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KLIENT NASZ PAN 
Rozmowa  z  Klaudi ą  Brachacz, 

powiatowym  rzecznikiem  praw  konsumenta 
Niektórzy klienci uważają, że dostosowanie przepisów do stan
dardów  Unii  Europejskiej,  nie  jest  korzystne  dla  polskich 
klientów. Jednak w obiegowej  opinii zachodni klienci są  trak 
towani  lepiej. 
Obecnie  przepisy  są  po  prostu  inne  niż  te,  do  których  się  przy
zwyczailiśmy. Moje osobiste zdanie jest takie, że poprzednia usta
wa była bardzo dobra. Zaspokajała  interesy  i roszczenia kupują
cego w sposób stosunkowo prosty  i czytelny. Obecna ustawa  nie 
jest zła sama w sobie, ale nasze społeczeństwo, zarówno kupują
cy jak  i sprzedający, nie dorosło do takich rozwiązań. Na Zacho
dzie klient jest szanowany  i jeżeli przychodzi z reklamacją, sprze
dawca  robi  wszystko,  żeby  był  zadowolony  z załatwienia  spra
wy. Wychodzi  naprzeciw  żądaniom klienta, bo wie, że to osoba, 
która utrzymuje sprzedawcę,  producenta. Jeżeli  konsument  chce 
wymiany, oczywiście jest  to wymiana, jeśli  z jakiś powodów  za
leży mu na naprawie, towar jest naprawiany. Wszystko to z uśmie
chem  i  największym  staraniem,  żeby  klient  nie  odniósł  złego 
wrażenia, nie zraził się do danego sklepu  i bez obaw  kupował  w 
nim w dalej. Myślę, że jesteśmy  na etapie wypracowywania  tych 
międzynarodowych  standardów.  Znamy  w Polsce  powiedzenie: 
„Klien t nasz pan"  i dobrze by było, gdyby zaczęto je stosować w 
życiu. 
Główny  problem  w sprawach  konsumenckich  powstaje  wte
dy, gdy  klient  ma  zastrzeżenia  do  towaru,  a sprzedawca  ich 
nie uwzględnia. Jak w tej  chwili reklamacje wyglądają od stro
ny  prawnej? 
Dawne  przepisy  o rękojmi, które obowiązywały  do  końca  2002 
roku,  z dniem  l  stycznia  2003  zmieniły  się  dosyć  istotnie.  We
szła w życie  ustawa  o szczególnych  warunkach  sprzedaży  kon
sumenckiej,  która zmieniła  kolejność  i charakter  uprawnień  ku
pującego.  Wcześniej  każdy  kupujący  był  przyzwyczajony,  że 
z tytułu  rękojmi, może żądać zwrotu  pieniędzy, chyba, że  sprze
dawca od razu wymieni  lub naprawi  zakupiony  towar. Teraz jest 
to najpierw naprawa  albo wymiana,  w zależności  od  tego  na  co 
się zdecydujemy. 
Czy  przepisy  zmieniły  się  w  związku  z  wejściem  Polski  do 
Unii  Europejskiej? 
Są one powieleniem  dyrektywy  unijnej i dostosowały  nasze pra
wodawstwo  do obowiązującego w  Unii.  Wprowadzone  zostało 
między  innymi  pojęcie  „niezgodności  towaru  z  umową",  które 
zastąpiło  tak  zwaną  wadę  towaru.  Kiedy  niezgodność  istniała 
w  chwili  wydania  towaru,  klient  stwierdził  ją  i  powiadomił  o 
tym  sprzedawcę  w określonym  czasie  2  miesięcy,  z  tego  tytułu 
p r z y s ł u g u ją  mu  u p r a w n i e n ia  do  b e z p ł a t n ej  n a p r a wy  a l bo  do  w y 
miany. W zasadzie wybór ma kupujący, ale praktyka  idzie swoja 
drogą. 
Jak  te przepisy  są  interpretowane? 
Sprzedawcy  chcą  przed  wymianą  towaru  na nowy  lub  zwrotem 
pieniędzy  wykonać  jak  najwięcej napraw.  Poprzednio,  w  przy
padku  rękojmi,  takie postępowanie  było niedopuszczalne.  Usta 

(cd na str. 2) 

Strażac y  ratuj ą pasażeró w wyciąg u na Czantorię .  Fot. W. Sucht a 

8. RODZINNY 
RAJD  ROWEROWY 

W  niedzielę  23  maja o godz.  10.30 ze  stadionu  KS  „Kuźnia" 
wystartuje 8. Rodzinny  Rajd Rowerowy  pod  patronatem  burmi
strza miasta Ustroń. W tym roku uczestnicy  będą  mieli do poko
nania  ok.  20  kilometrów  średnio  trudnej  trasy. Zgłoszenia  będą 
przyjmowane od  19 do 21 maja od 8.00 do  15.00 Urzędzie  Mia
sta, pokój nr 2   wpisowe  8 zł od osoby. W dniu  rajdu zapisy od 
9.00 do  10.00 w biurze rajdu, na stadionie KS „Kuźnia"   wpiso
we  12 zł od osoby. Organizatorzy  przygotowali  dla  uczestników 
koszulki  rajdowe, różne  nagrody  i upominki,  a także posiłek  re
generacyjny  i napoje. 

Warto  pamiętać,  że  w  dniu  rajdu  może  nie  wystarczyć  dla 
wszystkich  startujących koszulek  rajdowych, dlatego  wskazane 
jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w imprezie.  (ag) 



KLIENT NASZ PAN 
(dok.  ze str.  1) 

wa określa dokładnie, jakie klient  ma prawa, ale nawet jeśli  żąda 
wymiany  towaru  i jest  to uzasadnione,  prowadzę  sprawy  o  zała
twienie  ich  niezgodnie  z  żądaniem  kupującego,  bo  sprzedawca 
zamiast wymienić, naprawia towar.  I czasem  rzeczywiście  mamy 
do  czynienia  z drobną  usterką,  którą  można  naprawić,  a  jakość 
towaru  na  tym  nie  ucierpi.  Bywa  jednak,  że  klient  zniechęcony 
tą drobną  wadą. upiera się przy wymianie.  Ma do tego prawo,  bo 
przepisy  mówią  wprost,  że wybór  należy  do  klienta. 
Czy  możemy  oddać  towar   i żądać  zwrotu  pieniędzy? 
Teoretycznie  tak,  ale jest  to  ograniczone  pewnymi  warunkami. 
Jeżeli  naprawa  lub wymiana jest  niemożliwa,  nadmiernie  utrud
niona dla sprzedawcy, pociąga niedogodności dla kupującego albo 
przeciąga się nadmiernie  w czasie, wszystko pod  warunkiem,  że 
niezgodność  była  istotna.  W przypadku, gdy jest  nieistotna,  mo
żemy  się domagać  obniżenia  ceny,  adekwatnie  do  wady.  Są  też 
sprawy,  gdy  wymiana  towaru  na  identyczny  nie  jest  możliwa. 
Na  przykład  jeśli  chodzi  o  samochód  używany  konkretnej  mar
ki, rocznika. Trudno sprzedawcy znaleźć identyczny pojazd, więc 
strony  muszą  się  „dogadać"  co  do  obniżenia  ceny  lub  zwrotu 
pieniędzy. Zazwyczaj są  to sprawy  sporne. 
Czy sprzedawcy  znają przepisy, według których  powinni  po
stępować  z  reklamacjami? 
Znajomość przepisów  nie jest  mocną  stroną  zarówno  sprzedaw
ców  jak  i  klientów.  Jeśli  chodzi  o  sprzedawców,  to  w  dalszym 
ciągu próbują odsyłać klienta do producenta  towaru, a w  ustawie 
jest jasno  powiedziane,  że  za  towar odpowiada  sprzedawca  i od 
niego możemy  domagać  się naprawy  lub wymiany.  Klient  powi
nien pamiętać,  że reklamację składa na piśmie, opisując dokład

nie  swoje  zastrzeżenia.  Sprzedawca  musi  się  do  takiego  pisma 
odnieść  w  ciągu  14 dni.  Jeśli  termin  nie jest  dotrzymany,  rację 
przyznaje się  klientowi. 
Czy obecnie  bardziej   uważamy  na  to co  podpisujemy? 
Spotykam  się  z bardzo  różnymi  wzorami  umów,  które  sprawiają 
kłopot  klientom.  Najczęściej stosują je  firmy działające w  syste
mie  argentyńskim,  prowadzące  sprzedaż  przez  akwizytorów, 
w trakcie prezentacji w prywatnych domach. Prawa klienta są  tam 
napisane  bardzo małą  czcionką  lub na przykład  na samym  końcu 
umowy  liczącej kilkanaście  stron.  Nie  jest  to  łamanie  prawa,  ale 
znacznie utrudnia klientowi poznanie jego praw. W dalszym ciągu 
to  funkcjonuje i  trudno  mi  powiedzieć,  czy  świadomość  konsu
mentów  wzrosła, bo nie dotarłam  tego typu  statystyk. 
Jak  to wygląda  w kontekście spraw,  któr e pani  prowadzi? 
Podstawowym  problemem  jest  to,  że  sprzedawca,  mimo  że  po
winien, nie  informuje klientów,  iż mają prawo odstąpić od  umo
wy w ciągu  10 dni. To jest zapisane w ustawie  i dotyczy  sprzeda
ży  poza  siedzibą  firmy. Zapisane jest  również,  że  należy  o  tym 
klienta  poinformować.  Sprawa  wygląda  więc  na  dosyć  prostą, 
bo  wystarczyłoby,  żebyśmy  o  tym  pamiętali  i  po  podpisaniu 
umowy, po zakupie, jeszcze  raz całą  rzecz przemyśleli. Może się 
zdarzyć,  że zostaliśmy  zauroczeni  prezentacją,  zdecydowaliśmy 
się  na  zakup  urządzeń,  naczyń  i podpisaliśmy  umowę.  Te  umo
wy  najczęściej opiewają  na dość  duże  kwoty  i rozkładane  są  na 
raty.  Jeśli  na  drugi  dzień,  dojdziemy  do  wniosku,  że  towar  nie 
jest  nam  aż  tak  bardzo potrzebny  i nie stać  nas na  taki  wydatek, 
możemy zrezygnować. Mamy  na to  10 dni. W umowie na pewno 
będzie  napisane,  chociaż  może  małą  czcionką,  w  jaki  sposób 
mamy  to  zrobić  i będzie  dołączony  odpowiedni  formularz.  Po
stępując zgodnie  z  zapisami,  wypowiadamy  umowę,  oddajemy 
towar,  otrzymujemy  zwrot  pieniędzy,  jeśli  coś  zapłaciliśmy 
i umowa już  nas nie obowiązuje. 

Kt o jest najbardziej  podatny na techniki stosowane przez fir 
my, o których  wspomnieliśmy? 
Niestety  ludzie starsi. Właściwie  wszystkie  sprawy,  które  prowa
dziłam, dotyczyły  osób starszych. Te firmy są bardzo dobrze  zor
ganizowane,  sprzedawcy,  akwizytorzy  mają  opanowaną  psycho
logię  ludzką, dopasowują  się do potrzeb, sposobu  myślenia  ludzi. 
Ludzie  starsi  są  klientami  podatnymi  na manipulację,  a  dodatko
wo  mają  stałe źródło dochodu  w postaci  emerytury,  renty.  Nawet 
jeśli  raty  będą  dla nich dużym  obciążeniem,  mają  z czego  płacić. 
Prowadzę  sprawę  sprzedaży  urządzeń  filtrujących.  Sprzedawca 
wiedząc, że na tym terenie wydarzył się kiedyś wypadek  cysterny 
przewożącej szkodliwe  substancje, zdołał  przekonać  klientów,  że 
wody  gruntowe  mogą  być zanieczyszczone.  Niestety już  po usta
wowym  czasie, klienci  chcieli  się wycofać. 
Czy  taką  sprawę  można  rozwiązać  na korzyść  klienta? 
W  takich  przypadkach  prawo  stoi  po  stronie  sprzedawcy,  >vięc 
jedyne  co  mogę  zrobić,  to  pertraktować.  Kiedy  udowadniamy, 
że  klient  będzie  miał  kłopoty  finansowe,  nie  będzie  mógł  się 
wywiązać z umowy, udaje się czasem nakłonić bank, który udzielił 
kredytu, żeby wpłynął na sprzedawcę  i odstąpił od umowy. To są 
bardzo trudne sprawy, więc najlepiej decydować się w ciągu prze
pisowych  10 dni. 

Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

  OWO 

okolic y  I 
Cieszyn ma swoją stronę  inter
netową  umiejscowioną  w  To
kio. Japończycy mogą obejrzeć 
zdjęcia  oraz  przeczytać 
w  swoim  języku  o  nadolziań
skim  grodzie.  Stronę  wykonał 
jeden  z  japońskich  turystów, 
który  zawędrował  nad  Olzę. 

Woliera  w  Wyrchczadeczce, 
gdzie dorastają głuszce, od kil 

ku miesięcy jest  pod  obserwa
cją  kamer.  Siedzą  one  ptaki 
nonstop,  a  filmowy  materiał 
pomaga  opiekunom  z  Nadle
śnictwa  Wisła  poznać  dokład
nie zachowania głuszców.  Pta
ki  te  niebawem  zaznają  praw
dziwego  smaku  wolności 
w  lasach  baraniogórskich. 

Skoczów, podobnie jak  Ustroń 
czy  Wisła,  chce  mieć  swoją 
maskotkę.  Do  Ustroniaczka 
i  Wiślaczka  dołączy  Utopiec. 
Stworek  ma  być  zielony  z  ak
centami  niebieskożółtoczer
wonych  barw  miasta.  Utopiec 
zadebiutuje  na  czerwcowych 
Dniach  Skoczowa. 

Pod  arkadą  obok  kina  „Piast" 
w  Cieszynie  wisi  na  ścianie 
Infobox.  To  taka  elektronicz
na skrzynka  z  wiadomościami 
dla  turystów  głównie.  Przyci
skami  bawi  się  z  nudów  mło
dzież. 

Koniakowskie  stringi  z  koron
ki  trafiły  ostatnio  do  Japonii. 
Szumu  narobiła  ekipa  japoń
skiej telewizji, która robiła ma
teriał  o  Trój wsi  Beskidzkiej. 
Wcześniej  stringi  pojawiły  się 
już w butikach Londynu,  Pary
ża  i kanadyjskiego  Vancouver. 

Powstał  projekt  utworzenia 
ekomuzeów  w cieszyńskim  re

gionie.  Taki  status  mogą  uzy
skać  skały  na  wiślańskich  Ki
czorach czy rezerwat cisów  na 
Tule.  Pieniądze  na  realizację 
pomysłu można zdobyć z unij
nych  programów,  czym  chce 
się zająć Stowarzyszenie  Roz
woju  i Współpracy  Regional
nej  „Olza". 

Czesław  Kanafek  z  Bładnic 
robi  12  armat  do  inscenizacji 
bitwy pod Racławicami.  Dzia
ła  są  2,5metrowej  długości 
i ważą  po  1,2 tony. Jedna  z ar
mat  huknęła  1 maja pod  Zam
kiem w Cieszynie,  kiedy  wita
no  wejście Polski  do  Unii  Eu
ropejskiej.  (nik ) 

Klaudi a  Brachacz .  Fot . M.  Niemie c 

2  Gazeta  Ustrońska  13 maja 2004  r. 



KRONIKA  MIEJSK/f l nffc  ' JMIiirmłffiaMEDlMgslll i  MM  K i H I  4.05.2004  r. 
O  godz.  10.10  na  skrzyżowaniu 
uli c  Katowick iej  i  Akac jowej 
mieszkaniec Ciśca jadący  polone
zem  wymuszał  p ierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził  do  koli
zji z seatem  cordobą,  którym  kie
rował  mieszkaniec  Gołkowic. 
3/4.05.2004  r. 
W  nocy  na os. Manhatan  nieznani 
sprawcy  włamali  się do fiata  126p, 
należącego  do  ustroniaka  i  ukra
dli  fotele. 
5.05.2004  r. 
O  godz.  11.40  na  ul.  9  Listopada 
kierujący  audi  bielszczanin  naje

STRAŻ  MIEJSKA 
4  i 5  maja Straż  Miejska  wspólnie 
z  pracownikami  Urzędu  Miasta 
przeprowadzała  wizje  lokalne 
w  Lipowcu  i  Zawodziu  Dolnym 
w sprawie prowadzonych  tam  prac 
mających  na  celu  usunięcie  skut
ków gwałtownej ulewy, która  prze
szła  nad  tymi  dzielnicami  2 maja. 

W  dalszym  ciągu  strażnicy  miej
scy  wspóln ie  z  pracownik iem 
Wydziału  Środowiska  i Rolnictwa 
Urzędu  Miasta  prowadzą  kontro
lę porządkową  na terenie  Ustronia. 
5 maja sprawdzano posesje w  Her
man icach. 

6  maja  po  otrzymaniu  zgłoszenia 
interweniowano  na jednej z  pose
sji  przy  ul.  Świerkowej.  Sprawa 

chał  na  mercedesa  należącego  do 
obywatela  Niemiec. 
5/6.05.2004  r. 
W  nocy, z zaparkowanego  na osie
dlu Manhatan  seata  ibizy, złodzieje 
ukradli  komplet  kół. 
7.05.2004  r. 
W  godzinach  południowych 
w sklepie Hermes personel  zatrzy
mał mieszkańca Wodzisławia,  któ
ry  próbował  ukraść  artykuły  spo
żywcze  i  dezodoranty. 
9.05.2004  r. 
O  godz.  16.50  na  zakręcie  uli 
cy  3  Maja  k ierowca  f iata  126p 
st rac ił  panowan ie  nad  samo
chodem.  Mieszkaniec  Ustronia 
z jechał  na  lewą  stronę  i  uderzył 
w  drzewo.  (mn) 

dotyczyła  gromadzenia  dużych 
ilości gruzu przed posesją. Wyzna
czono jednodniowy  termin  uprząt
nięcia  gruzu. 

7  maja  strażnicy  interweniowali 
w sprawie zakłócania porządku  pu
blicznego w alejce spacerowej przed 
budynkiem poczty przy ul. Daszyń
skiego, gdzie zatrzymano,  następnie 
przewieziono  na  komisariat  policji 
mieszkańca  Ustronia.  Osoba  ta  zo
stała ukarana  mandatem. 

8  maja  w  trakcie  patrolu  nad  rze
ką  Wisłą  mandatem  100 zł  ukara
no kierowcę za wjazd na  umocnie
nie  brzegowe. 

9  maja  Straż  Miejska  pomagała 
policji  w  zabezpieczeniu  miejsca 
wypadku  na  ul.  3  Maja  w  rejonie 
stacji  benzynowej  (ag) 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 
Juli a Szewczyk  lat 69  ul. Lipowa  45 

ZAKŁAD OPTYCZNY 
mgr optyk optometrysta Jacek Fuchs 

Ustroń,  ul.  M. Konopnickiej  15c 

KOMPUTEROWE  BADANI E  WZROKU 
CODZIENNIE  W  GODZINACH  OTWARCIA  ZAKŁAD U 

GABINET  OKULISTYCZNY 
Lek.  med.  Władysława  Broda  specjal ista  chorób  oczu 

port., śr. 15.30  17.00 
POLECAMY  USŁUGI  OPTYCZNE  W PEŁNYM  ZAKRESIE 

G O D Z I NY  O T W A R C I A: 
pon.  pt.  9.00  17.00 

sobota  9.00  13.00 
Możliwość telefonicznej rejestracji 

:

Serdeczne  podziękowanie  za  okazane  wyrazy  współczucia 
oraz  udział  w  uroczystości  pogrzebowej 

naszej  Kochanej  Zmarłej 

śp. Gertrud y  RAKU S 
ks.  Marianowi  Brance,  Zakładowi  Pogrzebowemu  Leszka  Kubienia, 

delegacji  z UM  w Ustroniu,  Przedszkola  nr 4  w  UstroniuHermani
cach,  Przedszkola  nr  10 w Żywcu,  krewnym,  sąsiadom,  nauczycielom, 

znajomym  oraz  wszystkim  uczestnikom  pogrzebu 
składają 

córki  z  rodzinami 
Poziom e znakowani e ulic .  Fot. W. Sucht a 

Skoro granic e nie znikły , niech chocia ż wyglądaj ą ładnie .  Fot. W. Sucht a 

W jednym  z ogólnopolskich  tygodników  pojawiła  się  informa
cja, że wprawdzie  razem z naszymi  południowymi  sąsiadami  we
szliśmy  do  Unii  Europejskiej, ale  przepisy  o  przewożeniu  towa
rów przez mieszkańców  strefy przygranicznej, nie ulegają  zmia
nie. Nie jest to prawda, bo do tej pory na przykład z Czech,  można 
było przywieźć  tylko 0,5  litra alkoholu,  a teraz za ilość na  własny 
użytek, niehandlową, uznaje się  10 litrów wyrobów  spirytusowych, 
20  litrów  likierów  i koniaków,  90  litrów  wina  (w  tym  60  litrów 
szampana) oraz  110 litrów piwa. Jeśli chodzi o wyroby  tytoniowe, 
to  jednorazowo  możemy  zabrać  ze  sobą  800  sztuk  papierosów, 
200 cygar,  1  kg tytoniu. Te ilości obowiązują na wszystkich  grani
cach  wewnątrzunijnych.  (mn) 

Odbył  się  kolejny  konkurs  pod  nazwą  „Sowa  mądra  głowa". 
Końcem  kwietnia  ujawnili  się  najinteligentniejsi  uczniowie  naj
młodszych  klas  szkół  podstawowych,  którzy  udowodnili,  że  za
sługują  na  to  miano.  Wcześniej  odbyły  się  eliminacje  klasowe, 
potem szkolne, a w finale spotkali się najlepsi z najlepszych wśród 
dzieci  z roczników  19961999. Tradycyjnie, konkurs  miał  „doro
słą" oprawę,  odpowiadając na pytania  testowe  najmłodsi  musieli 
się wykazać wszechstronną  wiedzą  z języka  ojczystego,  matema
tyki, przyrody,  muzyki,  plastyki. 

Wśród pierwszoklasistów  zwyciężyli:  1. Aneta Pieszka z SP6, 
2. Sebastian  Warzecha  z SP3,  3. Zygmunt  Loter   z SP2.  Naj
lepsi  uczniowie  w  klasach  drugich  to:  1.  Mikoła j   Dyrd a 
z  SP1,  2.  Dawid  Kubiciu s  z  SP6,  3.  Anna  Macura  z  SP5, 
4. Inga Hłąd z SP1,5. Diana Sikora z SP6,6.  Karolin a  Kołder 
z SP2. Zwycięzcami  rywalizacji w klasach trzecich zostali:  1. Ju
styna  Górny  z SP5,  2.  Krzysztof  Kozieł  z SP6,  3.  Agnieszka 
Szostok z SP5. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie  Na
uczycieli Edukacji Początkowej Koło w Ustroniu.  (mn) 
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J. Misior z w Muzeum Beskidzkim .  Fot. W. Suchta 

TWÓRCA  LUDOWY 
W  Muzeum  Beskidzkim  w Wisie  swe  rzeźby  wystawia  znany 

ustroński  twórca  Jan  Misiorz .  14  kwietnia  podczas  wernisażu 
wystawy  kustosz wiślańskiego  muzeum  Małgorzata  Kiereś wi
tała  gości,  w  tym  licznie  zebranych  ustroniaków  z  burmistrzem 
Ireneuszem  Szarcem,  byłym  starostą  Andrzejem  Georgiem, 
naczelnikami UM w Ustroniu Danutą Koenig  i Czesławem  Glu
zą, przy czym  ten ostatni jest  mieszkańcem  Wisły. Były  też  wła
dze  Wisły  z  przewodniczącą  Rady  Miasta  Danutą  Ucher   i  za
stępcą  burmistrza  Janem  Cieślarem,  przewodniczącym  Komi
sji  Kultury  RM  Jerzym  Kufą ,  choć  tego  dnia  w  Wiśle  równo
cześnie  odbywał  się  w  innym  miejscu  wernisaż  innej  wystawy. 
Oprawę  muzyczną  zapewniła  Urszula  Gruszka  z  Koniakowa 
ze swymi  podopiecznymi. 

J. Misiorz jest twórcą  ludowym znanym głównie ze swych  rzeźb 
o  tematyce  sakralnej.  O  tym  jak  trudno  uzyskać  patent  twórcy 
ludowego  mówiła  M.  Kiereś. 
  Twórca  ludowy  chodzi  boso,  nie  tworzy  z  pobudek  mate
rialnyc h  i  najlepiej   gdy  jest  analfabetą    mówiła  M.  Kiereś. 
  Odpadała  każda  osoba,  któr a  nie pasowała  do tej  definicji , 

a  nie  daj   Panie  Boże  jak  ktoś  miał  wykształcenie,  to  ju ż 
w ogóle  wypadał  z gry. 

Zdaniem  M.  Kiereś,  gdy  mówimy  o  twórczości  ludowej,  mu
simy  pamiętać  o  takich  podstawowych  rzeczach jak  fakt, że  tra
dycyjna  rzeźba  ludowa  na  wsi  powstawała  dla  społeczności  da
nej  wsi,  o  takich  cechach  jak  nieproporcjonalna  postać,  pewna 
deformacja,  odpowiednie  polichromowanie,  skupienie  się  wy
łącznie na  tematyce  religijnej. Dlatego  rzeźba  ludowa  nigdy  nie 
mogła  być  przedmiotem  handlu.  Tyle jeżeli  chodzi  o  najstarszą 
tradycję  ludową. 
  Musimy  jednak  powiedzieć  sobie  szczerze,  że  dzisiaj   nie 
mamy ju ż  tradycyjnej   kultur y    mówiła  M.  Kiereś. 

O J. Misiorzu, jego rozlicznych zainteresowaniach  mówił  Zbi 
gniew Niemiec.  Jest więc J. Misiorz byłym pracownikiem  Orbi
su,  przewodnikiem  wycieczek  zagranicznych,  przewodnikiem 
beskidzkim,  od  40  lat jest  w  GOPR.  Z.  Niemiec jest  założycie
lem  grupy  twórców  Brzimy.  Tak  wspominał  początki  związku 
z J.  Misiorzem: 
 Pierwsza wystawa Brzimów odbyła się w tym muzeum w 1978 r. 
Z dokumentów  wynika,  że  wówczas  nie  pojawiała  się  jeszcze 
nazwa  Brzimy. Wiedzieliśmy  wtedy, że Jasiu  rzeźbi  i po kilk u 
prośbach  przyniósł  swoje  prace.  Oczywiście  został  przyjęty 
przez aklamację, został Brzimem  i uczestniczył  w bardzo wie
lu  wystawach,  przede  wszystkim  podczas  Tygodnia  Kultur y 
Beskidzkiej. 

Obecnie J. Misiorz  to twórca uznany,  z patentem  twórcy  ludo
wego.  Znamy  go  także  z  wystaw  w  Ustroniu.  O jego  licznych 
nagrodach  wyróżnieniach,  ale  także  o  przygodach  goprowca, 
pisaliśmy  w  GU. 

Twórca  mówił  o swych  początkach, o pierwszych  świątkach. 
  Boguś  Heczko,  gdy  mnie  przyjmowal i  do  Brzimów  powie
dział:  „Jasiu,  rzeźby  mosz  piekne,  ale  one  ze  zadku  też  mu
szom  być  wyrzeźbione"     mówił  J.  Misiorz.  Wspominał  też 
z jakim  trudem  uzyskał  status  twórcy  ludowego.  A pomysł  wy
stawy  w Muzeum  Beskidzkim  powstał  ponad  rok  temu  podczas 
koncertu  muzykantów.  Wtedy  to  J.  Misiorz  zapytał  M.  Kiereś, 
czy  mógłby  liczyć na wystawę  indywidualną  w wiślańskim  mu
zeum. 
 Proszę  napisać  pismo,  panie Janie    usłyszał  w  odpowiedzi. 
Napisał  więc  i otrzymał  odpowiedź:  kwiecień  2004. 

Później podziwiano już  wystawę.  Wojsław  Suchta 

Burmistr z  Miasta  Ustroń 
o g ł a s za 

przetarg  pisemny  ograniczony  na sprzedaż  nieruchomości  ozn.nr 
pgr 3119/38 o pow.950 nr  niezabudowanej położonej w Ustroniu 
przy ul. Sanatoryjnej zap.w  KW 52666 Sądu Rejonowego w Cie
szynie, do zagospodarowania na infrastrukturę towarzyszącą obiek
tom rehabilitacyjnowypoczynkowym. 
Nieruchomość  ta  nie  posiada  dostępu  do  drogi  publicznej,  o jej 
sprzedaż  wystąpił właściciel  ORW  „Muflon" . Z tego względu  że 
nieruchomość  ozn.  nr 3119/38 położona jest  pomiędzy  nierucho
mościami zabudowanymi obiektami  rehabilitacyjnowypoczynko
wymi  „Muflon"  i „Daniel"  podjęta została  uchwała  o  sprzedaży 
nieruchomości w drodze przetargu  ograniczonego. 
W przetargu mogą brać udział właściciele bądź użytkownicy wie
czyści  nieruchomości  nr pgr: 3119/4, 3119/37  i 3119/11,  3119/6 
sąsiadujących z nieruchomością  ozn. nr pgr  3119/38. 
Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania  przestrzen
nego miasta obowiązującego do 31.12.2003  r. nieruchomość  po
łożona  była  w jednostce  strukturalnej  E  16 UZL    „Lecznictwo 
Uzdrowiskowe" 

C e na  w y w o ł a w c za  n i e r u c h o m o ś ci  w y n o si  3 7 . 0 0 0 , 00  zł. 

Oferta winna  zawierać: 
  imię, nazwisko  i adres oferenta, lub nazwę firmy i jej siedzibę 
 datę sporządzenia oferty 
  oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z warunkami  przetargu 
i przyjmuje te warunki  bez  zastrzeżeń 
 oferowaną cenę  i sposób zapłaty 
 oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków  przetargu. 
Osoby zamierzające uczestniczyć  w przetargu  winny  złożyć  do
wody potwierdzające spełnienie warunków przetargu  pisemnego 
ograniczonego (dokumenty potwierdzające własność,  użytkowa

nie wieczyste)   aktualny odpis z księgi  wieczystej, który  należy 
złożyć do dnia 27.05.2004  r. w Urzędzie  Miasta   pokój nr 32. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie 
na tablicy ogłoszeń  w dniu 2.06.2004 r. 

Pisemne  oferty z podaniem  proponowanej ceny nabycia  działki, 
oświadczenia,  że  oferent  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu 
i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w sekretariacie Urzę
du Miasta w Ustroniu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg 
 Sanatoryjna" w terminie do dnia 31.05.2004  r. do godz.  15tej. 

Wadium w wys. 3.700,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Mia
sta  Ustroń  w  ING  Bank  Śląski  Nr  15  10501070 
1000000102507308  w  terminie  do  dnia  31.05.2004  r.  Dowód 
wpłaty wadium dołączyć do oferty. 

Przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  ozn.  nr   3119/38  odbędzie 
się  w  dn iu  4 . 0 6 . 2 0 04  rok u  o  godz.  12 tej   w  sali  nr  1  U r z ę du 
Miasta w  Ustroniu. 
Do ceny  osiągniętej w przetargu  doliczony  zostanie podatek  vat 
w wys. 22 %. 

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygrał  przetarg  zali
czone zostanie na poczet ceny nabycia  działki. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia  urnowy. 
Wadium  wpłacone  przez osoby,  które  nie wygrały  przetargu  zo
stanie zwrócone w terminie 3 dni po  przetargu. 
Zastrzega  się w uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  przetar
gu o czym poinformowani zostaną zainteresowani w lokalnej pra
sie, jak  też prawo zamknięcia  przetargu  bez wybrania  którejkol
wiek z ofert. 
Bliższych  informacji  udziela  Wydział  Inwestycji,  Architektury 
i Gospodarki  Gruntami  pok. nr 32 tel.  8579322. 
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Powiatow a  drog a  czekając a  na  remont .  Fot . W.  Sucht a 

KŁOPOTLIW A 
DOMINIKAŃSK A 

26 kwietnia  w przedszkolu  w Hermnicach  odbyło  się  zebranie 
mieszkańców  zorganizowane  przez  Zarząd  Osiedla  Hermanice. 
Zebranie  prowadziła  przewodnicząca  Zarządu  Osiedla  Mari a 
Cholewa. W zebraniu  uczestniczył  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć, 
radni:  Halina  PuchowskaRyrych  i Wiesław  Śliż.  Kilkunastu 
mieszkańców  Hermanie  poruszało  istotne  sprawy  tej  dzielnicy. 

Głównym  problemem  jest  niebezpieczna,  zbyt  wąska  ul.  Do
minikańska. O  możliwości  jej  remontu  głównie  dyskutowano. 
Burmistrz  tłumaczył,  że jest  to droga  powiatowa  i to powiat  po
winien  inwestować  w  remont.  Obecni  na  zebraniu  mówili,  że 
ostatnio  dodatkowo  przez  asfalt  ul.  Dominikańskiej  wyrastają 
korzenie, co jest dużym  niebezpieczeństwem.  Należy  więc  stare 
topole  wyciąć.  I. Szarzeć  informował,  że  konserwator  przyrody 
wyda  zgodę  na  wycięcie,  ale  dopiero  wtedy,  gdy  rozpoczną  się 
prace związane z remontem  drogi.  Jak  na  razie władze  powiatu, 
nie  podejmują  rozmowy  na  ten  temat.  H.  PuchowskaRyrych 
zaproponowała,  by  mieszkańcy  wystosowali  petycję  do  władz 
powiatu,  Burmistrz  dodatkowo  zaproponował,  by  zaprosić  na 
zebranie  w Hermanicach  przedstawicieli  Starostwa  Powiatowe
go  i Zarządu  Dróg. 

Mieszkańcy  byli  też  zaniepokojeni  prowadzeniem  boiska 
w  Hermanicach.  Nikt  nie  dba  o  porządek, a boisko  jest  jednak 
wynajmowane przez KS Nierodzim  różnym  klubom. Jedyna  ko
rzyść  dzielnicy  to  śmieci,  które  tam  pozostają.  Podkreślano,  że 
boisko  zostało zbudowane  w czynie  społecznym.  I. Szarzeć  po
twierdził, że do końca czerwca boiskiem zarządza KS  Nierodzim. 

Podczas  zebrania  poruszano  też  wiele  szczegółowych  spraw 
do  załatwienia  w dzielnicy  i całym  mieście.  Mówiono  o  regula
cji Wisły i skropieniu  asfaltem  nadwiślańskich  bulwarów  obec
nie wysypanych  klińcem, o zatrudnieniu  bezrobotnych  przy  pra
cach porządkowych, o braku parkingów w centrum miasta, o lep
szej komunikacji  z mieszkańcami  poprzez Gazetę  Ustrońską. 

Jedna  z  mieszkanek  pytała,  czy  jest  możliwość  pomocy  mia
sta,  przy  budowie  placu  zabaw  dla  dzieci  na  terenie  wydzielo
nym przez hermanicką  parafię. Burmistrz  mówił  o  konieczności 
spełnienia  wymogów,  opisania  przedsięwzięcia  i zwrócenia  się 
do  samorządu.  Jeżeli  wszystko  zostanie  dopełnione,  miasto  po
winno pomóc  w budowie  placu  zabaw  dla  dzieci. 

Poruszono  także  sprawę  bezpieczeństwa  w  Hermanicach. 
W  tej dzielnicy  kompletnie  nie widać patroli,  a dobrym  przykła
dem  braku  zainteresowania  policji  Hermanicami,  jest  nieobec
ność dzielnicowego  na  zebraniu. 

Do  obecnych  strażników  miejskich  miano  pretensje,  że  nie
zbyt energicznie  reagują na zgłoszenia o wałęsających się  psach. 
Strażnik  Bogusław  Puczek  tłumaczył,  że  zjawiają  się  po  każ
dym  zgłoszeniu,  lecz  zazwyczaj już  na  miejscu  okazuje  się,  że 
interwencja jest niepotrzebna, bo chodzi o pieska sąsiada,  (ws) 

NAUCZYCIEL 
I  TRENER 

W  świątecznym  numerze  Gazety  (nr  14/2004),  w rubryce 
„W dawnym Ustroniu" ukazało się zdjęcie drużyny piłkarek  ręcz
nych  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  1 wraz z dyrektorem  Janem 
Białoniem  i trenerem  Jerzym  Kowalczykiem.  Przedstawione  na 
fotografii dziewczęta to najbardziej utytułowane ustrońskie szczy
piornistki,  które  w  latach  70. dwukrotnie  zdobyły  tytuł  mistrzyń 
województwa  i zagrały  nawet  w  mistrzostwach  Polski.  Po obej
rzeniu  tego  zdjęcia panie,  które  się na  nim  rozpoznały,  postano
wił y  nawiązać  kontakt z koleżankami  z  ławy  szkolnej i boiska, 
a  także z zasłużonym  nauczycielem  i trenerem,  którego  ciepło 
wspominają  wszyscy  zawodnicy  z SP1.  Udało  się  zorganizo
wać  spotkanie  po  latach,  na  którym  dawne  uczennice  wręczyły 
J.  Kowalczykowi  pamiątkowy  puchar.  W  sympatycznej  atmos
ferze wspominano  szkolne  lata  i sportowe  sukcesy. 

Drużyny  szczypiorniaka  innych  roczników  dziewcząt  i chłop
ców,  trenowane  przez  J.  Kowalczyka  odnosiły  sukcesy  w  roz
grywkach  województwa  katowickiego.  Mecze  reprezentacji  SP
1 na  własnym  glinianym, a potem  już  asfaltowym,  boisku  były 
zawsze dla całej szkoły świętem.  (ws) 

Drużyn a  piłkare k  ręcznyc h ze swy m trenere m  po  latach .  Fot . W.  Sucht a 

W  dawnym 

Maj to miesiąc wycieczek szkolnych  i nie tylko, co także utrwa
lono  na  dawnych  fotografiach. Na  załączonym  ujęciu z 1975 r. 
znajdują  się  dzieci  pracowników  Zakładów  Kuźniczych  przed 
wycieczką  do  Wesołego  Miasteczka.  Takie  bezpłatne  wyjazdy 
dla dzieci  organizowano  corocznie.  W  tle  przystanek  autobuso
wy w pobliżu  zakładu, wybudowany  w czynie społecznym  przez 
pracowników  Kuźni.  Lidi a  Szkaradnik 
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Z A L A Ł O  L I P O W I E C 
W  niedzielę,  2 maja  przez  Ustroń  przetoczyła  się burza.  W centrum  miasta  pa

dało bardzo  intensywnie,  ale strat  nie było. Mieszkańców  Hermanie  przestraszyły 
niespotykanej   siły  grzmoty  i  błyskawice,  na  skutek  spięć  padły  urządzenia  elek
tryczne,  przez  kilk a  godzin  nie  było  prądu.  Jednak  takich  wydarzeń,  jaki e  miały 
miejsce w Lipowcu,  nie pamiętają  najstarsi  górale.  Była  to bardzo  lokalna  nawał
nica, bo w Skoczowie jedynie  lekko popadało,  w Cieszynie  cały  czas świeciło  słoń
ce.  Duże  szkody  woda  spowodowała  również  w  Górkach,  ale  epicentrum  burzy 
znajdowało  się chyba  właśnie  w  Lipowcu.  Na  miejscu  pracowało  prawie  40.  stra
żaków,  przyjechało  8  wozów,  wykorzystywano  pompy.  W  usuwaniu  szkód,  któr e 
trwał o jeszcze  przez  kolejne dni,  uczestniczyli  policjanci  i strażnicy  miejscy. 

Zdjęcia,  które przedstawiamy  w  Gazecie, 
udostępniła  nam  Henryk a  Chrapek, 
mieszkanka  Lipowca,  na co dzień  pracują
ca H' Miejskim  Bibliotece  Publicznej.  Opo
wiedziała  nam  również  o przebiegu  burzy, 
wrażeniach  swoich,  rodziny,  sąsiadów. 

 W niedzielę po południu  było spokojnie, 
wręcz  sennie,  wszystkich  ogarnęło  po
obiednie  rozleniwienie.  W powietrzu  wy
czuwało  się  pewne  napięcie,  nadciągały 
chmury,  zbliżała  się  burza.  Dokładnie 
o godz.  16 pociemniało niebo, a potem  lu
nęło.  Deszcz  przeszedł,  ale  zaraz  zaczął 
padać grad. Grudki  wielkości  małych  pta

sich jajek spadały w wielkiej  ilości na zie
mię. W  momencie  było bielusieńko.  I po
tem na zmianę: deszcz, grad. deszcz, grad. 
trzy  czy  cztery  razy.  Patrzyliśmy  przez 
okno i stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest 
to  wielka  ulewa,  grad  wyjątkowy,  ale 
wszystko jeszcze  mieściło  się w  normie. 

Nagle  pojawiła  się  około  30centyme
trowa fala wody, zmieszanej z ziemią, bło
tem,  częściami  roślin.  To  był  moment. 
Jeszcze  przed  chwilą,  na ziemi  było  biało 
od  gradu,  a  tu  w jednej  chwili  zrobiło  się 
brązowo. Gęsta, brudna woda pojawiła się 
w  ogródkach,  na  chodnikach,  ulicach. 

8  Gazeta  Ustrońska 

Miała  konsystencję  rzadkiego ciasta  i nie 
płynęła  spokojnie.  Lawirowała,  kotłowa
ła  się,  szukała  ujścia,  wciskała  się  wszę
dzie. Wylał  potok  Lipowiec,  bo  przepływ 
pod  mostkami  został  zablokowany  gałę
ziami,  kawałkami  drzew,  trawą  i  wtedy 
woda  była już  wszędzie.  Jeszcze  bardziej 
zaczęła  się  podnosić  i niedługo  miała  już 
około pół  metra głębokości.  Na  ziemi  nie 
było nic widać, płynęła jedna  wielka  fala. 

Zdjęcia  poszłam  robić  dopiero,  gdy 
woda  zaczęła  opadać,  bo  najpierw  trzeba 
było ratować dom. Nasze piwnice były już 
zalane  na  pół  metra,  ale  z  tym  się  pogo
dziliśmy.  Jednak  niewiele  brakowało, 
a  wpłynęłaby  do  domu.  Cały  czas  padał 
deszcz  i obawialiśmy  się,  że  może  przyj
dzie kolejna ulewa. Nie wiedzieliśmy, czy 
najgorsze za nami, czy przed nami. Deszcz 
skończył  się przed  19. 

Woda nie płynęła w jakimś  konkretnym 
kierunku,  po  prostu  tam,  gdzie  było  wol
ne  miejsce.  Nie  miały  znaczenia  szopki, 
budynki  gospodarcze,  zamknięte  drzwi. 
Gdy  coś  stanęło jej  na drodze,  porywała, 
albo wpływała  i wypływała  drugą  stroną. 
Ogrody  były  całkiem  zalane.  Kiedy  szu
kałam  desek,  żeby  zmienić  trochę  kieru
nek  nurtu  i  uratować  dom,  myślałam,  że 
się  utopię  w  własnym  ogródku.  Było  śli
sko,  a  nurt  podcinał  nogi.  U  sąsiadów  na 
szopie  powstał  wodospad. 

Woda  płynęła  ul.  Lipowską  i  sąsiedni
mi posesjami, przelewała się między niżej 
położonymi  budynkami  i domami. Na  sa
mej  jezdni  było  około  pół  metra  wody. 
Miejscami  nurt  kierował  się  z  powrotem 
do  potoku  i za chwilę  znowu  wylewał  na 
ulicę. Kiedy odcinek drogi podchodził  nie
co  pod  górkę,  woda  zawróciła  i  zalała 
ogród  przy  pobliskim  domu.  Ogród  jest 
tam  dość  nisko  położony,  więc  powstało 
jezioro  o metrowej głębokości.  To był  ja
kiś  dziki  potok,  który  cały  czas  pędził 
przed siebie. Niósł  korzenie, drzewa,  gru
be gałęzie, kubły pełne śmieci, opony, na
wet  wyrwane  z  jakiegoś  pomieszczenia 
drzwi.  Podmyta  została  ulica  Lipowska. 
Poniżej szkoły obsunęła się wielka  skarpa 
i zachodziła  obawa,  że masa ziemi  zsunie 
się  na stojący obok  budynek.  Żeby  go  ra
tować  strażacy  ścieli  drzewo,  na  którym 
mogła  się zatrzymać  ziemia. 

Ucierpiała  też  Bernadka,  na  którą  rów
nież  rozlała  się  wielka  woda,  ale  tam  na 
szczęście  nie  ma  tam już  tak  gęstej  zabu
dowy.  Zalany  został  las,  miejsce,  gdzie 
zwykle  obozy  organizują  harcerze.  Nad 
Wisłą  woda  stała  między  drzewami.  Ge
neralnie woda  płynęła  Lipowcem  dwoma 
nurtami   pierwszy  ulicą  Lipowską,  drugi 
Przetnicą  prosto  na  Bernadkę.  Ostatecz
nie  Bernadka  zalana  była  z dwóch  stron. 

Według  mieszkańców  naszej  dzielnicy 
jedną  z  przyczyn  wylania  potoków,  były 
mostki na potokach. Nie są do końca prze
czyszczone,  położone  dość  blisko  siebie 
i wystarczy  jeden  patyk,  konar  zatrzyma
ny  w  poprzek,  a woda już  zaczyna  wyle
wać. Rozmawialiśmy w gronie rodziny, są
siadów  i  mówi  się  też,  że  zawiniła  zbyt 
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gęsta  zabudowa  w  górach,  wycinanie 
drzew,  lasów.  Nie  jesteśmy  fachowcami 
w  tej  dziedzinie,  ale  wydaje  nam  się,  że 
powoduje to,  iż duże  ilości  wody  spływa
ją w sposób niekontrolowany  z gór. W cią
gu  ostatnich  kilkudziesięciu  lat  Lipowski 
Gron  na  dużych  obszarach  został  ogoło
cony z drzew. Powstały  legalne  i nielegal
ne kempingi  i to ma chyba  wpływ  na  po
wstawanie  takich  nieprzewidywalnych 
sytuacji. Ludzie się denerwowali  i niektó
rzy  mówili  nawet  sarkastycznie,  że  może 
wyciąć cały  las. 

Kiedy zaczęła się ta ulewa nikt nie przy
puszczał,  że  dojdzie  do  takiej  katastrofy. 
Myśleliśmy,  że  to  będzie  większa  ulewa 
i nic  więcej,  w jakiś  nieckach  zbierze  się 
woda, ale potem  opadnie. Grozą  powiało, 
gdy zaczął padać większy grad, ale w dal
szym  ciągu  nie  myśleliśmy,  że  zdarzy  się 
coś  więcej.  Kiedy  przyszedł  nawrót 
ogromnego deszczu, zaczęło się robić nie
bezpiecznie,  bo  woda,  zaczęła  szybko 
przybierać. Ale wtedy jeszcze nie pojawi
ła się ta, która  spływała  z gór.  Kiedy  opa
dy nawarstwiły  się z falą spływającą z Li 
powskiego  Gronia,  woda  nie  miała  gdzie 
się rozpłynąć i ruszyła na Lipowiec.  Znisz
czone zostało wszystko, co do tej pory  lu
dzie  zrobili  na  polach  i  w  ogródkach  
ziemniaki, kukurydza, zboże, nie wspomi
nając o  warzywach,  kwiatach.  Popłynęły 
wodą  razem  z  nawozami,  kamieniami, 
drzewami.  Prace  wiosenne  na  polach  i w 

ogrodach  zaczęły  się od  początku. 

Ludzie  zobaczyli  jak  niebezpieczna 
może  być  woda.  Na  pewno  od  tego  dnia 
inaczej  będą  patrzeć  na  powodzie,  gdzie
kolwiek  się  wydarzą.  Ludziom  we  Wro
cławiu, Gdyni, mieszkańcom  Żywiecczy
zny współczuliśmy, ale dopiero teraz wie
my,  jaki  dramat  tam  się  rozgrywał.  Nikt 
z  sąsiadów,  rodziny,  a pytałam  osób  wie
kowych, nie pamięta takiej powodzi  w Li
powcu. Zdarzyło się to u nas po raz pierw
szy,  a  zaskoczyło  tym  bardziej,  że  nastą
piło  nie  po  wielodniowych  ulewach,  in
tensywnych  opadach,  ale po mniej więcej 
półtoragodzinnej burzy. Niewielkie, w po
równaniu  z  tym,  podtopienie  domów  lu
dzie pamiętają  sprzed  około  20  lat. 

W  tą  niedzielę  czuliśmy  się jak  w  tele
wizji . Wyglądało to jak największe powo
dzie  w  Polsce.  Oodczuwaliśmy  strach, 
wręcz  przerażenie  i wielkie  napięcie,  czy 
będzie  jeszcze  gorzej,  co  się  zdarzy  za 
chwilę.  Wszyscy  podkreślają, że dużo  le
piej  rozumieją  powodzian,  wspominają 
ich. Teraz już wiemy, że nie można tej tra
gedii  zrozumieć, jeśli  nie zna się  wielkiej 
wody. Człowiek  wobec  żywiołu  jest  bez
bronny,  nie  może  nic  pomóc,  nie  może 
nawet  przewidzieć,  kiedy  coś  takiego  się 
wydarzy.  By ł a  u  mn ie  s iost ra,  k tóra  m iesz
ka  na  Żywiecczyźnie  i  porównywała  tą 
naszą  wodę,  do  sytuacji  sprzed  kilku  lat, 
która dotknęła  tamtejszych  mieszkańców. 
Mówiła, że działy się podobne rzeczy, przy 
czym  tam  woda  przeleciała  przez  wsie 
jeszcze szybciej. Byli  trochę w lepszej sy
tuacji, bo Soła położona jest poniżej więk
szości  zabudowań.  Wówczas  rzeka  rozla

ła się w całej dolinie, wdarła się, gdzie  tyl
ko  mogła.  Ludzie  byli  odcięci  od  świata, 
ale  ich  domy  nie  ucierpiały  tak  bardzo. 
Siostra  przestraszyła  się  i zaraz  dzwoniła 
do domu,  ale  tam  świeciło  słońce. 

Jeszcze w czasie tego największego za
lewu, nasi strażacy ruszyli do akcji. Chcie
li  przede  wszystkim  przetkać  przepusty 
pod mostkami, żeby zwiększyć  przepływ. 
Wtedy  nadjechał  wóz  policyjny, bo  poli
cjanci chcieli  dojechać do  strażnicy.  Kie
dy  zobaczyli  co  się  dzieje  zawiadomili 
państwową  straż,  która  przyjechała  pra
wie  natychmiast.  Dotarł  do  nas  również 
burmistrz, który z przerażeniem  patrzył  na 
to  co  się  dzieje.  Mimo  takiej  liczby  stra
żaków,  nic  nie  można  było  zrobić.  Byli 
na miejscu w pogotowiu, kontrolowali  sy
tuację, ale nic  nie  mogli  zrobić.  Dopiero, 
kiedy wszystko się uspokoiło, zaczęli  wy
pompowywać  wodę z piwnic, czyścili, co 
się  dało,  pracowała  koparka,  żeby  jesz
cze zmienić nurt rzeki. Na drugi dzień, za
miast  obchodzić  Floriana,  strażacy  prze
chodzili  od  domu  do  domu  i  pomagali 
pozbyć  się  wody.  W  niektórych  domach 
pracowały pompy, a kiedy nie można  było 

wprowadzić  maszyny,  w  ruch  szły  wia
dra.  To  była  bardzo  ciężka  praca 
i  wszyscy  podkreślamy,  że  strażacy  sta
nęli  na  wysokości  zadania,  zadbali  o  nas 
jak  mogli  najlepiej. 

Kiedy  woda  opadła,  natychmiast  przy
stąpiono do  pracy,  ludzie  sprzątali  ogro
dy,  porządkowali  swoje  posesje,  piwni
ce,  grabili,  zbierali  śmieci.  Wiele  osób. 
które potem przejeżdżały przez  Lipowiec, 
mówiły,  że  musiało  to  strasznie  wyglą
dać,  bo  widać  jeszcze  ślady  obsuwania 
się skarpy, podmytą  drogę, ale to wszyst
ko  było już  nic  w porównaniu  z  niedzie
lą. Ten  widok,  po kilku  dniach,  to był  już 
Lipowiec  uporządkowany,  posprzątany. 
Do  dziś  jeszcze  ludzie  zajęci  są  dopro
wadzaniem  obejść do normalnego  stanu. 
Na  szczęście,  z  tego  co  wiem,  nie  ucier
piały  poważnie  budynki  mieszkalne,  nikt 
z ludzi nie został  ranny. Największe szko
dy są ogródkach,  na polach, w  piwnicach, 
budynkach  gospodarczych. To trzeba  bę
dzie czyścić, dezynfekować, żeby  nie za
lęgło  się  jakieś  robactwo,  nie  przegniły 
ściany.  Spisała:  Monik a  Niemiec 

Zdjęcia: Henryka  Chrapek 

13 maja 2004  r.  Gazeta  Ustrońska  9 



Wędkującyc h  nie odstrasz a zimn a  woda .  Fot . W.  Sucht a 

PUCHA R  WISŁY 
W  sobotę  i w  niedzielę,  8  i 9  maja  odbyły  się  w  Ustroniu  na 

Wis'le  i w Skoczowie  na  Brennicy  XIX Zawody  Muchowe  o  Pu
char Wisły im. Mieczysława  Dyrczonia, zasłużonego prezesa Pol
skiego Związku  Wędkarskiego.  Startowało  w nich  118 zawodni
ków, w tym cała kadra Polski  łącznie ze złotymi  medalistami  mi
strzostw Europy. Uczestnicy Pucharu podkreślali, że wędkarze nie 
chcą  niszczyć  STodowiska  i dlatego  zawody  odbywają  się  na  ży
wej rybie. Po doprowadzeniu  „zdobyczy" w podbieraku do rynny, 
mierzono ją, a następnie wypuszczano  na wolność. Wymagało  to 
niezwykle  sprawnej  organizacji,  ale  też  nakładów,  bo  przy  tego 
typu zawodach,  na każdego zawodnika  musi przypadać jeden  sę
dzia.  Łącznie z komisją  główną  i odwoławczą  jurorów  było  pra
wie  140. 
 Trzeba powiedzieć, że organizacyjnie impreza wypadła świet
niestwierdził Marceli Czerwiński, sędzia międzynarodowy, któ
ry czuwał nad prawidłowym  rozegraniem całych zawodów.   Nie 
było  żadnych  protestów,  uwag  ze strony  zawodników.  Mieli 
śmy  komfortowe  warunki  pogodowe,  mimo że wcześniej   tro
chę  przerażały  prognozy  pogody,  któr e  zapowiadały  deszcz. 
Na szczęście  tym  razem się nie sprawdziły. 

Zawodnicy z całej Polski łowil i pstrągi mające już 20 cm. Woje
woda  zgodził  się  na  obniżenie  wymiaru  ochronnego,  ponieważ 
były  to zawody  na żywej  rybie.  Mimo obniżonej długości,  wiele 
ryb  miało  powyżej  25  centymetrów,  a  rekordowe  sztuki  dobrze 
ponad  30.  Najdłuższego pstrąga, o długości  39,2 cm, złowił  sko
czowianin  Krystia n Janik. 
 Najlepsi zawodnicy łowil i ponad 30 sztuk w ciągu jednej  tur y  
podkreśla M. Czerwiński.   Przeprowadziliśmy  połowy w dwóch 
turach, jedną  w sobotę od godz.  16 do  19, drugą w niedzielę od 

godz. 9.30 do 12.30. Zawodnicy losowali sektory na Wiśle i Bren
nicy, przy czym  na Wiśle były one wydłużone do 500, 600 me
trów w miejscach, gdzie prowadzona jest regulacja. Na Brenni
cy wynosiły 200 m. Musimy podziękować ekipom remontowym, 
że zgodziły się przerwać prace już przed  zawodami. 

Mimo że podczas samych  zawodów  ciężki  sprzęt  nie  pracował 
wyniki, nawet w tych wydłużonych  sektorach,  były gorsze niż na 
Brennicy.  W  miejscach, gdzie  wykopuje się doły, przestawia  ka
mienie, zmienia się środowisko. Jeszcze zbyt mało czasu upłynęło 
od przeprowadzenia  remontu. Natura nie doszła jeszcze do siebie. 
 Zawodnicy są bardzo zadowoleni, tylk o kilk u nie przedstawi
ło żadnej   ryby do oceny. Jestem  tu co roku i nadal będę przy
jeżdżał.  Namawiam  kolegów,  żeby  w  przyszłym  roku  znowu 
zorganizowali  mistrzostwa  Polski  w Ustroniu, bo Puchar  Wi
sły, mam nadzieję, zawsze będzie się tu odbywał   mówi. 

M. Czerwiński, który podkreślał również, że pod względem  ilo
ści  i jakości  ryb,  w  naszym  mieście  panują  idealne  warunki  do 
przeprowadzania  zawodów.  Po  wzięciu  pod  uwagę  wskazówek 
miejscowych  wędkarzy,  regulacja  nie  zaszkodzi  populacji  pstrą
ga.  Sędzia  międzynarodowy  dodał jeszcze,  że jeżdżąc  po  całym 
kraju  i za granicę ma porównanie jeśli  chodzi o bazę  noclegową. 
Warunki,  które  wędkarze  mają  w  Ziemowicie,  są  komfortowe, 
zarówno  jeśli  chodzi  o  samą  organizację  zawodów,  jak  noclegi 
i wyżywienie. 
 Nigdy nie odmawiam przyjazdu do Ustronia, w sumie jest to 
moja  530  impreza  wędkarska,  trochę  tych  zawodów  widzia
łem i tutaj  zawsze wracam z przyjemnością   podsumowuje M. 
Czerwiński. 

To, że brać wędkarska czuje się w swoim  towarzystwie  dosko
nale, widać było podczas ogłoszenia wyników  i wręczania pucha
rów.  Zwycięzców  nagradzano  oklaskami,  składano  gratulacje. 
W  tym  roku  nie udało  się dostać  do grona  najlepszych  reprezen
tantom  Koła PZW Ustroń   Wisła: Stanisławowi  Jurzykowskie
mu  i Henrykowi  Karaskowi. 
 Wczoraj  łowiłem na Brennicy, akurat przypadł mi górny od
cinek, na który m złowiłem 6 ryb, a dzisiaj  na Wiśle: 5 sztuk  
stwierdza H. Karasek.   Kolejny reprezentant naszego Koła Le
szek Czyż złowił w sumie 5 pstrągów. 
 Dużo zależy  od szczęścia    stwierdza  S. Jurzykowski.    Loso
wanie  to jest 6070%  wyniku, do tego dochodzi jeszcze szczę
ście, umiejętności wędkarskie. Wczoraj  łowiłem koło lipowskie
go mostu, dzisiaj  na Brennicy. W sobotę udało mi się złowić 7 
pstrągów,  w  niedzielę  4  czyli  w  sumie  11  ryb.  Jeśli  chodzi  o 
punktację drużynową  nasze Koło ma na koncie 27  ryb. 

Klasyfikacja w  tego  typu  zawodach jest  dość  skomplikowana, 
bo  liczy  się  nie  tylko  ilość  i długość  złowionych  ryb,  ale  także 
zdobyte miejsce w danym dniu  i w danym  sektorze. Za złowioną 
rybę zawodnik otrzymuje 300 punktów, a za każdy centymetr po
nad wymiar ochronny  30  punktów. 
 W tych zawodach obaj  zawodnicy  S. Jurzykowski  i H. Kara
sek  złowili  tyle  samo  ryb,  ale  dodatkowe  punkty  sprawiły,  że 
pierwszy jest na miejscu 32., a drugi na 57.   tłumaczy Jan Goli
szewski, członek Zarządu Okręgu PZW BielskoBiała,  organizato
ra zawodów  i dodaje:   Bez względu  na zajmowane miejsca, na 
zawodach panowała bardzo miła atmosfera, korzystne warunki 
pogodowe,  brak  protestów,  komplet  sędziów,  miark i  legalizo
wane, znormalizowane, 42 drużyny i 1367 ryb złowionych. 

J. Goliszewski stwierdza, że wszystko byłoby w porządku, gdy
by  nie negatywne  odczucia  estetyczne  zawodników.  Opinie  były 
jednoznaczne   wybetonowany  kanał.  Monik a  Niemiec 

Więcej o  remoncie  Wisły  wędkarze  powiedzą  w jednym  z  naj
bliższych  numerów. 

Reprezentanc i  koł a  UstrońWisł a  PZW  S.  Jurzykowski ,  H.  Karase k  oraz 
człone k Zarządu Okręg u  PZW J. Goliszewski .  Fot . M.  Niemie c 
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Laureac i  konkursu .  Fot.  „Prażakówka " 

WYSOKI  POZIOM 
Podczas IV Miejskiego Konkursu  Recytatorskiego dla uczniów 

szkół  podstawowych  i gimnazjalnych,  który  odbył  się  10 marca 
w  „Prażakówce",  swoje  recytatorskie  umiejętności  i  talent  za
prezentowało  29  uczestników. 

W  trzech  kategoriach  wiekowych  wyróżnieni  zostali: 
Klasy  III I szkół podstawowych:  1. Aleksandra  Malin a  (SP2, 

kl.  I),  2.  Agnieszka  Roman  (SP5,  kl.  III) ,  3.  Adriann a  Broda 
(SP1,  kl.  II) ,  wyróżnienie    Małgorzata  Macura  (SP5,  kl.  II). 
Klasy  IVV I  szkół  podstawowych:  1. Mateusz  Tomiczek  (SP6, 
kl. V), 2. Mariusz  Bielesz  (SP1, kl. V),  3. Michał  Kłoda  (SP5. 
kl.  IV), wyróżnienie   Dominika  Rydzewska  (SP5, kl. V). 

Klasy  III I  szkół  gimnazjalnych:  1.  Adam  Nawrocki  (G2, 
kl.II) ,  2.  nie  przyznano,  3.  Barbara  Kaczmarzyk  (G2,  kl.  II) , 
3. Maciej  Czarski  (G1, kl.  III) , wyróżnienie   Anna  Michalak 
(G2,  kl.  III) . 

Wszyscy  uczestnicy  konkursu  dostali  Kalendarze  Ustrońskie 
na  rok  2004.  Osoby  nagrodzone  otrzymały  dyplomy  i  nagrody 
książkowe. 

Jury  w  składzie:  Karol  Suszka  (aktor,  dyrektor  Teatru  w  Cze
skim  Cieszynie),  Danuta  Koenig  (naczelnik  Wydziału  Kultury, 
Oświaty,  Sportu  i Turystyki  w  Ustroniu)  oraz  Barbara  Nawro
tekŻmijewska  (dyrektor  MDK  „Prażakówka")  wytypowało  do 
Rejonowego  Konkursu  Recytatorskiego  w  Bielsku:  A.  Malinę, 
A.  Roman,  A.  Brodę,  M.  Tomiczka,  M.  Bielesza,  M.  Kłodę, 
A. Nawrockiego, B. Kaczmarzyk, M. Czarskiego  i D. Rydzewską. 

Jurorzy  stwierdzili  zgodnie,  że  uczestnicy  tegorocznego  kon
kursu zaprezentowali  „wyjątkowo wysoki  poziom  sztuki  recyta
torskiej". 
  Zorganizowaliśmy  warsztaty  recytatorskie  dla  nauczycieli 
i uczniów   poinformowała dyrektor MDK „Prażakówka"  B. Na
wrotekZmijewska.   Prowadził j e  Karol Suszka. Wygląda  na 
to, że zajęcia  te przyniosły  w  tym  roku  pożądany  efekt,  gdyż 
kilkor o  uczniów  dostało  się  na  konkursy  wyższego  szczebla. 
Zawsze  jest  tak,  że  podczas  naszego  Miejskiego  Konkursu 
Recytatorskiego  typujemy  dziesięcioro  uczniów  z  nagradza
nych przez nas trzech kategorii do udziału w Rejonowym  Kon
kursi e  Recytatorskim.  W  tym  roku  kilk a  z  wytypowanych 
osób przeszło na szczebel  wojewódzki  w Rybniku , gdzie  dwie 
osoby  zdobyły  nagrody.  To ładny  wynik .  (ag) 

I PIWNICA POD RÓWNIC 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  1. 
poleca  promocyjne  dwutlanio
we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cen ie  6 ,50  zł,  p roponu jemy 
równ ież  3  rodza je  p ie rogów 
d o m o w y ch  na  k i l o g r a m y 
w  cenie:  p ierogi  z  m ięsem 
15  z ł /kg  p ierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł / k g 

pierogi  ruski e    10  zł/kg 

„ P R O T O  D E N T " 

USTROŃ,  ul . Daszyńskieg o  12 B 
(nad sklepem „CCC") 

pon.  8.3012.30,  15.0020.00 
wt.  9.0013.00,  15.0020.00 
śr.  8 .3012.30,15.0020.00 
czw.  9.0013.00,  15.0020.00 
pt.  8.3012.30,15.0020.00 

s o b.  10.0015.00 

BEZ  WISEŁK I 
Morcine k  Kaczyce    Kuźni a  Ustroń  1:0  (0:0) 

Drużyna  Kuźni  przyzwyczaja  nas  w  kolejnych  spotkaniach  do 
gry  bez zdobywania  bramek.  Podobnie  było w  Kaczycach,  gdzie 
niezbyt  dobrze  dysponowana  drużyna  gospodarzy  potrafiła  być 
zespołem  lepszym,  szczególnie  w  końcówce  spotkania.  Najład
niejszą  akcję  meczu  przeprowadza  Tomasz  Kołder ,  który  prze
chodzi  z  piłką  przez  kilku  zawodników  Morcinka,  dochodzi  do 
lini i końcowej, dośrodkowuje, niestety Przemysław Piekar  spóź
nia się o ułamek  sekundy  i nie wbija piłki do pustej bramki.  Kuź
nia  traci  bramkę  w 65 minucie. Trochę  pechowo  strzelał  nasz za
wodnik,  piłka  odbiła  się  od  sędziego  i  to  tak  nieszczęśliwie,  że 
Kaczyce wyprowadziły skuteczną kontrę  i zdobyły bramkę na wagę 
trzech  punktów.  W ostatnich  minutach  Kaczyce zdobywają  prze
wagę  i to one są  kilka  razy  blisko zdobycia drugiej  bramki. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: P  Macura, J. Jaromin, D. Cichosz, 
T. Słonina,  R. Zebrowski,  G. Wisełka  (od 26 min. D. Madzia),  R. 
Podżorski, T. Kołder, J. Juraszek, D. Szpak. P  Piekar. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Kaczyc Jacek  Mercało:   Dzisiaj, mimo wygranej,  za

graliśmy  naprawdę słabo. Obawiałem  się o wynik. W sumie  wy
graliśmy  zasłużenie,  stworzyliśmy  więcej  sytuacji,  z  których 
można  było  strzelić  bramkę.  W  drużynie  Kuźni  kontuzja  wyeli
minowała  z gry  Grzegorza  Wisełkę  i  to chyba  trochę  zaważyło 
na obrazie gry. W środku  boiska  Kuźnia  nie miała już  takiej siły 
przebicia. Szczęśliwi jesteśmy, że udało się dowieźć  zwycięstwo. 
Nie  przegraliśmy  jeszcze  meczu  w  tej rundzie  i oby  tak  było  do 
samego  końca. 

Trener  Kuźni  Grzegorz  Wisełka:   Wydawało  się, że  kontro
lujemy  grę  i  nie  damy  sobie 
strzelić  bramki,  co było  głów
nym  założeniem  na  ten  mecz. 
Niestety  jak  się  nie  wykorzy
stuje takich sytuacji jakie stwo
rzyliśmy  w  tym  spotkaniu,  to 
po prostu  nie mamy  szans  me
czu  wygrać.  Taka jest  prawda 
i z  tym  trzeba  trafić do  druży
ny, pracować  nad  tym, bo  mo
mentami  zaczyna  być  to żenu
jące.  Żal  mi  tylko  chłopaków, 
bo  zostawili  na  boisku  trochę 
zdrowia,  walczyli,  grali  po
prawnie,  a  punkty  zostały 
w  Kaczycach.  Teraz  musimy 
szukać  punktów  na  własnym 
boisku,  bo jesteśmy  na  ostrzu 
noża.  (ws) 

1.  Skoczów  52  6126 
2.  Czaniec  47  4825 
3.  Wilamowice  40  3328 
4.  Chybie  38  4339 
5.  Zabrzeg  37  4034 
6.  Kaczyce  36  3023 
7.  Bestwina  36  3633 
8.  Kobiernice  35  3033 
9.  Gilowice  33  3636 
10.  Porąbka  33  2528 
11.  Żabnica  33  3340 
12.  Kuźnia  30  3438 
l3.Hecznarowice  27  3043 
14.  Milówka  23  2642 
15.  Kozy  22  2345 
16.Puńców  18  4257 

0  piłk ę walcz y  R.  Podżorski . 
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Niewiele  jest  chyba  ros'lin,  które  można  opisać  korzystając 
z  nieco  tylko  zmienionego,  słynnego  zdania  księdza  Benedykta 
Chmielowskiego: Przebiśnieg,  jaki  jest,  każdy  widzi.  Czy  dopraw
dy warto zajmować cenne miejsce na łamach „Gazety Ustrońskiej" 
i nużyć Czytelnika głodnego  sensacji  i nowych  wiadomości,  opi
sem  tak dobrze  wszystkim  znanej  i popularnej  rośliny,  jaką  jest 
śnieżyczka  przebiśnieg?  Spró
bujmy się o tym  przekonać. 

Już w lutym bardzo często po
goda nie wie, czy jeszc/e nas po
straszyć mroźną zimą, czy też już 
rozweselić  ciepłą  wiosną.  Słoń
ce  zaczyna  coraz  mocniej  przy
grzewać, aż wreszcie  ziemia  jest 
na  tyle  ogrzana,  że rośliny  roz
poczynają  wzrost.  Wiele z  nich 
czeka  właśnie  na ten  pierwszy 
moment.  Budzą  się  do  życia 
i wyłaniają spod ziemi, jak  za do
tknięciem  magicznej  różdżki.  Ze
szłoroczne  zapasy  zgromadzone 
w  podziemnych  organach  spi
chrzowych  dostarczają  niezbęd
nej  energii.  Nawet  niewielki 
wzrost  temperatury  działa  jak 
podpalenie  lontu.  Przebiśniegi 
rozkwitają jeszcze  zanim  roztopi 
się  śnieg  (David  Attenborough 
„Prywatne  życie  roślin''). 

W  przypadku  przebiśniegów 
z niewielkich cebulek wyrastają 
dwa, rzadziej trzy lub cztery, nie
bieskozielone  liście o szerokości do  1  cm. Pomiędzy  nimi  wyrasta 
delikatna  i długa  łodyżka  kwiatowa,  na której szczycie  zwisa na 
cieniutkiej szypułce biały, dzwonkowaty  kwiat. Od  barwy  kwiatu 
pochodzi  łacińska nazwa tego rodzaju Galanthus:  gala  to po grec
ku mleko, a anthos    kwiat. Kwiat ma sześć płatków, ułożonych w 
dwóch  okółkach.  Zewnętrzne  płatki  są czysto  białe,  zaokrąglone 
na szczycie i dwukrotnie dłuższe od płatków  wewnętrznych.  Te z 
kolei  są  wąskie,  zakończone  na  szczycie  wcięciem 
i zieloną plamką. Wewnętrzne płatki  skrywają słupek oraz pręciki 
o pylnikach  przypominających groty  włóczni.  Owady  zapylające 
kwiaty  śnieżyczek   są to zazwyczaj pszczoły    przyczepiają się 
do  kwiatów  od dołu  i raczą  się nektarem,  produkowanym  przez 
nektarniki  w dość skąpych  ilościach. Jednocześnie wibrują  skrzy
dłami, co wprawia w drgania cały kwiat  i powoduje  wysypywanie 
się z pylników sypkiego pyłku, który także jest pożytkiem  i nagro
dą dla owadów zapylających. Płatki kwiatu są wrażliwe na tempe
raturę  i  zamykają  się na noc lub podczas  chłodniejszych dni. 
Z zapylonych  kwiatów  rozwija się kulisty owoc   mięsista  toreb
ka, zawierająca liczne i drobne nasiona. W ich  rozprzestrzenianiu 
pomocne okazują  się mrówki.  Nie robią  tego oczywiście  „za dar
mo"  lecz pobierają  sobie  rodzaj „myta",  zjadając tzw. elajosomy, 
czyli niewielkie pęcherzyki  na nasionach, wypełnione  pożywnym 
tłuszczem  oraz skrobią  i cukrem. 

BLIŻEJ NATURY 
Śnieżyczka  przebiśnieg 

Hké  fhh fnn 

W 

Przez  Polskę  przebiega  północna  granica  zasięgu  śnieżyczki, 
rosnącej od Półwyspu  Iberyjskiego, przez  środkową  i wschodnią 
Europę, po Don,  Krym,  Kaukaz  i Azję Mniejszą. Przebiśniegi to 
rośliny  lasów  i zarośli  liściastych  oraz  łąk, jednak  powszechnie 
i od dawna są hodowane w ogrodach  i parkach Jako rośliny ozdob
ne.  Czasem  przebiśniegi  „uciekają" z ogródków  i powracają na 

„łono natury". W północnej Pol
sce wszystkie  na pozór  natural
ne  stanowiska  przebiśniegów 
w  lasach  i na łąkach,  pochodzą 
od  takich  właśnie  uciekinierów 
z  ogrodów. 

Śnieżyczki cieszą się zasłużo
ną  sławą  pierwszych  wiosen
nych kwiatów, a ich  zakwitanie 
obwieszcza początek przedwio
śnia.  Ich delikatny  urok  oraz 
wczesne  pojawianie  się,  kiedy 
wokół  wszystko  jest  jeszcze 
ukryte pod śniegiem albo buro
szare, są zapewne przyczyną, że 
śnieżyczki to jedne z najbardziej 
niszczonych  roślin dziko rosną
cych,  masowo  zrywanych na 
straganowe bukieciki  lub wyko
pywanych  i przesadzanych do 
ogrodów. 

Choć pojedyncza roślina jest 
w sumie niewielka  (dorasta  do 
2030  cm),  to przebiśniegi ro
sną  zwykle  w dużych,  bardzo 
malowniczo  i atrakcyjnie wy

glądających grupach  i skupiskach,  tworząc prawdziwe  białozie
lone  łany  i kobierce.  Zapewne  wielu  mieszkańców  naszego re
gionu  zna takie miejsca. Na mnie zawsze duże wrażenie  wywie
ra  wiosenny  zagajnik w pobliżu  kamieniołomu  w Lesznej. La
tem  i jesienią  wszystko  jest  w tym  miejscu  szare,  bo niewiele 
zielni jest w stanie przebić  się przez grubą  warstwę pyłu  i kurzu 
z pobliskiej drogi.  Ale wiosną jest  to jedno z najbardziej urokli
wych  miejsc, w którym  królują  wspaniałe jawory,  meandrujący 
potok  i dosłownie  tysiące śnieżyczek.  Ten  obraz  zawsze  zakłó
cają  sterty  wyrzucanych  tu śmieci  i dziury  w ziemi    dowody 
pobytu  w tym miejscu miłośników  przebiśniegów  wyłącznie we 
własnych  ogrodach. 

Śnieżyczki  są  roślinami  trującymi.  W ich cebulkach  znaj
dziemy  cały  zestaw  toksycznych  alkaloidów  o  wdzięcznych 
nazwach   leukoina,  leukocytyna,  galantamina,  tacetyna.  Jeśli 
ktoś  wpadłby  na głupi  pomysł  zjedzenia  takiej  przebiśniego
wej  cebulki,  naraziłby  się w najlepszym  przypadku  na spore 
i gwałtowne  reakcje swoich  organów  trawiennych.  Jednak  ga
lantamina, zwana  także ni waliną, jest  izolowana z cebulek  śnie
życzek  i wchodzi  w skład  leków  podawanych  dla  zwiększenia 
napięcia  mięśni  w porażeniach  po wylewach,  w chorobie  He
inegoMedina  i miastemii  (nużliwości  mięśni). 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

Salamande r  cora z  mnie j w Beskidach .  Fot . W.  Sucht a 

TURNIEJ  DISCO 
17 kwietnia zespół  „Błyska

wice"  z  MDK  „Prażakówka" 
zajął  II  miejsce  w  kategorii 
starszej  w II  Turnieju  Tańca 
Disco  Miejskim  Domu  Kultu
ry w Skoczowie. 
  W  zeszłym  rok u  nasze 
dziewczęta  zajęły  podczas 
pierwszej  edycji  tego TUrnie
j u  trzecie  miejsce    poinfor
mowała  dyrektor  „Prażaków
ki"  Barbara  NawrotekŻmi 
jewska.    Grup a  zaczynała 
trenować  pod  kierunkie m 
Katarzyn y  Rymanowskiej, 
obecnie  ćwiczy  z  Beatą Ko

rzeń. Nasz drugi  zespół  „La 
tin o  Dance"   tańczył  w innej 
kategorii ,  jednak  nie został 
dostrzeżony  przez  jury . 
Dziewczęta  tańczące w „Bły 
skawicach"  są bardzo  zado
wolone z udziału w Ttirnieju . 
Widział y  imprezę  z  bliska, 
stroj e  i  występy  innych ze
społów, mogły  porównać  po
ziom  różnych  grup. 

W Skoczowie wystąpiło kil 
kanaście grup tanecznych z ca
łego  Śląska.  Turniej  trwał 
przez  całe  sobotnie  popołu
dnie.  (ag) 
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M I E J S K A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A 
Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożycza ln ia  dla  doros łych 
poniedzia łek:  8.00    18.00;  wtorek:  8 . 0 0  15.00;  środa  12 .00  18.00; 
czwartek:  —  ; p iątek:  8 .00    18.00;  sobota  8.00    12.00. 
Czyteln ia  ogó lna  oraz  wypożycza ln ia  d la  dzieci  i  młodz ieży 
poniedziałek:  12 .00  18.00;  wtorek:  8 . 0 0  15.00;  środa  12 .00  18.00; 
czwartek:  —  ; p iątek:  8.00    18.00. 

U S T R O Ń S K I E  M U Z E U M  i m .  JL  J a r o c k i e g o 
ul .  Hutn icz a  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutn ic two  i  kuźn ic two  Ustronia  ze  skansenem  p rzemys łowym 
—  Galer ia  Sztuki  Wspó łczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewsk iego  ( juniora)  „Wese le" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dz iadków 
M u z e um  czynne:  we  wtorki  9  1 7,  od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w  soboty,  niedziele  9—13. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z B I O R Y  M A R I I  S K A L I C K I E J " 
ul .  3  Ma j a  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i eksl ibrisy  z  kolekcji  Marii  Skal ickiej. 
—  Moty l e  z  kolekcji  Henryka  Brzeziny 
Wystawy  czasowe: 
Oddz iał  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w  piątki  i  soboty  913. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ N A  G O J A C H " 
B& K  Heczkowi e  ul. Błaszczyka  19. tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z A W O D Z I E " 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 

B I U R O  P R O M O C J I  I  W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bp iwa@polbox.com 
Biur o  i  galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż Y C I E  I  M I S J A " 
ul .  3  Maj a  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub  Świetl ica  dla  dzieci  (szk.  podst.  i  g imnaz jum), 

pon iedz ia ł k i:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacy jny  Klub  Języka  Angie lsk iego  dla  młodzieży 

p ią t k i:  godz.  15.30    17.00. 

ŚCIĄGANIE Z  KRZESEŁEK 
30  k w i e t n ia  s t a n ął  w y c i ąg  na  C z a n t o r i ę.  N a  k r z e s e ł k a ch  z n a j

d o w a li  s ię  p a s a ż e r o w i e.  D o  akc ji  r u s z y ły  s ł u ż by  r a t o w n i c z e.  J a ko 
p i e rws i,  p r a c o w n i cy  Ko lei  L i n o w ej  p o s ł u g u j ą cy  s ię  tzw.  ru rką 
i  b a r d zo  s p r a w n ie  s ' c i ąga jący  z  k r z e s e ł ek  p a s a ż e r ó w.  N i e d ł u go 
p o t em  d o j e c h a li  u s t r o ń s cy  s t rażacy.  Ich  a k c ja  też  s p r a w n a,  p r zy 
c z ym  p o s ł u g i w a li  s ię  p r z e n o ś n y mi  d r a b i n a m i.  Po  k i l k u n a s tu  m i 
n u t a ch  r ó w n i eż  śc iąga li  p a s a ż e r ów  z  k r z e s e ł e k.  W s z y s t ko  to  o d
b y w a ło  s ię  w  r a m a ch  ć w i c z e ń,  a  o f i a r a mi  a w a r ii  by l i  p r a c o w n i cy 
ko lei  i  s t rażacy.  D o d a t k o wo  j e d n o s t ka  z  N i e r o d z i m ia  m u s i a ła 
o p a t r z yć  i zn ieść  na  n o s z a ch  p o s z k o d o w a n e g o,  k tó ry  spadł  z  k r ze
se łka,  z ł a m ał  n o gę  i d o z n ał  u r a zu  g ł o w y.  D o  akc ji  d o ł ą c z y li  r ó w
n ież  g o p r o w c y.  N i c  d z i w n e g o,  że  u s t r o ń s cy  r a t o w n i cy  radzą  so
b ie  d o b r ze  ze  ś c i ą g a n i em  u w i ę z i o n y ch  na  k r z e s e ł k a ch  p a s a ż e
r ó w.  P o za  ć w i c z e n i a m i,  u c z e s t n i c z y li  j u ż  w  a k c j i ,  g dy  to 
1  m a ja  1999  r.  f a k t y c z n ie  n a s t ą p i ła  a w a r ia  w y c i ą gu  i  t r z e ba  b y ło 
e w a k u o w ać  p a s a ż e r ó w. 

D o ść  h u m o r y s t y c z n ie  na  t l e  m i e j s c o w y ch  r a t o w n i k ów  z a p r e
z e n t o w a li  s ię  s t r a ż a cy  ze  s p e c j a l i s t y c z n ej  j e d n o s t ki  r a t o w n i c t wa 
w y s o k o ś c i o w e go  z  R a d z i o n k o w a.  W ł a ś c i w ie  to  z  w i ę k s zą  u w a
gą  ś ledz i li  g d z ie  j e st  k a m e ra  t e l e w i z y j na  n iż  p o s z k o d o w a n i.  B o 
b y ł a  też  t e l e w i z j a.  O b j u c z e ni  s p e c j a l i s t y c z n ym  s p r z ę t e m,  p i e r w
s z e go  p a s a ż e r a,  n ie  b ez  p r o b l e m ó w,  ś c i ą g a ją  z  k r z e s e ł ka  po  pó ł
t o rej  g o d z i n i e.  ( w s) 

13  m a ja  2 0 04  r. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
Klu b Abstynent a  „RODZINA" ,  Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe  liceum koło  ZUS) 
M I T Y N G  A A   czwartek  od  17.30 M I T Y N G  Al Anon.   wtorek od  17.30 
Klu b  Abs tynen t a    w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tek  kontak towy :  0  601  516854. 

F U N D A C J A  ś w .  A N T O N I E G O . u l .  Kośc ie lna,  tel.  854  17  72 
wtorek  9.00  spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależn. 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P R A Ż A K Ó W K A " 
ul .  Daszyńsk iego  28,  teł.  8542906.  e ma i I :mdk@ust ron .pl 
Koł a  za in teresowań  dla  dzieci  i  młodz ieży 
kur s  języka  ang ie lsk iego    wtorki  godz.  17.0018.00  sala  nr  2 
g imnas tyka  lecznicza    pon.  i  czw.   19 .00 20 .00  sala  nr  7 

 ś r.  i  p t .  9 . 0 0  1 0 . 00  sala  nr  7 
Towarzys two  Kszta łcen ia  Ar tys tycznego    po  południu 
Stowarzyszenia  i  związk i: 
Zw .  Komba tan tów  RP  i  By łych  Więźn iów  Pol i tycznych 

  poniedz ia łek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Komba tan tów  Polsk ich  Sił  Zbro jnyc h  na  Zachodz ie 
I  i  II I  wtorek  mies iąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Zw .  Inwal idó w  Wojennych  i  By łych  Więźn iów  Pol i tycznych 
I I  i  IV  wtorek  mies iąca  10.0012.00  sala  nr  2 
Polski  Komi te t  Opieki  Spo łecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

  środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwa l idó w  Wo jennych    czwar tek  10.0012.00  sala  nr  2 
Świa towy  Związek  Żo łn ierz y  A K     p iątek  10.0012.00 
Estrada  Ludow a  Czantor i a  i  Mał a  Czantor ia    wtorek  17.3020.00 
Zespół  Woka ln y  „Us t roń "     wtorek  18.0020.00 

M I E J S K A  I N F O R M A C J A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek  2,  tel.  8542653,  od  poniedzia łku  do  piątku  8.30    16.00 
  sobota  8 . 3 0  13.00 
ul .  Sanatory jna  7 ,854 20 25    od  poniedzia łku  do  piątku  8.45    16.00 
  sobota  8.45    13.00 

Klu b Stowarzyszeni a Pomoc y Dziecio m i Rodzini e „MOŻN A  INACZEJ" . 
Ustroń,  ul.  Wantu ł y  47  (sala  świet l icowa). 
  poniedzia łki  :  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl .  I IV ) 
13.30    16.30  zajęc ia  rozw i ja jące  ruchowo taneczne, 

  wtork i :  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VV I  szkoły 
1 4 . 0 0  1 7 . 00  pods tawowej  i  młodz ieży  g imnaz ja lne j; 

p rzygotowanie  do  testów  g imnaz ja lnych, 
 środy:  12.30    14.30  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl .  I  IV ) 

14.30    16.00  Zajęc ia  grupy  na jmłodszej  (stałej), 
  p i ą t k i: 
13 .00  14.30  Zajęc ia  grupy  na jmłodszej  (stałej) 
14.00    17.00  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VV I  szkoły 

pods tawowej  i  młodz ieży  g imnaz ja lne j; 
p rzygotowan ie  do  testów  g imnaz ja lnych, 

K O M I S A R I A T  P O L I C J I  U S T R O Ń 
ul .  3  Ma j a  21,  (teł.  a la rm .  997);  tel.  8542413;  8543413. 

S T R A Ż  M I E J S K A  U S T R O Ń 
ul .  Rynek  4,  tel.  8543483;  kom.  604558321;  z ERY:  darmowy  986 
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Samochó d  byw a  użyteczny.. .  Fot. M. Niemie c 

„ U Marusia",  ul. Grażyńskiego  27. 
tel.  8544997.  Bankiety,  domowa 
kuchnia.  Zapraszamy. 

Rehabil i tacja,  masaż  w  domu  pa
cjenta.  Tel.  0507034094. 

Koszen ie  t rawn ików,  obc inan ie 
żywopłotów.  Tel.  0507054163. 

Super  tanie  odbitki    od  15  gr  za 
zd jęc ie!  Czyszczen ie  odz ieży  
p r z y s t ę p ne  ceny.  Z a p r a s z a m y. 
Sk lep  „Wszys tko  dla  dz iec i"  k/ 
Banku  PKO,  tel.  8542909. 

Oddam  ziemię  i gruz,  odbiór  wła
snym  transportem. Tel.  8586091. 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  85414

35. 
Wideorejestracja cyfrowa, zdjęcia. 
Tel.  8547036. 

Sklep  TVSAT  poleca:  anteny,  tu
nery  cy f rowe,  serwis  TV,  CD,  te
lefony,  faxy.  monitory,  CBradia. 
Ustroń,  Daszyńskiego  26,  tel.  854
3465,  0605311548. 

A L U P L A S T 

OKNA 
Ustroń  Hermanice, ul. Skoczowska  47e 

  8 54  53  98 

D E C E U N I C K 

U) 

DYŻURY  APTEK 
1314.05    Na  Zawodziu,   tel .  8544658. 
1517.05   Elba ,   te l .8542102 . 
1820.05 M y ś l i w s k a , t e l .  8542489. 

Ś 
w w w . u s t r o n . pl 

KULTUR A 
14.05  godz. 8.30 

14.05  godz.  18.00 

15.05  godz.  16.00 

18.05  godz. 9.30 

21.05  godz.  17.00 

22.05  godz.  18.00 

SPORT 

22.05  godz.  10.00 

23.05  sodz.  10.30 

Konkur s  teatralny  w języku  angielskim 
i niemieckim  MDK  „Prażakówka" 
S p o t k a n ie  z  J e r z ym  P i l c h e m  MDK  ,,  Pra

iakówka" 
Wernisaż  twórczości  z  XI   dzielnicy  Bu
dapesztu  MDK  „Praiakówka" 
Audycja  muzyczna  Filharmoni i  Śląskiej 
„Muzyk a francuska XX w."  dla kl. II  gim
nazjum  MDK „Praiakówka " 
Koncert  Charytatywny  Cieszyńskiego 
Komitetu  Walki  z Rakiem   MDK  „  Pra
iakówka  " 
Koncert Chóru Chłopięcego z Magdeburga 
 MDK „  Praiakówka " 

I  Unijn y Ttirnie j  Piłki  Nożnej   Oldbojów 
(wyst. drużyny z Niemiec, Holandii, Zako
panego i Ustronia)  start stadion KS „Kuźnia " 
8. Rodzinny Rajd Rowerowy   start stadion 
KS „Kuźnia" 

/ 

K I N O  „ Z D R Ó J "  , ul. Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

13.05  godz.  18.15  Nigdy w życiu   komedia  rom.{  151.)  Polska 
godz.  20.00  Nigdy w życiu  komedia  rom.(151.) Polska 

1420.05  godz.  18.30  Pod  słońcem  Toskanii    obyczajowy 
(151.)  USAWłochy 

godz.  20.15  Zmru ż oczy   obyczajowy  (151.)  Polska 

U S T R O Ń S K A . 

byw a  uwielbiany .  Fot. W. Suchta 

Z  kroniki  policyjnej: 30.04.94  r.  Około   18  komisariat 
otrzymał  zgłoszenie  od  mieszkańca  Ustronia  o  dokonanym  na 
jego  osobie  rozboju  w dniu  29.4.94  w godzinach  wieczornych. 
Zdarzenie  miało  miejsce  na  osiedlu  w  Hermanicach  w  rejonie 
baru piwnego.  Pokrzywdzony,  wracając  do domu,  został  napad
nięty  i pobity  do  nieprzytomności.  Skradziono  mu  zegarek  oraz 
portfel.  W  wyniku  podjętych  działań  rozpoznawczych  zdołano 
wytypować  i ustalić  dwóch  podejrzanych  o dokonanie  tego  czy
nu. Obaj są mieszkańcami  Hermanie.  Jednego  ze sprawców  (nie
letniego,  16  lat)  przekazano  do  Izby  Dziecka  w  Bielsku.  Drugi 
został  osadzony  w areszcie  KRP  w  Cieszynie. 

Główny  organizator  VII  Zawodów  Lotniowych  i  Paralotnio
wych o Puchar Ustronia'94. prezes Klubu Lotniowego Ziemi Cie
szyńskiej Henryk Cieślar o tym, jak Ustroń wygląda z góry:  Mia
sto jest  pięknie  wkomponowane  w całą gamę  zieleni  między  dwo
ma masywami  gór,  a do  tego pięknie  wije  się  Wisła ze swym  sre
brzystym  odcieniem.  Szczególnie  pamięta  się o tej porze  roku zie
leniące  się buki.  Wśród  tej scenerii  wyróżniają  się piramidy,  któ
rych  biały  kolor  kontrastuje  z  wiosenną  zielenią.  Z góry  jest  to 
naprawdę  widok,  który  może  urz.ee niejedno  serce. 

1 maja,  mimo przejmującego  zimna,  około  dwustu  kibiców  do
pingowało piłkarzy Kuźni w meczu o mistrzostwo klasy „A".   Ostami 
niefortunny  mecz  na  wyjeździe  z  Wisłą, przegrany  przez  Kuźnię 
0:3,  nie  wróżył  niczego  dobrego  przed  spotkaniem  z  wyżej  noto
wanym  zespołem  LKS  Wapienica.  Obawy  okaz.ały się  niesłuszne 
i pierwszą  połowę.  Kuźnia  kończy  prowadzeniem  1:0 po  celnym 
strzale  Adama  Stańka,  który  zdoby ł już  piątą  bramkę  w tych  roz
grywkach.  Ostatecznie mecz zakończył  się remisem  1:1.  (mn) 
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Walczon o  ambitnie .  Fot . W. Suchta 

S  NIE DOTRWALI 
Spójnia  Zebrzydowice    Nierodzim  2:1  (0:1) 

  Na  własne  życzenie    komentowali  porażkę  kibice  Nierodzi
mia,  którzy  licznie  zjawili  się  na  stadionie  w  Zebrzydowicach. 
Zupełnie  inne  nastroje  panowały  po  pierwszej  połowie  spotka
nia, gdy  to kibice Zebrzydowic  zastanawiali  się jedynie nad  tym, 
jak  wysoko  ich drużyna  przegra  ten  mecz.  A walczono  o  pierw
sze miejsce w  tabeli. 

Po  kilku  początkowych  minutach  meczu  Nierodzim  zdobył 
zdecydowaną  przewagę w środku boiska. Z czasem  piłkarze  Ze
brzydowic  ograniczają  się  jedynie  do  chaotycznego  wybijania 
piłki z własnej połowy. W 24 min. Rafał Szonowski strzela bram
kę  głową  po  rzucie  rożnym  wybijanym  przez  Jana  Kiszę.  Po 
kilku  minutach  J.  Kiszą  znowu  dośrodkowuje  z  rzutu  rożnego, 
a  głową  strzela  Michał  Borus.  Piłka  przelatuje  obok  okienka 
bramki  Zebrzydowic. 

Pierwszy kwadrans drugiej połowy  to dalej zdecydowana  prze
waga  Nierodzimia.  Marci n  Cieślar   strzela  w  poprzeczkę,  inny 
jego strzał minimalnie  mija bramkę.  Rafał Dudela  silnym  strza
łem trafia w bramkarza. Nierodzim  strzela z daleka  i bliska.  Gdy 
wszyscy czekają na kolejne bramki, piłkarze Nierodzimia  zaczy
nają grać  na czas, jakby  do  końca  było kilka  minut.  Tymczasem 
w 75  min.  najmłodszy  zawodnik  Zebrzydowic  nie chcąc  stracić 
piłki , kopie ją  z 35 metrów w kierunku bramki, strzał jest  piękny. 

TERA Z  FINAŁ Y 
8 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu  odbył się okrę

gowy  Turniej Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym.  Ustrońskie 
drużyny  Gimnazjum  nr  2  i Szkoły  Podstawowej  nr  2  zdeklaso
wały  swych  rywali.  O  ile  po  testach  przewaga  ustrońskich  dru
żyn  nie była jeszcze  miażdżąca,  to jazda  na  rowerze  okazała  się 
dla przeciwników  zbyt  trudna,  podczas  gdy  ustrońscy  zawodni
cy  tracili  niewiele  punktów. 

Turniej  miał  też  swoją  oprawę,  a  zmaganiom  uczniów  przy
glądali  się  przedstawiciele  policji,  samorządów,  stowarzyszeń: 
zastępca  naczelnika  Komendy  Wojewódzkiej Policji  w  Katowi
cach Andrzej  Czernek,  zastępca komendanta  powiatowego  po
licj i w Cieszynie Józef Hanzel,  prezes Fundacji  BRD Alin a  Pu
szyńska,  przewodniczący  Rady  Powiatu  Stanisław  Kubicius, 
wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Stanisław  Malina ,  kurator 
oświaty  Józef  Szczepańczyk. 

Turniej  sędziowali  policjanci.  Sędzią  głównym  był  Ireneusz 
Korzonek,  pomagali  mu  Magdalena  Szlaur   i Jerzy  Górny. 

Wyniki: 
Szkoły  podstawowe:  1.  SP2  Ustroń    236  pkt.,  2.  SP  Stara 

Wieś    84  pkt.,  3.  SP6  Żywiec    16 pkt.,  4.  SP  Wola    16  pkt. 
Indywidualnie:  1. Krzysztof  Kalisz  i Artu r   Podżorski   po  80 
pkt., 3. Paweł Szafranek   76 pkt.  wszyscy  SP2 Ustroń.  Opie
kunem  drużyny jest  Ewa  Gruszczyk. 

13 maja 2004 r. 

a  piłka  ląduje w  okienku.  Po  trzech  minutach  kontra  Zebrzydo
wic,  a  dokładne  podanie  wykorzystuje  były  zawodnik  ustroń
skiej Kuźni  Roman  Płaza. 

To już  kolejne  spotkanie,  gdy  drużyna  Nierodzimia  wyraźnie 
traci siły w końcówce. Dotychczas sprzyjało szczęście  i udawało 
się bronić  korzystnego  wyniku.  W Zebrzydowicach  zabrakło  sił 
i  szczęścia.  Przede  wszystkim  jednak  nasi  piłkarze  nie  potrafili 
zamienić  na kilka goli  swej zdecydowanej przewagi.  Można  so
bie  pozwolić  na odpuszczenie  końcówki  przy  prowadzeniu  4:0, 
a  taki  wynik  był  całkiem  realny.  Faktycznie  przegrali  na  własne 
życzenie. 

Nierodzim  grał  w  składzie:  Adam  Kajfosz,  Mirosław  Usta
szewski,  Szymon  Holeksa,  Arkadiusz  Madusiok,  Jan  Kiszą, 
Wojciech  Duda  (od 81 min. Jarosław  Legierski).  Rafał  Dude
la (od 77 min. Tomasz Kral) . Marci n Cieślar, Marek  Górniok , 
Michał  Borus,  Rafał Szonowski  ( od  70 min.  Rafał  Duda). 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Zebrzydowic  Ireneusz  Prostacki:   W mojej drużynie 

tak  to już  jest,  że  muszą  chwilę  pospać,  żeby  coś  zagrać.  Całe 
szczęście,  że  wszystko  się  dobrze  skończyło.  Był  to  mecz  na 
szczycie  z wieloma  sytuacjami  podbramkowymi  i kibicom  po
winien  się podobać.  Nasz awans  nie jest  taki  pewny.  Nierodzim 
przegrał  dopiero pierwszy  mecz  wiosną, a my już wcześniej od
notowaliśmy porażkę. Będziemy walczyć do końca. Cztery  punk
ty  przewagi  to jeszcze  trochę  za  mało,  byśmy  mogli  być  pewni. 
Szczęśliwie  skończyły  się kontuzje, które  nękały  nas na począt
ku  rundy.  Najcięższe  mecze  gramy  w  maju  i  liczę  na  to,  że  bę
dzie  to dla nas  miesiąc  szczęśliwy. 

Trener  Nierodzimia  Jan  Strządała:   Z  wyniku  nie  mogę  być 
zadowolony.  Zawsze  powtarzam,  że  nie  sztuka  grać  dobrze 
i mecz przegrać. Sztuka jest wy
grywać  przy  słabszej  dyspozy
cji, tak jak my w ostatnich  spo
tkaniach. Ja i drużyna jesteśmy 
załamani.  Grając przez  70  mi
nut dobrze, mądrze, nagle strzał 
w samo okienko,  później błąd, 
tracimy  drugą  bramkę  i druży
na się posypała. Na pewno trze
ba  drużynie  podziękować  za 
grę,  ambicję,  wolę  walki.  Na 
pewno nie pokazaliśmy złej pił
ki. W  tym spotkaniu  nie  zasłu
żyliśmy na porażkę. Gra się jed
nak toczy 90 minut.  Mając tyle 
dobrych  sytuacji,  mecz  był  na 
pewno do wygrania.  (ws) 

Gimnazja:  1. G2 Ustroń   234 pkt., 2. Pawłowice   70 pkt.,  3. 
Dankowice    52  pkt.,  4.  Wieprz      20  pkt.  Indywidualnie:  1. 
Paweł  Ferfecki   90 pkt.,  2. Piotr   Misiuga   78 pkt.,  3.  Michał 
Śliwka   66 pkt.   wszyscy  G2 Ustroń. Opiekunką  drużyny  jest 
Katarzyn a  Krakowczyk . 

Obie  ustrońskie  drużyny  awansowały  do  turnieju  wojewódz
kiego,  który  rozegrany  zostanie  w  najbliższą  sobotę  w  SP2 
w Ustroniu.  Wojsław  Suchta 

Zwycięski e drużyn y SP2  i G2 z Ustroni a ze swym i opiekunkam i  i wiern ą 
fanką . W nagrod ę zawodnic y otrzymal i na własnoś ć  rower y górskie , więc 
odjechal i  nim i do domu .  Fot. W. Suchta 
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1.  Zebrzydowice  46  5020 
2.  Nierodzim  42  3612 
3.  Istebna  35  4836 
4.  Ochaby  34  3323 
5.  Kończyce  M.  32  3520 
6.  Skoczów  II  29  4135 
7.  Simoradz  27  3733 
8.  Brenna  24  31 35 
9.  Pogwizdów  21  3443 
lO.Zabłocie  20  2532 
11. Pogórze  20  3442 
12. Górki  W.  16  1340 
13. Strumień  15  2252 
14. Wisła  14  1834 



Przy piłc e Ł.  Dziadek .  Fot. W. Suchta 

POŚLIZGNĄŁ SIĘ 
LK S  Zry w  Bąków    Kuźni a  Ustroń  I I   3:1  (1:1) 

Dość pechowo przegrała dru
ga drużyna Kuźni mecz wyjaz
dowy  z  Bąkowem.  Prowadze
nie  w  tym  spotkaniu  zdobywa 
Kuźnia, kiedy po solowej akcji 
Andrzej   Bukowczan  ładnie 
strzela z 30 metrów. Wyrównu
je Bąków po problematycznym 
rzucie  karnym.  W  drugiej  po
łowie  Kuźnia  stwarza  stupro
centowe  sytuacje,  niestety  ani 
Adam  Deda,  ani  A.  Bukow
czan nie potrafią  ich skutecznie 
wykorzystać.  O  wyniku  decy
duje końcówka spotkania. W 87 
minucie  piłka  wybita  przez 
obrońcę  Bąkowa  odbija  się 
przed  bramkarzem  Kuźni,  któ
ry  na  dodatek  się  poślizgnął,  i 
wpada do siatki. Trzecią  bram
kę Bąków zdobywa w doliczo
nym  czasie  gry  strzałem  z  20 
metrów. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: 
K.  Kłósko,  Ł.  Dziadek, 
J. Szalbot,  S. Cholewa,  A.  Bu
kowczan,  D.  Pawłowski, 
S.  Rudzki,  L.  Lis  (od  30  min. 
K.  Wawrzyczek),  A.  Deda, 
P. Husar, P  Wardyński.  (ws) 

1. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kończyce  W.  44  5318 
Bąków  41  6127 
Drogomyśl  39  4623 
Dębowiec  38  4833 
Pielgrzymowice  375537 

9. 

Zamarski 
Goleszów 
Haźlach 
Cieszyn 

10.Pierściec 
11. Rudnik 
12. Wiślica 
13. Kuźnia  I I 
14. Pruchna 
15. Kisielów 

37 
34 
32 
25 
24 
23 
21 

20 
18 
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3930 
5450 
4843 
3040 
3140 
4650 
3853 
3747 
2239 
1492 

Jako  sie mocie  ludeczkowie 
Jo fort  cosik  na zogónach  siejym,  abo  sadzym  toż ¿ech je już  tak 

łopolóno,  że mie ani poznać  nielza.  Przisade  kupiłach  se na  targu, 
na kieryżby  sioł kelerupy,  abo salot przi  chałupie?  Dyć z tym je  moc 
roboty, a przeca  łacno  to se na targu nabydym.  Dycki  idym tam kole 
jedynostej,  to mi  roz dwa  z cyny  spuszczóm,  isto też sie chcóm  brać 
ty handlyrki  ku  chałupie. 

Ale choć miyszkóm  pod  łasym  i móm daleko do cyntrum,  to  jedna
kowoż  ło ważnych  sprawach  nie zabydym.  Łoto we czwortek  byłach 
na pogrzebie  profesora  Szczepański go. Jyny  mi nie prawcie,  żeście 
nic  nie  wiedzieli,  bo przeca  klepsydry  wisiały.  A  mogło  być  łudzi 
wiyncyj.  Pogrzyb  był piękny,  ni taki jako  dycki, bo to był wielki  czło
wiek, ale  też nie było jakisikej  przesadnej  parady,  dyć był  skromny. 
Nó i zostoł z. nami, bo tóm rodzinnóm  ziymie  tak ukochoł,  że chcioł tu 
z  przodkami  być  pochowany,  choć  dłógi  roki  miyszkoł 
w  Warszawie. 

Niejedyn  prawi, jako  mo nejbardziyj  rod te ksiónżke  „  Korzyniami 
wrosłem  w ziemię ". Mie sie też zdo, że to je  nejszumniejsze  wspóm
niyni  ło  żywobyciu  naszych  starzików  i starek jaki  może  być.  Nó, 
szumniejszego  doista nic ni ma. Jo to móm  strasznucnie  rada  czytać 
i  siyngóm  po  te  ksiónżke  aspóń  roz  na  rok,  a  dycki  mi je  zocno 
i  rozpłaczym  sie przi  tym  czytaniu,  a potym  chładóm  sznumtychli 
i dali z płaczym  czy tóm. Dyć  to wszycko  tak łopisane jakby  sie  swoji 
młode  roki widziało,  abo  to co mamulka  nieroz  spóminali. 

1 tak sie mi zdo, że jak  umrził  tyn Profesor, to tak jakby  jako  epoka 
sie kończyła.  W „Panu  Tadeuszu"  był Podkomorzy   łostami  co tak 
poloneza  wodzi,  a my pochowali  łostatnigo,  co  tak szumnie  ty do
wne  czasy  na naszych  ziymiach  umioł  łopisać.  Tóż niech  se  tu  spo
czywo pomiyndzy  swojimi, a jak  wińce i bukiety na grobie mu zwiynd
nóm,  to  trzeja  by  tam  zaniyś jakóm  bukięte  swojskich  kwiotków,  co 
na  miedzy  rosnóm.  Nielza  inaczyj,  bo  On  dlo  nas  wszyckich  bliski 
przociyl.  Jewka 

SPOTKANIE Z PISARZEM 
W  piątek  14 maja o godz.  18.00 w  sali  widowiskowej  ustroń

skiej „Prażakówki" odbędzie się zorganizowany  przez Towarzy
stwo  Miłośników  Ustronia  i Miejski  Dom  Kultury  wieczór  au
torski  Jerzego  Pilcha.  Spotkanie  ze  sławnym  pisarzem,  będzie 
prawdziwą  gratką  nie  tylko  dla  miłośników  jego  prozy,  ale  dla 
wszystkich,  którzy chcą  poznać  interesującego,  sympatycznego, 
dowcipnego    po prostu  nietuzinkowego    człowieka. 

Rozmowę  z Jerzym  Pilchem  poprowadzi  Anna  Robosz. 
Spotkanie  z  pisarzem  będzie  połączone  z  promocją  jego  naj

nowszej książki  „Miasto utrapienia".  (ag) 

P O Z I O M O :  1)  skup ia  ra town i ków  górsk ich,  4)  morski 

w  Gdyni,  6)  wołanie  o  pomoc,  8)  korab,  9)  kropelki  na  tra

wie,  10)  powrót  choroby,  11)  rozkaz  dla  psa,  12)  imię  żeń

skie,  13)  przygnębienie,  14)  pociecha  dziadka,  15)  egzotycz

ny  kwiat,  16)  nie  płacz  17)  ptak  z  Antypodów,  18)  pytać 

po  angielsku,  19)  gołe  obrazki,  20)  nad  kuchnią. 

P I O N O W O :  1)  s z a t n ia  a r t y s t ó w,  2)  do  b a r s z c z u, 
3)  wędrowni  aktorzy,  4)  medialne  nad  imprezami.  5)  włóczy
kij ,  łazik,  6)  niszczy  kasztanowce,  7)  despota,  11)  roślina  gór
ska  pod  ochroną,  13)  pieśń  kozacka  (wspak),  14)  Zachód  za 
Odrą. 

Rozwiązan ie  krzyżówki  powstanie  po  odczytan iu  liter  z  pól 
oznaczonych  l iczbami  w  do lnym  rogu.  Na  odpowiedzi  ocze
ku jemy  do  21  ma ja  br. 

Rozwiązan ie  k rzyżówk i  z  nr   16 

N A D C H O D Z I  E U R O PA 

Nagrodę  30 zł otrzymuje otrzymuje H E L E N A  P O L O C Z E K , 
Ustroń,  ul .  Źród lan a  79.  Zapraszamy  do  redakcj i. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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