponsorzy trzeba 
rajdy koMczyć i zajmować punktowane 
miejsca. Pokazywać dojrzał> jazdC. Wacna 
jest tec telewizja. Ale tu raczej nie maj> 
problemów, a to za spraw> M. Wisławskie-
go z urzCdu pokazywanego w telewizji. 
- To nie polega na tym, ce wygrywamy 
dwa odcinki, a na trzecim l>dujemy na 
drzewie. Trzeba jechać równo i koMczyć 
rajdy - mówi K. Kajetanowicz. - Pomi-
mo siódmego miejsca, było nas sporo  
w telewizji. JesteWmy medialn> załog>  
i nie musimy wygrywać.

W tym sezonie jest jeszcze po Rajdzie 
Rzeszowskim  Rajd Nikon na Dolnym Vl>-
sku i Rajd Warszawski i to bCdzie koniec 
startów w Mistrzostwach Polski. Póaniej 
jeszcze Warszawska Barbórka. Tak wiec 
trzy rajdy zaliczane do Mistrzostw Polski 
i Warszawska Barbórka na ulicach War-
szawy. Jest tec mocliwoWć wystartowania  
w mniej presticowych rajdach, ale to bar-
dziej na zasadzie treningu.

W przyszłym sezonie K. Kajetanowicz 
najprawdopodobniej ponownie bCdzie 
jeadził z pilotem M. Wisławskim. 
- Planuj>c starty w przyszłym roku, bCdzie-
my brali pod uwagC samochód, na którym 
jeadzimy obecnie - mówi K. Kajetanowicz. 
- Moce mówiC trochC asekuracyjnie, ce  
w tym roku zbieramy doWwiadczenia, choć 
nasze wyniki s> dobre. W kacdym razie 
mam o wiele wiCksze ambicje. Wszystko 
jednak w swoim czasie.Wojsław Suchta 

cEnnE  DWa  punkty
kierowca z ustronia na trasie.                                                                    

Medialna załoga na mecie.                                                      
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www.ustron.pl

dziesiCć  lat  temu

 KUlTURA
12.8  godz. 18.30 MiCdzynarodowe Wybory Miss 

   Wakacji, amiteatr.
15.8  godz. 16.00 Koncert zespołów folkowych i folk- 
   lorystycznych „Gdzie bij> aródła”, 
   amiteatr, wstCp wolny.
    SPORT
11.8  godz. 17.00 Mecz piłki nocnej Kuania - Pasjonat 
   Dankowice, stadion Kuani.
15.8 godz. 17.00 Mecz piłki nocnej Kuania - Spójnia 

   landek, stadion Kuani.

      KINO 
10-16.8     godz.15.30   Szrek Trzeci, komedia animowana, 
     godz.17.00  USA, b.o.
     godz.18.30  
     godz.20.00       

tak graj> piłkarze ...                                            Fot. W. suchta

  7-9.8  -  na szlaku   ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
  10-12.8 -  na zawodziu  ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
  13-15.8 -  Elba     ul. cieszyMska 2 tel. 854-21-02
Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej   
apteki.

... a tak koszykarze.                                         Fot. W. suchta

Do wynajCcia 90m2 powierzchni 
handlowej UstroM, Centrum Rynek 
obok Banku Vl>skiego, tel. 0-604-
633-483.

Sprzedam dom Rynek 3a, 400 m2. 
033 854-54-47.

Do wynajCcia od 1 wrzeWnia 2007 
M-3 i M-2. Tel. 0605-635-161.

Władze miasta otrzymywały liczne sygnały od mieszkaMców mó-
wi>ce o koniecznoWci współpracy z gminami, które bardziej ucier-
piały w czasie powodzi nic UstroM. Widz>c rozmiary zniszczeM  
i potrzebC niesienia pomocy, burmistrz Tadeusz Duda skontakto-
wał siC ze Sztabem Przeciwpowodziowym Województwa Katowi-
ckiego. Jego członkowie wyrazili wdziCcznoWć za zainteresowanie 
i przekazali listC trzech gmin z rejonu Raciborza, które z chCci> 
przyjm> kacd> formC pomocy. Kontaktuj>c siC telefonicznie z ich 
wójtami stwierdzono, ce dwie z nich maj> „sojuszników”, znalazła 
siC jednak taka, która nie nawi>zała jeszcze kontaktu z innymi 
gminami na terenie kraju. 31 lipca przed południem odbyło siC  
w gminie Lubomia spotkanie T. Dudy z wójtem Andrzejem Osie-
ckim, podczas którego ustalono zakres współpracy.

3 sierpnia w koWciele ewangelicko-augsburskim w Ustroniu 
odbyła siC doniosła uroczystoWć ordynacji do słucby duchow-
nej dwóch magistrów teologii: Janusza Kocusznika z Cieszyna  
i Marcina Markuzela z Ustronia. W czasie ceremonii ks. bp Jan 
Szarek podkreWlił, ce posługa duchowna dla KoWcioła polega na 
zwiastowaniu Słowa Bocego.

Aisze rozklejone na terenie całego miasta obwieszczały przy-
bycie do Ustronia jednego z najbardziej popularnych kabaretów 
poprzedniego i obecnego systemu – kabaretu „Pod Egid>” (...) 
Kto wybrał siC do amiteatru w pi>tek 25 lipca, ujrzał jedynie 
taksówkC, której kierowca zwracał pieni>dze za bilety nabyte  
w przedsprzedacy. Poinformował nas, ce artyWci około godz. 
14 mieli wypadek, który stał siC przyczyn> odwołania impre-
zy. Zauwacmy, ce do tej pory w Parku Kuracyjnym odbyła 
siC jedynie inauguracja UstroMskiego Lata Artystycznego’97. 
Miejmy nadziejC, ce nastCpn> udan> imprez> nie bCdzie jego 
zakoMczenie.

Odbyły siC kolejne zawody w siłowaniu na rCkC w cyklu Grand 
Prix. 26 lipca w barze Utropek najlepszym okazał siC Remigiusz 
Ciupek, który w inale pokonał Michała Tambora.

W dniach 17-20 lipca odbył siC w Ustroniu kolejny VI Festiwal 
Dobrej Nowiny, organizowany przez ustroMski ZielonoWwi>tkowy 
Zbór „Betel”. (...) Przeprowadzono tec zbiórkC darów pieniCcnych 
dla powodzian i przekazano kwotC 2500 zł na konto wskazane 
przez burmistrza Ustronia. 

Padaj>cy deszcz sprawił, ce na festynie zorganizowanym przez 
Klub Sportowy „Kuania UstroM” nie było takiej frekwencji jak 
przed rokiem.                (ws)

*    *    *

*    *    *

Lokal do wynajCcia Rynek 3a, 
21m2. 033 854-54-47.

Zatrudnimy doWwiadczone kelner-
ki do hotelu w Ustroniu. Tel. 033 
81420-2, kom. 0 606-403-082.

Sprzedam forda scorpio 1989 r.2.5 
turbo diesel, stan bardzo dobry. 
Cena 3600 zł. Tel. 033 852-80-96, 
kom. 668-317-391.

Pokój do wynajCcia. 033 854-71-37.

D.W. „Mazowsze” w Ustroniu ul. Stroma �, przyj-
mie do pracy pokojowe. Kontakt: �08 058 �55,  
�� 85� ��59

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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FELIETON

Tak sobie myWlC

Miasto i uzdrowisko

FELIETON

Docynki
UstroMskie docynki sławne s> na cały 

Wwiat. Fenomem ustroMskich docynek wart 
jest felietonu.

PamiCtam, jak wiosn> 1992 roku na 
Wwiatowej wystawie Expo’92 w Sewilii  
w Hiszpanii prezentowaliWmy ilm o Ustro-
niu i jak widzowie reagowali z wielkim 
zainteresowaniem na sekwencje z ustroM-
skich docynek. Nie tylko Hiszpanie, ko-
chaj>cy siC w procesjach, paradach, czy 
gonitwach, ale takce Amerykanie czy 
Kanadyjczycy, maj>cy swoje parady, inte-
resowali siC naszym korowodem, zadaj>c 
przy tym wiele pytaM. Jesieni> tegoc roku, 
na miCdzynarodowych targach turystycz-
nych Tour Salon’92 w Poznaniu, UstroM 
miał samodzielne  stanowisko. Było to tym 
bardziej dziwne, bo reprezentowaliWmy 
całe  województwo bielskie. Jak siC oka-
zało na osobne stanowisko na targach nie 
było stać wiele miejscowoWci od Ustronia 
bogatszych.Wtedy  władze miasta i stowa-
rzyszenia turystyczne działaj>ce w mieWcie  
mocno stawiały na samodzieln> promocjC 
Ustronia i nie czekały na inne miasta czy 
gminy. Główn> czCWć prezentacji wizual-
nej stanowił ilm z docynkowego  korowo-
du.Ludzie przystawali i patrzyli na ekran 
podziwiaj>c nasz korowód. PamiCtam jak 
kilkudziesiCcioosobowa grupa widzów 
zebrała siC przed naszym stanowiskiem. 
Jak siC okazało byli to rolnicy z centralnej 
Polski, którzy przyjechali na równolegle 
odbywaj>ce siC targi rolnicze Pol-Agra. 
Komplementowali nasz> ekspozycjC i mó-
wili; „My tec mamy taki korowód docyn-
kowy w naszej miejscowoWci. Patrzymy 
na wasz korowód i nie widzimy kiedy siC 

Kilka razy odwiedzaliWmy partnerskie 
miasto-uzdrowisko Ustronia na Słowacji 
– Pieszczany. To, co zawsze nas szokowało 
to wyraana granica miCdzy tamtejszym 
miastem a uzdrowiskiem. Szare, nijakie 
miasto i piCkne, znakomicie siC prezentu-
j>ce uzdrowisko. TrochC wygl>da to tak, 
jakby miasto nalecało do innego Wwiata,  
a uzdrowisko do innego. W kacdym razie 
miały rócnych gospodarzy, odmienne 
mocliwoWci funkcjonowania i rozwoju.  
Z dochodz>cych do nas informacji wyni-
kało tec, ce współpraca miCdzy miastem  
a uzdrowiskiem układała siC rócnie…

Ta sytuacja uWwiadomiła nam jak wacna 
jest dobra współpraca pomiCdzy miastem 
i uzdrowiskiem. Chodzi o to, aby miasto  
i uzdrowisko nie cyły obok siebie, odwró-
cone do siebie plecami, ale istniały razem, 
zgodnie ze sob> współpracuj>c. MyWlC, ce 

tak było w minionych latach. Po jednej  
i po drugiej stronie istniało poczucie, ce 
miasto i uzdrowisko s> sobie nawzajem 
potrzebne i na zgodnej współpracy oby-
dwie strony mog> tylko zyskać. A wiCc 
miasto uwzglCdniało w swoich planach 
i poczynaniach potrzeby uzdrowiska,  
a uzdrowisko wspierało działania miasta  
i znakomicie promowało UstroM. Tam, 
gdzie było mocna i gdzie było trzeba, oby-
dwie strony wzajemnie siC wspierały.

Na moje wyczucie nie wytworzyła siC 
wyraana granica dziel>ca miasto od uzdro-
wiska. UstroM – Uzdrowisko stanowi jedn> 
zwart> całoWć. ZawdziCczamy to w ducej 
mierze osobom, które reprezentowały  
w minionych latach obydwie strony. 
Znakomicie układała siC współpraca 
pomiCdzy wieloletnim szefem Uzdro-
wiska: doktorem Karolem Grzybow-
skim i kolejnymi burmistrzami Ustronia. 
Przez kolejne kadencje zawsze w Radzie 
Miasta znajdowali siC takce pracowni-
cy Uzdrowiska. Dwaj z nich: Zygmunt 
Białas i Emil Fober byli przewodni-
cz>cymi tej Rady, a Marzena Szczotka 
jest dzisiaj wiceprzewodnicz>c> Rady.  
W ten sposób współpraca miCdzy miastem  
a uzdrowiskiem była realizowana na 

co dzieM. I mam nadziejC, ce tak bCdzie  
i nadal.

Kieruj>cy przez lata znakomicie działal-
noWci> Uzdrowiska – dyrektor, a póaniej 
prezes Karol Grzybowski, odszedł na zasłu-
con> emeryturC. Wspaniały rozwój Uzdro-
wiska jest w ogromnej mierze jego zasług>. 
Chodzi teraz o to, aby ci, którzy przyszli po 
nim nie tylko nie zmarnowali tego dorobku, 
ale jeszcze go powiCkszyli. Zapewne nie 
dokona siC to samo przez siC. Trzeba do 
tego wiele wysiłku, talentu i umiejCtnoWci 
wykorzystania nadarzaj>cych siC mocliwo-
Wci. Mam nadziejC, ce nowe kierownictwo 
Uzdrowiska sprosta tym zadaniom.

Przy tym, przynajmniej moim zdaniem, 
wiele bCdzie zalecało od dalszej współ-
pracy uzdrowiska z miastem. Zasady tej 
współpracy zostały przez lata wypraco-
wane. Działaj> tec ludzie, którzy te zasady 
wypracowali i dot>d realizowali. Chodzi 
wiCc o to, aby to co dobre, kontynuować 
i rozwijać. CieszC siC z tego, ce nowy 
prezes Uzdrowiska w swoim pierwszym 
wywiadzie dla Gazety UstroMskiej zapo-
wiedział, ce dobra współpraca uzdrowiska 
z miastem bCdzie kontynuowana. I oby 
tak było dla wspólnego dobra miasta  
i uzdrowiska.              Jerzy Bór 

koMczy, a kiedy zaczyna. Czemu ten ilm 
puszczacie „na okr>gło”?”. Dopiero jak im 
wytłumaczyliWmy, ce ogl>daj> jeden koro-
wód, który siC jeszcze nie zakoMczył, to nie 
mogli wyjWć z podziwu. Tak, ustroMski ko-
rowód jest najpiCkniejszy i najdłucszy. Jak 
bardzo siC rozrósł zauwacyła moja suczka 
Lola, gdy spaceruj>c z ni>  ul. Fabryczn>, 
zwróciła moj> uwagC  na wymalowan> na 
jezdni liczbC „102” . Znaczy ona  tyle, ce 
przy formowaniu korowodu, w tym miej-
scu, ustawiono ostatnich jego uczestników, 
to znaczy ostatni> grupC przedstawiaj>ca 
scenkC zamykaj>c> korowód . 

Co powoduje, ce ustroMskie docynki s> 
tak wspaniałe? Ano, jestem przekonany, 
ce to chCć zachowania tradycji jest t> sił> 
napCdow>, która zmusza tych rolników, 
ogrodników, działkowców, hodowców, 
pszczelarzy itd., do corocznej manifestacji 
i uczestnictwa w docynkach, a nas miesz-
kaMców i goWci kieruje na ulice przejazdu 
korowodu, a potem do amiteatru, by tam 
podziwiać  obrz>dki docynkowe i wystCpy 
zespołów regionalnych.

Siła tradycji docynkowych jest tak 
ogromna, ce nie da siC jej unicestwić,  
a wszelkie próby narzucenia organizato-

rom jakiW zmian nie maj> szans powodze-
nia. Znane s> z historii ustroMskich do-
cynek przykłady ingerencji przez władze 
partyjne i administracyjne PRL-u  w  ich 
organizacjC. Kiedy to władze te decydo-
wały, np. kto ma być par> gazdów. Maj>c 
za nic tradycjC rodziny sugerowano, ce  
najlepiej, aby jedna osoba reprezentowała 
gospodarkC roln> uspołecznion>, a druga 
prywatn>, albo jedna była klasy robotni-
ków rolnych, a druga przedstawicielem 
władz spółdzielni rolniczej, itd. Po kilku 
latach takiej  wymuszonej zmiany w  tra-
dycji, przeciwstawiono siC  temu stanow-
czo i postanowiono, ce gazdami docynek 
bCd> tylko małconkowie. Była to, jak mi 
siC wydaje, pierwsza tak jawna opozycja 
wzglCdem ówczesnych władz. 

Tradycja zwyciCcyła i zwyciCca. Po 
ustrojowych przemianach w Polsce po-
wrócono do tradycji odmawiania  modli-
twy podczas obrz>dku docynkowego. Od 
kilkunastu lat dziCkujemy  Bogu modlitw> 
i Wpiewem za plony. 

A modlitwa ta i przecycia artystyczne 
maj> charakter ekumeniczny.

I niech tak bCdzie zawsze.
Andrzej Georg

ustroMski korowód.                                                                                    Fot. W. suchta
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luDEczkoWiE
W sobotC 18 sierpnia o godz. 12.00 w Karczmie Góral-

skiej przy ul. Nadrzecznej, odbCd> siC II Mistrzostwa Polski  
w podawaniu baraniny - BARANINA USTROL 2007.

Organizatorami Mistrzostw s>: Gromada Górali na Vl>sku 
CieszyMskim i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni  
i Cukierni. ImprezC wspomaga Urz>d Miasta Ustronia.

Do Ustronia zjedzie praktycznie cały Zarz>d Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, a s> to w wiCkszoWci 
szefowie kuchni najlepszych hoteli warszawskich. Najbardziej 
atrakcyjnym goWciem bCdzie Kurt Scheller, znany z programów 
telewizyjnych – kucharz z charakterystycznym w>sem. Pan Kurt 
jest prezesem stowarzyszenia. Jest Szwajcarem i do tego góralem. 
BCdzie przewodnicz>cym jury. NastCpnym goWciem specjalnym 
bCdzie prof. Daniel Kadłubiec, góral z Karpentnej, któremu nasze 
stowarzyszenie i inne zaprzyjaanione z nami zespoły bardzo duco 
zawdziCczaj>. ImprezC prowadził bCdzie Stanisław Jaskułka, góral 
nowotarski. Znacie go PaMstwo z serialu „Plebania”. OprawC 
muzyczn> zapewni zespół „Torka” z kultowym Kazo NCdz> Ur-
basiem na czele. Odwiedzi nas 
tec zespół „Gronie” z Wisły. 

Ekipy, które juc siC zgłosi-
ły  z całej Polski, s>dz>c po 
nazwach hoteli czy restauracji 
- gwarantuj> nie tylko wysoki 
poziom konkursu, ale i prestic 
imprezy.  bałujemy bardzo, ce 
nie zgłosiła siC dot>d cadna eki-
pa z Ustronia. Jest z Brennej. 
Mocna to jeszcze nadrobić.

Wielki Zbójnik
             Jan Sztefek

 15.08.  godz. 17.00  Victoria Haclach - Nierodzim 
 �9.08.  godz. ��.00  Nierodzim - Błyskawica KoMczyce W. 
 26.08.  godz. 17.00  KoMczyce M. – Nierodzim 
 �.09.  godz. ��.00  Nierodzim - Orzeł zabłocie 
 9.09.  godz. 16.00  Błyskawica DrogomyWl - Nierodzim 
��.09.  godz. ��.00  Nierodzim - Beskid Brenna  
��.09.  godz. ��.00  Nierodzim - Ochaby 9� 
 22.09.  godz. 16.00  Wisła Ustronianka - Nierodzim 
 �0.09.  godz. ��.00  Nierodzim - lutnia zamarski 
 6.10.  godz. 15.00  Spójnia Zebrzydowice - Nierodzim 
 ��.�0.  godz. ��.00  Nierodzim - Wisła StrumieM 
 21.10.  godz. 15.00  WiWlica - Nierodzim 
 �8.�0.  godz. ��.00  Nierodzim - Tempo PuMców 

TERMINARZ 
rozGryWEk

KLASA A

liGa okrBGoWa
  ��.08.  godz. �7.00  Kuania - Pasjonat Dankowice 
  �5.08.  godz. �7.00  Kuania - Spójnia landek 
  18.08.  godz. 17.00  Piast Cieszyn - Kuania 
  �5.08.  godz. �7.00  Kuania - Podbeskidzie II 
  2.09.  godz. 11.00  Bestwina - Kuania 
  8.09.  godz. ��.00  Kuania - Sokół zabrzeg 
  16.09.  godz. 15.00  Radziechowy - Kuania 
  ��.09.  godz. ��.00 Kuania - Podhalanka Milówka 
  29.09.  godz. 16.00  Drzewiarz Jasienica - Kuania
  �.�0.  godz. �5.00  Kuania - Czarni-Góral II bywiec 
  13.10.  godz. 15.00  Morcinek Kaczyce - Kuania 
  �0.�0.  godz. �5.00  Kuania - zapora Por>bka 
  27.10.  godz. 15.00  RKS Cukrownik Chybie - Kuania 
  �.��.  godz. ��.�0  Kuania - Czechowice-Dziedzice 
  11.11.  godz. 13.30  Rekord Bielsko-Biała - Kuania 
                                          Runda rewancowa 
  18.11.  godz. 13.30,  Pasjonat Dankowice - Kuania

ze zmiennym szczCWciem grały ustroMskie drucyny w pucharze 
polski. piłkarze z nierodzimia musieli uznać wycszoWć cukrownika 
chybie i przegrali 2:5, choć po pierwszej połowie remisowali 2:2. ze-
spół prowadził nowy trener tadeusz Malerz. pojawiło siC w drucynie 
tec kilku nowych zawodników. awansowała do dalszych gier kuania 
ustroM wygrywaj>c na wyjeadzie w zebrzydowicach z tamtejsz> 
spójni> 3:2. na zdjCciu: mecz w nierodzimiu.          Fot. W. suchta 


