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(dok. na str. 2)

Ostatnio pojawiła siC wiadomoWć, ce nie wszystkie Wluby mog> 
być legalne, gdyc nie we wszystkich UrzCdach Stanu Cywil-
nego kierownicy pochodz> z konkursu. Jak jest w Ustroniu? 

Nie ma tego problemu. Zostałam powołana 1 maja 2005 r. jeszcze 
na mocy ustawy, w której nie było zapisu o koniecznoWci przepro-

wadzenia konkursu. Wówczas kierownika proponował burmistrz, 
a akceptowała Rada Miasta. Natomiast moja zastCpczyni pracuj>-

ca od 1 lutego 2007 r. wyłoniona została w drodze konkursu. Czyli 
cadne małceMstwo w Ustroniu nie zostanie uniewacnione.
Duco Wlubów pani udziela?
W tym roku było juc 51 uroczystoWci zawarcia zwi>zku małceM-

skiego w USC, podczas gdy rok wczeWniej było 39 Wlubów. Zwi>-

zek małceMski mocna zawrzeć najszybciej po upływie miesi>ca 

Rozmowa z Beat> Chlebek
kierownikiem UrzCdu Stanu Cywilnego

19 paadziernika spadł pierwszy Wnieg.                                                                                                                                               Fot. W. Suchta

akta  i  Vluby PO  WYBORACH
21 paadziernika odbyły siC wybory parlamentarne. Przy rekor-

dowej frekwencji zwyciCcyła wyraanie Platforma Obywatelska. 
W Ustroniu zebrała 50,68% głosów, czyli znacznie wiCcej nic 
Wrednio w całym kraju. Nie jest to tec rekordowy wynik SLD  
z 2001 r., gdy to w Ustroniu ta partia otrzymało 57% głosów.  
W tegorocznych wyborach na PO na Vl>sku głosowało 45,58%., w 
kraju 41,51%. PiS w kraju otrzymał 32,11% głolsów, LiD 13,15% 
głosów, PSL - 8,91%, Samoobrona - 1,53%, LPR - 1,3%.

Frekwencja w Ustroniu była wycsza od Wredniej krajowej, 
zreszt> podobnie było w wiCkszoWci poprzednich wyborów. 
W kraju do urn udało siC 53,8% uprawnionych do głosowania,  
w Ustroniu 63,18%. W poszczególnych obwodach do głosowania 
w naszym mieWcie odnotowano frekwencjC:

Miejski Dom Spokojnej StaroWci  – 100%
Vl>skie Centrum Rehabilitacji   – 98,59%
Uzdrowisko       – 98,22%

(dok. na str. 4)
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*    *    *

Pruchna nalecy do najstarszych 
cieszyMskich wsi. Powstała za 
czasów Mieszka I i do połowy 
XIV wieku była wsi> ksi>cCc>. 
Wtedy powstała rycerska osada 
Mała Pruchna. W nastCpnym 
wieku „wielka” Pruchna stała 
siC własnoWci> szlachty.

Muzeum w Górkach Wiel-
kich ma wiele pami>tek po 

Zoii Kossak. Biurko, portrety, 
drewniany krzycyk, srebrne 
broszki i inne przedmioty prze-

kazała rodzina słynnej pisarki. 
Ostatnio trafiła tu maszyna 
do pisania autorki „Pocogi”  
i „GoWcia oczekiwanego”.  
    

Od jesieni 1999 roku cieszyM-

ski oddział ZUS ma now> sie-

dzibC. Powierzchnia ucytkowa 
budynku wynosi ponad 3100 
m kw., a kubatura ponad 13,8 
m szeWć. Budynek stoi naprze-

ciwko cmentarza...
 

Cieszyn ma swoj> stronC inter-
netow> w Tokio. JapoMczycy 
mog> obejrzeć zdjCcia oraz 

przeczytać w swoim jCzyku  
o nadolziaMskim grodzie. StronC 
wykonał jeden z japoMskich tu-

rystów, który bawił nad Olz>.
   

Woliera w Wyrchczadeczce, 
gdzie dorastaj> głuszce, od kil-
kunastu miesiCcy jest pod ob-

serwacj> kamer. „Elektronicz-

ne oko” Wledzi ptaki non-stop,  
a filmowy materiał pomaga 
opiekunom z NadleWnictwa Wi-
sła poznać dokładnie zachowa-

nia głuszców.

Skoczów, podobnie jak UstroM 
czy Wisła, ma swoj> maskotC. 
Do Ustroniaczka i WiWlaczka 
doł>czył Utopiec. Stworek jest 

zielony z akcentami niebiesko-
cółto-czerwonych barw miasta. 

Pod arkad> obok kina „Piast” 
w Cieszynie wisi na Wcianie 
Infobox. To taka elektroniczna 
skrzynka z wiadomoWciami dla 
turystów głównie. Przyciskami 
bawi siC z nudów młodziec.
    

Koniakowskie stringi z koron-

ki traiły ostatnio do Japonii. 
Szumu narobiła ekipa japoM-

skiej telewizji, która krCciła 
materiał o Trójwsi Beskidzkiej. 
WczeWniej stringi pojawiły siC 
juc w butikach Londynu, Pary-

ca i kanadyjskiego Vancouver.    
               (nik) 

(dok. ze str. 1)

b. Chlebek podczas uroczystoWci złotych godów.    Fot. W. Suchta

akta  i  Vluby

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

i jednego dnia od daty spisania zapewnienia. Termin ten dotyczy 
tylko i wył>cznie zawarcia małceMstwa w formie cywilnej.
Czy Wluby rócni> siC miCdzy sob>, czy raczej jest jeden wzór 
uroczystoWci?
Scenariusz uroczystoWci zawarcia zwi>zku małceMskiego jest od 
lat niezmienny. Ciekawostk> jest, ce w tym roku piCć Wlubów 
odbyło siC poza lokalem USC - dwa w Muzeum UstroMskim, 
trzy na posesjach prywatnych. Prawo dopuszcza mocliwoWć Wlubu 
poza lokalem USC w uzasadnionych przypadkach. W naszym 
przypadku uzasadnieniem była przebudowa rynku i zwi>zane  
z tym utrudnienia. Generalnie wykładnia jest taka, ce poza USC 
dopuszcza siC Wluby w takich miejscach jak szpitale, wiCzienia. 
Czyli wszyscy chc>cy mieć Wlub poza USC musz> siC spieszyć, 
by zd>cyć przed skoMczeniem remontu rynku?
Kacdorazowo decyduje o tym kierownik USC. Ciekawy był tec 
Wlub per procura, czyli z udziałem pełnomocnika.
Czy zdarza siC, ce narzeczeni spoza Ustronia chc> zawrzeć 
zwi>zek w naszym USC?
Takich przypadków jest bardzo duco. Nasza baza hotelowa spra-

wia, ce UstroM jest wybierany na miejsce uroczystoWci weselnej, 
a wtedy czCsto i Wlub odbywa siC w naszym mieWcie. NajwiCcej 
takich par jest ze Vl>ska. 
USC prowadzi takie sprawy jak zmiana imienia, nazwiska. 
Czy duco jest takich wniosków?
Od 2005 r. wydaliWmy 15 pozytywnych decyzji w zakresie zmiany 
imion i nazwisk. W wiCkszoWci przypadków s> to powroty do 
nazwisk sprzed rozwodu. Kacda kobieta po rozwodzie ma trzy 
miesi>ce czasu na powrót do nazwiska sprzed zawarcia zwi>zku 
małceMskiego. Jeceli nie zd>cy zrobić tego w tym okresie, moce 
to uczynić w trybie decyzji administracyjnej.

*    *    *

*    *    *

A gdy kobieta po rozwodzie chce zmiany nazwiska dziecka?
Nie ma takiej mocliwoWci. Nie wolno zmienić nazwiska dziecku, 
które w akcie urodzenia ma wpisanego ojca. Chyba, ce ojciec 
wyrazi zgodC.
USC zajmuje siC takce wydawaniem odpisów. Jakich?
S> to odpisy zupełne lub skrócone z aktów urodzenia, Wlubu, 
zgonu. W Ustroniu mamy ksiCgi urodzeM od 1889 r. W tym roku 
wydałam około 700 odpisów. Aby uzyskać odpis wystarczy 
przyjWć z dowodem osobistym. Do odbioru odpisów upowacnione 
s> tylko wymienione przez ustawC osoby. Nie moce odbierać np. 
kolecanka kolecance. Moce to robić rodzina tylko w prostej linii. 
Od wejWcia Polski do Unii Europejskiej odpisy wydawane s> na 
drukach wielojCzycznych nie wymagaj>cych tłumaczenia. Gdy 
np. zawierany jest zwi>zek małceMski, po czym małconkowie wy-

jecdcaj> zagranicC, bior> odpisy na drukach wielojCzycznych.
Jak wygl>da Wlub miedzy osobami z rócnych paMstw?
Tak samo jak inne Wluby, tylko w przypadku, gdy narzeczona 
lub narzeczony nie zna naszego jCzyka, na uroczystoWci musi 
być tłumacz przysiCgły. OczywiWcie obcokrajowiec musi złocyć 
wszystkie dokumenty wymagane przez polskie prawo, dodatkowo 
przetłumaczone przez tłumacza przysiCgłego.
Czy był przypadek, ce para młoda spóaniła siC na Wlub? Takie 
sytuacje czCsto ogl>damy na ilmach.
Nie. Reguł> jest, ce paMstwo młodzi zjawiaj> siC przed czasem. Na 
razie nikt siC nie spóanił. Zdarzyły siC natomiast dwa przypadki 
odwołania Wlubu w dniu, w którym miał siC odbyć.
A zdarzały siC podczas ceremonii Wlubnej protesty uczestni-
ków, np. wczeWniejszego chłopaka panny młodej?
Tec nie spotkałam siC z tak> sytuacj>.
Czy jest mocliwoWć Wlubu tych samych osób, np. po �5 latach 
pocycia?
Odnowienie zwi>zku jest mocliwe tylko w KoWciele. Prezydent 
natomiast nadaje medale za 50-lecie pocycia małceMskiego  
i w jego imieniu wrCcza je burmistrz. W tym roku jubileusz 
obchodziły 33 pary. Na uroczystoWć zaproszono równiec 5 par 
obchodz>cych diamentowe gody, a wiCc jubileusz 60-lecia pocy-

cia małceMskiego. Staramy siC, by wrCczenie to miało uroczysty 
charakter, z odpowiednia opraw>. Odwiedzamy tec jubilatów  
w rocznicC ich 80, 85 i 90 urodzin.
Jak siC układa pani współpraca z ksiCcmi?
Bardzo dobrze. KsiCcy obowi>zuje piCciodniowy termin do-

starczenia do USC zaWwiadczenia o udzieleniu Wlubu. Nie było 
przypadku, by nie dotrzymano tego ustawowego terminu.
A jak wygl>da sytuacja przy zawieraniu zwi>zku małceMskie-

go przez osoby rócnych wyznaM?
Zgłaszaj> siC w USC i podaj> we wniosku KoWciół, w którym chc> 
zawrzeć zwi>zek małceMski. Na tym koMczy siC moja rola.
Zapytam jeszcze o akty urodzenia. 
Dotyczy to tylko osób urodzonych w Ustroniu. Obecnie w Ustro-

niu dzieci siC nie rodz>, wiCc nie ma w tutejszym USC ich aktów 
urodzenia. Bardzo czCsto mamy przypadki, gdy ludzie chc> swych 
aktów w miejscu zamieszkania, tymczasem te akty znajduj> siC  
w miejscu urodzenia, w miejscu zawarcia zwi>zku małceMskiego, 
w miejscu zgonu.
DziCkuje za rozmowC.              Rozmawiał: Wojsław Suchta
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szyna wpadł w poWlizg i zderzył 
siC z iatem seicento kierowanym 
przez mieszkaMca Cieszyna.
�8.�0.�007 r.
Na ul. Sanatoryjnej zatrzymano 
mieszkaMca Goleszowa kieruj>-

cego iatem w stanie nietrzeawym. 
Zatrzymany miał 0,89 mg/l alko-

holu we krwi.
�9.�0.�007 r.
Komendant Policji w Ustroniu 
powiadomiony został o wywró-

ceniu fontanny przy galerii na ul. 
GracyMskiego. W tym samym dniu 
do komisariatu zgłosili siC miesz-

kaMcy Warszawy, którzy przyznali 
siC, ce wywrócili fontannC w trak-

cie robienia zdjCć.
�9.�0.�007 r.
Na ul. Słonecznej zatrzymano 
pijanych mieszkaMców Sosnowca, 
którzy uszkodzili reklamC przy ul. 
GracyMskiego.
��.�0.�007 r.
Na ul. Szpitalnej kieruj>cy fordem 
mondeo mieszkaniec Istebnej ude-

rzył w iata ducato, który jest włas-

noWci> mieszkanki Zabrza.      (ar)

NA  VlUBNym  kOBieRCU  STANBli:
Agnieszka Stec z Ustronia i Piotr mychajłyk z Ustronia, 

marta Pinczewska z Bielska-Białej i Janusz B>k z Ustronia,
małgorzata Skrzypczyk z Cieszyna i mateusz Heczko z Ustronia. 

*    *    *

�4/�5.�0.�007 r.
Otrzymano zgłoszenie o włamaniu 
do forda transita zaparkowanego 
przy ul. Katowickiej. Z samochodu 
skradziono narzCdzia budowlane.
�5.�0.�007 r.
Zgłoszono kradziec narzCdzi bu-

dowlanych z bCd>cego w budowie 
budynku informacji turystycznej 
na rynku.
�7.�0.�007 r.
Na KomendC Policji w Ustroniu 
dostarczono znaleziony przez 
mieszkaMca Ustronia rower  
o nazwie „Gazela”. Znajdował siC 
on w okolicy cmentarza komunal-
nego. WłaWciciela roweru prosimy  
o kontakt z Komisariatem.
�7/�8.�0.�007 r.
Przy ul. Szerokiej z samochodu 
audi A-4 z opuszczon>  szyb> skra-

dziono saszetkC z dokumentami na 
szkodC mieszkaMca Ustronia.
�8.�0.�007 r.
Na ul. CieszyMskiej kieruj>cy 
seatem cordoba mieszkaniec Cie-

�5.�0.�007 r.
Interweniowano w sprawie padniC-

tej sarny przy ul. Granicznej. Po-

wiadomiono odpowiednie słucby  
i zwierzC zabrano do utylizacji.
�5.�0.�007 r.
Przeprowadzono kontrole po-

rz>dkowe w dzielnicach: Polana 
i Jelenica. Kontrole nie wykazały 
nieprawidłowoWci.
�6.�0.�007 r.
Kontrolowano okolice szkół pod-

stawowych i Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych oraz okolice 
parków miejskich. Sprawdzano 
przestrzeganie porz>dku pub-

licznego. Kontrole wykazały, ce 
młodziec nie zakłócała porz>dku 
publicznego.
�7.�0.�007 r.
Wspólnie z pracownikiem UrzC-

du Miejskiego, weterynarzem  
i przedstawicielem Stowarzysze-

nia Przyjaciół Zwierz>t na jednej 
z posesji w Ustroniu Polanie 
przeprowadzono wizjC lokaln>. 
Sprawa dotyczyła warunków 
przechowywania zwierz>t.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Członkowie Zarz>du Osiedla w Polanie maj> zastrzecenia co 
do niektórych rozwi>zaM na skrzycowaniu ulic Wczasowej  
i WiWlaMskiej przy remizie OSP. Zbudowano nowy chodnik 
na ul. Wczasowej, ale nie podobaj> siC wysokie słupki na 
zakrCcie. Postuluje siC równiec korzystniejsze rozwi>zania dla 
ruchu pieszego, szczególnie dla osób chc>cych z ul WiWlaM-

skiej od strony Obłaaca przejWć do sklepu Spar. Wykonawca 
twierdzi natomiast, ce roboty prowadzone s> zgodnie z pro-

jektem.               Fot. W. Suchta

XViii BieG leGiONóW 
10 listopada dla uczczenia VwiCta NiepodległoWci odbCdzie 

siC XVIII Bieg Legionów. Bieg główny zostanie rozegrany na 
dystansie 10 km. Start ze stadionu, nastCpnie ulic> GracyMskie-

go, Sportow> do kładki w Nierodzimiu po czym z powrotem do 
stadionu. Startować mog> zawodniczki i zawodnicy od 16 roku 
cycia wzwyc. Klasyikacja zostanie przeprowadzona w czterech 
grupach wiekowych dla kobiet i siedmiu dla mCcczyzn. Start  
o godz. 11 na stadionie KS Kuania. Zgłoszenia do biegu wczeW-

niej, telefonicznie 857 93 28, e-mail: um-turystyka@ustron.pl 
lub na 1 godz. przed startem w biurze zawodów. 

6 listopada o godz. 11 rywalizować bCd> dzieci i młodziec. 
Zgłoszenia w szkołach u nauczycieli wychowania izycznego.

SPOTkANie Z kOłem GOSPODyL WieJSkiCH
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Kołem Gospo-

dyM Wiejskich w Cisownicy, które odbCdzie siC w czwartek 25 
paadziernika o godz. 17. W programie spotkania wystCp zespołu  
„Roztomiłe Fajnule” oraz regionalny poczCstunek.

mUZeUm USTROLSkie ZAPRASZA
Muzeum UstroMskie oraz Gromada Górali na Ziemi CieszyM-

skiej zapraszaj> na spotkanie na temat „Miejsca szczególne  
i znacz>ce – kamienne oł-
tarze, krzyce, kapliczki i i-

gury przydrocne w ustroM-

skim pejzacu”. Spotkanie 
odbCdzie siC w Muzeum  
w pi>tek 2 listopada o godz. 
16.00. W programie: wystawa 
fotografii i dewocjonaliów 
wraz z pokazem multimedial-
nym i wykład dr Kingi Czer-
wiMskiej,  pracownika nauko-

wego Uniwersytetu  Vl>skiego 
w Cieszynie.

26.10  GRZECH PIOTROWSKI  
kwintet - koncert jazzowy  

gwiazdy młodego pokolenia,  
Awietnego saksofonisty, uroczego 
człowieka. Zapraszamy Państwa 

na muzyczną ucztę. 
Będzie się działo!!!

�8.�0.�007 r.
Interweniowano w sprawie blo-

kowania przejazdu ul. Traugutta. 
KierowcC, który pozostawił samo-

chód w miejscu niedozwolonym, 
ukarano mandatem w wysokoWci 
100 zł.
�9.�0.�007 r.
Przeprowadzano kontrole porz>d-

kowe na ul. Lipowej. W jednym 
przypadku nakazano podpisanie 
umowy na wywóz Wmieci.     (ar)

SZKOŁA NARCIARSKA 
LIve

�8.�0. o godz. �� w Go-

spodzie pod Czantori> 
odbCdzie siC spotkanie dla 
instruktorów narciarstwa 
i snowboardu chCtnych 
do pracy w sezonie zimo-

wym.
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Szpital Reumatologiczny    – 68,10%
Zawodzie        – 66,74%
UstroM Górny   – 62,75%
UstroM Dolny   – 62,69%
Hermanice   – 62,19%
UstroM Centrum  – 61,89%
Nierodzim   – 60,26%
Polana    – 58,03%
Poniwiec    – 56,28%
Lipowiec    – 55,91%
W sumie na 13.672 uprawnionych do głosowania w Ustroniu 

głosowało 8.634 osób, przy czym oddano w wyborach do Sejmu 
192 głosy niewacne. 

W wyborach do Senatu poszczególni kandydaci zdobyli  
w Ustroniu:

1. Sławomir Kowalski (PO)  – 3.719 głosów  – 25,96 %
2. Rafał Muchacki (PO)   – 3.274 głosy   – 22,86 %
3. Ryszard Chodorowski (LiD)  – 2.215 głosów  – 15,46 %
4. Janusz Gałkowski (PiS)   – 1.919 głosów  – 13,40 %
5. Ewa Ranosz (PiS)    – 1.832 głosy   – 12,79 %
6. Jerzy KliW (PSL)     – 1.095 głosów  – 7,64 %
7. Antoni Waleczek     – 270 głosów   – 1,88 %
Senatorami z naszego okrCgu wyborczego zostali obaj kandy-

daci PO. R. Muchacki to chirurg-onkolog, dotychczasowy poseł, 
S. Kowalski to były wiceburmistrz Pszczyny i wicemarszałek 
województwa Wl>skiego.

Dwaj kandydaci PO zwyciCcyli w wiCkszoWci obwodów.  
W Lipowcu najlepszy wynik osi>gn>ł J. Gałkowski z PiS, nato-

miast w szpitalach na dwóch pierwszych miejscach s> kandydaci 
PO i PiS, zaW w Miejskim Domu Spokojnej StaroWci zwyciCcył 
R. Chodorowski z LiD przed S. Kowalskim z PO.

W wyborach do Sejmu poszczególne komitety wyborcze otrzy-

mały nastCpuj>ce iloWci głosów:
1. Platforma Obywatelska   4.278 głosów   – 50,68 %
2. Prawo i SprawiedliwoWć   1.977 głosów   – 23,42 %
3. Lewica i Demokraci    1.475 głosów  – 17,47 %
4. Polskie Stronnictwo Ludowe   475 głosów   – 5,63 %
5. Polska Partia Pracy    90 głosów   – 1,07 %
6. Liga Polskich Rodzin   85 głosów   – 1,01 %
7. Samoobrona     62 głosy   – 0,73 %
Wyniki w okrCgu bielskim: 

  1. PO       143989 głosów  – 41.76 %
  2. PiS       122081 głosów  – 35.41 %
  3. LiD       44148 głosów  – 12.81 %
  4. PSL       22820 głosów  – 6.62  %
  5. PPP       4637 głosów   – 1.34  %
  6. LPR       3942 głosów   – 1.14  %
  7. Samoobrona      3146 głosów   –   0.91 %  
Frekwencja – 58,84 %
  Tak głosowali wyborcy w powiecie cieszyMskim:
  1. PO       33.597 głosów  – 43.72 %
  2. PiS       21.572 głosów  – 28.07 %
  3. LiD       13.482 głosów  – 17.54 %
  4. PSL       5.511 głosów   – 7.17 %
  5. LPR       768 głosów   – 1.01 %
  6. PPP        1.117 głosów  – 1.45 %
  7. Samoobrona      798 głosów   – 1.04 %
Frekwencja – 57,25 %

Z naszego okrCgu wyborczego posłami zostali:
z PO: Tomasz Tomczykiewicz (44.035) - były burmistrz 

Pszczyny, dotychczasowy poseł, szef Wl>skiej PO, Mirosła-

wa Nykiel (33.180) - dotychczasowa senator, była wice-

prezes Ruchu, Tadeusz Kopeć (16.325) - były wicestarosta 
cieszyMski, dotychczasowy poseł, Adam WykrCt (10 180) 
- wiceprzewodnicz>cy Rady Miasta w Bielsku-Białej, 
z PiS: Stanisław Szwed (42.604) - dotychczasowy poseł, Jacek 
Falfus (18.814) - były wójt Kóz, geodeta, dotychczasowy poseł, 
Kazimierz Matuszny (13.379) - dotychczasowy poseł, Stanisław 
PiCta (10.996) - prawnik, pracownik SKOK, dotychczasowy 
poseł, z LiD: Bocena Kotkowska (15.234) - była radna w Bielsku-
Białej, zwi>zana z SdPl.

PO  WYBORACH
(dok. ze str. 1)

13 kandydatów do Sejmu nie otrzymało w Ustroniu ani jednego 
głosu. Nie bCdziemy ich wymieniać, natomiast wymienimy tych, 
którzy otrzymali wiCcej nic 50 głosów: 
1. Katarzyna Raszka-Sodzawiczny (PO)  1.073 głosy – 12,71%
2. Tadeusz Kopeć (PO)      882 głosy  – 10,45%
3. Tomasz Tomczykiewicz (PO)    762 głosy  – 9,03%
4. Stanisław Szwed (PiS)      749 głosy  – 8,87%
5. Czesław Gluza (PO)      667 głosy  – 7,90%
6. Alfred Brudny  (LiD)      662 głosy  – 7,84%
7. Bocena Kotkowska (LiD)     460 głosów – 5,45%
8. Janusz Król (PiS)       428 głosów –  5,07%
9. Mirosława Nykiel (PO)     303 głosy  – 3,59%
10. Jan KubieM (PSL)       203 głosy  – 2,40%
11. Tadeusz Mendrek (PiS)     161 głosów – 1,91%
12. Monika Wałach (PiS)      142 głosy  – 1,68%
13. Przemysław Koperski (LiD)    124 głosy  – 1,47%
14. Katarzyna ZiCba (PO)      105 głosów – 1,24%
15. Kazimierz Matuszny (PiS)    97 głosów  – 1,15%
16. Jan Poloczek (PSL)      81 głosów  – 0,96%
17. Barbara Dutka-byrek       80 głosów – 0,95%
18. Jacek Falfus (PiS)       70 głosów  – 0,83%
19. Stansław PiCta (PiS)      63 głosy  – 0,75%
20. Tomasz Kowalski (PO)     61 głosy  – 0,72%

Startuj>cy z Ustronia Radosław Sławomirski (LPR) otrzymał 
35 głosów – 0,41%.

W poszczególnych obwodach do głosowania w Ustroniu komi-
tety wyborcze otrzymały nastCpuj>ce liczby głosów:
Polana:    PO – 359, PiS – 132, LiD – 102, PSL – 45, PPP – 9,  
    Samoobrona – 3, LPR – 1, 
Poniwiec:   PO – 245, PiS – 78, LiD – 68, PSL – 21, LPR – 12, 
    PPP – 1, Samoobrona – 1,
UstroM Centrum:  PO – 784, PiS – 310, LiD – 245, PSL – 67,  
    PPP – 18, Samoobrona – 14, LPR – 11, 
UstroM Górny:  PO – 419, PiS – 175, LiD – 133, PSL – 46, 
    PPP – 13, LPR – 9, Samoobrona – 2,
UstroM Dolny:  PO – 668, LiD – 258, PiS – 228, PSL – 50, 
    PPP – 17, LPR – 14, Samoobrona – 7,
Hermanice:   PO – 558, PiS – 234, LiD – 189, PSL – 52,  
    PPP – 12, LPR – 11, Samoobrona – 9,
Lipowiec:   PO – 234, PiS – 232, LiD – 94, PSL – 72,  
    Samoobrona – 15, LPR – 6, PPP – 2,
Nierodzim:   PO – 323, PiS – 164, LiD – 117, PSL – 50,  
    PPP – 8, LPR – 6,  Samoobrona – 3, 
Zawodzie:   PO – 339, PiS – 124, LiD – 119, PSL – 34,  
    LPR – 6, PPP – 2, Samoobrona – 1,
Szpital Reumatologiczny:  PiS – 54, PO – 53, LiD – 18, PSL – 6, 
    LPR – 5, Samoobrona – 3, PPP – 1,
Uzdrowisko:  PO – 227, PiS – 210, LiD – 116, PSL – 25,  
    PPP – 6, LPR – 4, Samoobrona – 2,
Vl>skie Centrum Rehabilitacji: PiS – 33, PO – 21, LiD – 11,  
    PSL – 3, PPP – 1, Samoobrona – 1, LPR – 0, 
Miejski Dom Spokojnej StaroWci: PO – 18, LiD – 5, PSL – 4,  
    PiS – 3, PPP -1, Samoobrona – 1, LPR – 0.

Ciekawy jest rozkład głosów na poszczególnych listach. Widać 
to po iloWci kandydatów, którzy zdobyli wiCcej nic 10% głosów 
oddanych na dan> listC.

W zwyciCskiej PO głosy siC wyraanie rozłocyły: K. Raszka-So-

dzawiczny zdobyła w Ustroniu 25,08% głosów oddanych na PO, 
T. Kopeć – 20,62, T. Tomczykiewicz 17,81, Cz. Gluza 15,59. 

W PiS  S. Szwed ma 37,89%, J. Król – 21,65%.
W LiD: A. Brudny – 44,88%, B. Kotkowska – 31,19%.
W PSL: J. KubieM – 42,74%, J. Poloczek – 17,05%.
W PPP: Iwona Małysz – 50,00% (45 głosów).
W LPR: R. Sławomirski – 41,18%, Władysław Motyka 

– 11,76% (10 głosów).
W Samoobronie: Dariusz Kozak –  48,39% (30 głosów).
Opłaca siC startować z wysokich miejsc na listach kandydatów. 

W Ustroniu jedn> czwart> wszystkich głosów (24,79%) oddano 
na zajmuj>cych pierwsze miejsca na listach, natomisat ponad 
połowC głosów (51,40%) na kandydatów znajduj>cych siC na 
pierwszych trzech miejscach.

Wybory w Ustroniu przebiegły spokojnie, nie stwierdzono cad-

nych incydentów. Komisje pracowały normalnie i we wszystkich 
głosowanie zakoMczono o godz. 20.00.            Wojsław Suchta 
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Zdaniem 
Burmistrza

*    *    *

O skomentowanie wyniku wyborów parla-
mentarnych z 21 pabdzernika poprosiliXmy 
burmistrza Ireneusza Szarca.

20  LAT  PRZEWODNICTWA

Grano i Wpiewano podczas jubileuszu w Zbójnickiej Chacie.                           Fot. W. Suchta

19 paadziernika w Zbójnickiej Chacie na 
Równicy obchodzono Jubileusz 20 - lecia 
załocenia Koła Przewodników Beskidz-

kich i Terenowych PTTK „Wisła”. W kole 
tym zrzeszonych jest wielu mieszkaMców 
naszego miasta, wiCc obchodzenie jubile-

uszu w Ustroniu nie dziwi.
W WiWle było wielu przewodników, 

którzy oprowadzali wycieczki i naleceli 
do Koła Przewodników w Cieszynie.  
W listopadzie 1986 roku powstał Oddział 
PTTK „Wisła” w WiWle, w którym człon-

kami zarz>du byli: przewodnicy – Maria 
Michnik, Henryk CieWlar, Stefan Dorocki, 
Jan Misiorz i nicej podpisana. Postanowili 
przy nowym oddziale załocyć własne koło. 
12 maja 1987 roku odbyło siC zebranie 
załocycielskie, w którym uczestniczyło 
21 przewodników. Siedzib> koła jest do 
dzisiaj budynek PTTK przy ulicy Lipowej 
w WiWle. Budynek ten znajdował siC na 
Przysłopiu pod Barani> Gór>. Pierwotnie 
był to zameczek myWliwski Habsburgów, 
do którego przyjecdcano na polowania na 
głuszce. Dlatego głuszec znalazł siC w od-

znace koła zaprojektowanej przez plastyka 
– przewodnika Edwarda Steca.

Jubileuszow> uroczystoWć prowadziła 
Bogumiła Czyc–Tomiczek. Prezes koła 
Cezary Molin witał goWci a wWród nich: 
przedstawiciela UrzCdu Miasta w Ustro-

niu Czesława GluzC,  przedstawicielkC 
UrzCdu Miasta w WiWle IzabelC PustówkC, 
przewodnicz>cego Samorz>du i Komisji 
Przewodnickiej ZG PTTK Stanisława 
KawCckiego, przewodnicz>cego Rady 
Federacji Kół Przewodnickich PTTK woj. 
Wl>skiego Ryszarda Ziernickiego, prezesa 
Oddziału PTTK w WiWle HelenC SkorupC, 
delegacjC koła przewodników w Cieszynie 
z prezesem Władysławem Orszulikiem, 

przedstawicieli Towarzystwa MiłoWników 
Wisły MałgorzatC WisełkC i Jana Kropa, 
prezesa Oddziału Górali Vl>skich Zwi>zku 
Podhalan Piotra Kohuta,  prezesa kolei 
linowej na CzantoriC Czesława Matu-

szyMskiego. 
Przedstawiono sylwetki dotychczaso-

wych prezesów: Henryka Hombka, Zbi-
gniewa Cienciały, Stefana Dorockiego, 
Józefa Ładosia,  Bogdana Kozieła i Se-

bastiana BestrzyMskiego. Podczas uro-

czystoWci wrCczono odznaki „Zasłucony 
Przewodnik Beskidzki” oraz dyplomy 
– wyrócnienia za aktywn> pracC przewod-

nick>. Odznaki otrzymali przewodnicy, 
którzy mieli stac przewodnicki dłucszy 
nic 20 lat, a jeszcze nie otrzymali takiego 
odznaczenia. Wiele osób na sali takie wy-

rócnienie juc posiadało. Odznaki otrzymali  
Maria Szeremeta, Stanisław Wantulok, 
Bronisław Pinkas, Gustaw Czyc, Andrzej 
Pilch, Edward Stec. Odznaki i dyplomy 
wrCczał Ryszard Ziernicki oraz prezes 
koła Cezary Molin. Minut> ciszy uczczono 
pamiCć przewodników, którzy na zawsze 
odeszli z koła. 

O pocz>tkach koła przewodnickiego  
w WiWle mówił J. Krop. Cz. Gluza cyczył 
przewodnikom owocnej działalnoWci. 

ImprezC uWwietniła kapela „Jetelinka”  
z Istebnej oraz przewodnicki zespół gitarowy 

w składzie: Franciszek Drewniok, Bro-

nisław Pinkas i Zbigniew Magnowski. 
Wspólnie Wpiewano piosenki, głównie 
o górach, biesiadowano i wspominano 
wszelakie wydarzenia. 

Koło Przewodników Beskidzkich i Tere-

nowych PTTK „Wisła”  liczy 84 członków, 
którzy głównie zajmuj> siC oprowadza-

niem wycieczek po Beskidzie Vl>skim.
Gracyna Winiarska  

Wybory parlamentarne w Ustroniu od-

były siC bez zakłóceM i jakichkolwiek 
incydentów zwi>zanych z głosowaniem. 
Wynik wyborów w Ustroniu potwier-
dza tendencjC ogólnokrajow>, przy czym  
w naszym mieWcie Platforma Obywatelska 
cieszyła siC jeszcze wiCkszym poparciem. 
PO zdobyła wiCkszoWć głosów w Ustroniu. 
Być moce na tak dobry wynik PO miał 
wpływ start kandydatów z naszego miasta 
i powiatu cieszyMskiego. 

Nalecy powiedzieć, ce wynik PO praw-

dopodobnie docelowo przełocy siC na 
sformowanie przez to ugrupowanie rz>du, 
co moce mieć wpływ na funkcjonowanie 
samorz>du. W kampanii wyborczej PO 
wielokrotnie podkreWlała, ce samorz>d 
jest istotn> instytucj> paMstwa i dlatego 
powinien być mocniejszy, bardziej sta-

bilny, mieć wiCksze gwarancje rz>dowe  
w zakresie finansowania, ale równiec 
kompetencji. Jako samorz>dowcy nie 
uchylamy siC od realizacji powierzonych 
nam zadaM, ale od pocz>tku istnienia 
samorz>du kuleje sprawa inansowania  
i podziału kompetencji. Chodzi o to, by 
w Wlad za realizacj> zadaM, szły na ten cel 
Wrodki. Liczymy równiec na to, ce program 
PO w stosunku do samorz>du, bCdzie miał 
odzwierciedlenie w uproszczeniu procedur 
zwi>zanych z pozyskiwaniem Wrodków 
unijnych. To zdecydowany priorytet na 
najblicsze lata, a program PO zawierał 
stwierdzenia, ce zarówno samorz>dy jak 
i przedsiCbiorcy bCd> mogli łatwiej wy-

korzystywać te Wrodki, a co za tym idzie 
skuteczniej i efektywniej działać. Pozosta-

je mieć nadziejC, ce zwyciCzcy wyborów 
szybko uporaj> siC z tworzeniem rz>du. Co 
prawda budcet paMstwa w ducym stopniu 
jest juc przygotowany, jest jednak jeszcze 
doWć czasu, by zawrzeć w nim pewne 
rozwi>zania funkcjonalne. Co do reszty 
postulatów pozostaje wyrazić nadziejC, 
ce mniejsze bCd> obci>cenia podatka-

mi mieszkaMców, a dla przedsiCbiorców 
zmniejszy siC obci>cenie kosztami pracy. 
Wszystko to wielokrotnie słyszeliWmy  
w czasie kampanii i miejmy nadziejC, ce 
zapowiedzi z kampanii wyborczej zostan> 
zrealizowane.

Chciałbym podziCkować mieszkaM-

com za tak wysok> frekwencjC wyborcz>  
w Ustroniu. Jak wiemy w kraju było to 
53% w naszym mieWcie ponad 63% ,co jest 
kolejnym dowodem na to, ce w Ustroniu 
materializuje siC społeczeMstwo obywatel-
skie. Wypada tu przypomnieć, ce w Ustroniu 
frekwencja wyborcza była zazwyczaj wycsza 
od Wredniej krajowej. Dobrze to Wwiadczy 
o zaangacowaniu mieszkaMców nie tylko 
w nasze lokalne sprawy, ale i te dotycz>ce 
całej Polski.
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WrzesieM i paadziernik to czas naboru nie tylko do szkoły, ale 
tec na zajCcia dodatkowe w domach kultury.
Jak funkcjonuje i co ciekawego proponuje miejski Dom 
kultury „Pracakówka” zapytałam jego dyrektor BarbarC 
Nawrotek-bmijewsk>, która powiedziała:
Zawsze zaczynamy zajCciami dla dzieci od wrzeWnia. Mamy 
specjalne wzory plakatów, zachCcaj>ce dzieci do przyjWcia do nas, 
które s> juc rozpoznawalne w szkołach. Najbardziej popularne s> 
u nas koła taneczne. Na nie przychodzi najwiCcej dzieci. Działa 
kilka zespołów: „Kolor”, „Tempo”, „Impuls”, „Błyskawice”,  
grupa macoretek, które taMcz> z pomponami, b>da z pałeczkami. 
Zainteresowaniem cieszy siC tec modelarstwo, koło teatralne, 
duco dzieci przychodzi na ceramikC, rCkodzieło, zajCcia plastycz-

ne, szachowe, komputerowe. Kacdy coW dla siebie wybierze. 
Czyli popołudniami cały czas siC coW dzieje?
Dom kultury jest wykorzystany do godz. 20. Tutaj tec odbywaj> 
siC zajCcia z breakdancu. Przychodz> na nie głównie chłopcy  
w wieku od podstawówki do dwudziestu kilku lat. Ćwicz> trzy 
razy w tygodniu. Bardzo o te próby dbaj> i osi>gaj> dobre rezul-
taty. Zawsze wystCpuj> na naszych miejscowych imprezach. 
Trzeba być bardzo sprawnym, ceby coW takiego taMczyć nie 
robi>c sobie krzywdy. 
RzeczywiWcie, chłopcy s> niesamowicie wygimnastykowani. 
PoWwiCcaj> na ćwiczenia kilka godzin dziennie, co nas bardzo 
cieszy. Działa zespół młodziecowy wokalno-instrumenatlny TKZ 
z bardzo rozbudowan> sekcj> instrumentaln> prowadzon> przez 
Władysława Wilczaka. Wokalnie dziewczCta kształci Janusz 
Vliwka. Spotykaj> siC dwa razy w tygodniu. Ze swoimi wystCpami 
wyjecdcaj>  za granicC.

Jak wygl>dał wrzeWniowy nabór?
Powiem pani, ce z roku na rok przychodzi coraz wiCcej  dzieci. 
Mimo, ce komputery i telewizja nam je zabieraj>, coW siC zmieniło 
w myWleniu rodziców. ZaczCli zdawać sobie sprawC, ce to jest 
inwestycja w przyszłoWć swoich dzieci.
Czy doroWli równiec znajd> tutaj coW dla siebie? 

Bardzo rozrósł siC w naszym domu kultury aerobik. To była taka 
próba kilka lat temu. PomyWlałam, ce  spróbujemy, zobaczymy, 
moce coW zarobimy, jakieW niewielkie pieni>dze. W tym roku 
mamy 6 godzin tego aerobiku tygodniowo. Prowadzimy go w 
sali tanecznej. Bywa 20-30 osób w rócnym wieku, chociac prze-

wacaj> młodsze panie.
Zapraszacie tec teatry i młodziec szkoln> na przedstawie-

nia. 
Od lat we wrzeWniu proponujemy młodziecy I klas podstawówki, 
gimnazjum i liceum, jakiW ciekawe przedstawienie, ceby mogli 
siC  zintegrować i zapomnieć o stresie zwi>zanym z przejWciem 
na przykład z podstawówki do gimnazjum. StaraliWmy siC tak 
dobierać program aby podobał siC młodziecy – nie powacny teatr, 
nie lektura tylko coW bardziej rozrywkowego np.: musical. I te 
musicale siC sprawdzaj>, młodziec bardzo chCtnie je ogl>da.
Co jeszcze dzieje siC w domu kultury?
Uwacam, ce młodziec powinna umieć taMczyć i to nie tylko 
dyskotekowo, ale takce standardy. Od kilku lat proponujemy 
młodziecy III klas gimnazjalnych zajCcia, na których poznaj> 
podstawowe kroki takich taMców jak walc, polonez. Jest to 
piCć spotkaM zakoMczonych dodatkowym dwugodzinnym wie-

czorkiem. Młodziec uczy siC nie tylko taMców, ale i kultury na 
parkiecie. TrochC mieliWmy obaw na pocz>tku, bo jeszcze wtedy 
nie było cadnego taMca z gwiazdami, ale siC to sprawdziło. Koła 
zainteresowaM działaj> nie tylko ceby sobie działać. Dwa razy 
do roku w styczniu i w maju zawsze s> koncerty w sali widowi-
skowej. Wtedy uczCszczaj>ce do nas dzieci mog> pokazać swoje 
umiejCtnoWci. Jest to dla nich ogromna nagroda. Wiedz> juc we 
wrzeWniu, ce w styczniu bCdzie pierwszy wystCp, do którego trzeba 
siC porz>dnie przygotować. 
Jak motywujecie młodziec do pracy? 
Organizujemy Wrednio 8-10 konkursów w roku szkolnym. S> to 
rócne szczeble. Odbywaj> siC przegl>dy twórczoWci muzycznej, 
tanecznej, teatralnej  i wokalnej. Organizujemy konkursy szacho-

we. S> przynajmniej dwa konkursy w roku, w których młodziec 
moce  siC wykazać. Jeceli chodzi o ceramikC i rCkodzieło to 
interesujemy siC konkursami ogólnopolskimi. Panie instruktorki 
wysyłaj> tam prace, które s> bardzo czCsto zauwacane. 
Wiem, ce współpracujecie bardzo prCcnie ze SP-�. Jak wy-

gl>da ta współpraca?
Pozwalamy im korzystać z naszych pomieszczeM, juc  siC na-

uczyli, ce otwarcia roku szkolnego i zamkniCcia s> u nas, bo jest 
fajnie, bo jest porz>dna scena i sala. Organizuj> tec u nas DzieM 
Nauczyciela, wiCksze zebrania rodziców.
Co siC dzieje w domu kultury do południa?
Staramy siC nasze sale wynajmować rócnym stowarzyszeniom. 
Do południa odbywaj> siC próby Estrady Ludowej „Czantoria”, 
tutaj działa tec Kameralny Zespół „UstroM”. Spotykaj> siC raz  
w tygodniu. Sale s> wykorzystane prawie do maksimum. Odby-

waj> siC tutaj takce zebrania partii politycznych.
DziCkujC za rozmowC.    Rozmawiała: Anna Rokosz  

PO LEKCJACH

GINEKOLOGIA
lek.med. Janusz karbowniczek

specjalista połocnik - ginekolog
Goleszów, ul. � maja �0

(OWrodek Zdrowia)

poniedziałki: godz. �5.00-�7.00

tel (��) 85 ��� 97, kom. 0 606 9�4 9�9

Jeden z zespołów artystycznych.                                Fot. W. Suchta
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Choć lato mamy juc dawno za sob>, na osłodC zimnych dni 
proponujemy letnie klimaty. Na fotograii z 1960 r. wykonanej 
na obozie harcerskim na lotnisku w Aleksandrowicach znajduj> 
siC  ustronianki (od lewej):  Nelly Cholewa (zamCcna Tomaszko), 
Krystyna Marks,  Hildegarda Cyrkulik (Rudzka), Krystyna Szcze-

panek (Kukla), Anna Kasik (Kohut). Za udostCpnienie i opisanie 
zdjCcia dziCkujemy Krystynie Kukli. Dodatkowe informacje 
na temat tego obozu oraz inne ujCcia fotograiczne zawarte s>  
w „Kalendarzu UstroMskim” na 2008 rok, który ukace siC w po-

łowie listopada.      lidia Szkaradnik 

uStrOLSka  JeSieL  MuZyCZna   
�6.�0. pi>tek,  godz.�8.00                            

korowód - koncert piosenek marka Grechuty w wykona-

niu Joachima Perlika, ludmiły małeckiej, zespołu Projekt 
Niemen, cena biletu 20 zł.   

4.��. niedziela, godz.�8.00                      

Recital  fortepianowy Adama makowicza, koncert chary-

tatywny, cena biletu 30 zł.

9.��. pi>tek , godz.�8.00                            

Niezapomniane melodie - koncert przy Wwiecach w wykonaniu 
zespołu Maes-Trio, na fortepian, skrzypce i klarnet, wstCp 
wolny.                            

�7.��. sobota, godz.�8.00                            

koncert młodych Talentów z udziałem wykonawców  
z miast partnerskich, wstCp wolny.

Przedsprzedac biletów: 
Miejski Dom Kultury „Pracakówka” w Ustroniu, ul. Da-

szyMskiego 28, Miejska Informacja Turystyczna w Ustroniu, 
Rynek 2.

imPReZy  
TOWARZySZ=Ce 

live music Club Angel’s 
w mDk „Pracakówka” – godz. �0.�0

�6.�0. pi>tek               Grzech Piotrowski kwintet

�6.��. pi>tek               mr. Blues

Przedsprzedac biletów:
Miejski Dom Kultury „Pracakówka” w Ustroniu, ul. Da-

szyMskiego 28, Miejska Informacja Turystyczna w Ustroniu, 
Rynek 2.
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GruPa FCe W G 2 
W zwi>zku z rosn>c> rol> jCzyka an-

gielskiego w codziennym cyciu gimna-

zjalistów nauczyciele  angliWci postano-

wili stworzyć „GrupC First Certiicate in 
English” spoWród uczniów pierwszych 
klas. Jest to innowacja, w programie bie-

rze udział  tylko 20 najlepszych uczniów 
posiadaj>cych zdolnoWci jCzykowe. Zostali 
oni wyłonieni na podstawie „Placement 
tests” przeprowadzonych w szkole pod-

stawowej, a ocenianych przez nauczycieli 
gimnazjum w czerwcu biec>cego roku. 
Uczniowie, którzy zdobyli powycej 65%,   
uczCszczaj> na dodatkowe zajCcia z jCzyka 
angielskiego, co daje tygodniowo 6 godzin 
lekcyjnych prowadzonych w małych gru-

pach. Program nauczania „Grupy FCE” 
jest tak dostosowany, by uczniowie mogli  
za 3 lata przyst>pić i zdać First Certiicate 

in English sygnowany przez University 
of Cambridge.
-Nawet jeWli ktoW nie przyst>pi do egza-

minów z przyczyn inansowych - mówi 
Beata Luber - bCdzie miał wiCksze szanse 
na zwyciCstwa w konkursach z jCzyka 
angielskiego lub Wwietnie zda egzamin 
gimnazjalny. Jest to dobre rozwi>zanie 
dla  ambitnych uczniów, którzy chc> siC 
uczyć i wi>c>  sw> przyszłoWć z proilem 
jCzykowym w szkole Wredniej.

Warto wspomnieć, ce oprócz  dodatko-

wych zajCć z  jCzyka angielskiego Gim-

nazjum nr 2 kontynuuje profil „Klasy 
frankofoMskiej”, w której jCzykiem nad-

rzCdnym jest francuski. W pozostałych 
klasach drugim jCzykiem obcym (obok 
angielskiego) jest niemiecki , rosyjski lub 
francuski.                   małgorzata Raszka 

ZEBRANIE

Jesienne barwy ochronne.                                                                           Fot. W. Suchta

Fundacja RECAL wspólnie z portalami 
eduinfo.pl oraz ekoinfo.pl ogłosiła na 
pocz>tku roku szkolnego nowy konkurs. 
Jego celem jest opracowanie w interesu-

j>cej młodziec formie stron internetowych 
na temat recyklingu alu-puszek przez ich 
rówieWników. Z punktu widzenia organi-
zatorów istotne s>: 
- Promocja zbiórki i recyklingu aluminio-

wych puszek po napojach wspierana ko-

munikacyjnie poprzez serwisy internetowe 
placówek uczestnicz>cych w konkursie.
- Wł>czenie placówek do aktywnej edu-

kacji ekologicznej poprzez istotny noWnik 
przekazu jakim jest Internet.
- Praktyczne upowszechnianie wiedzy na 
temat recyklingu i potrzeby jego stosowa-

nia wWród uczniów i ich rodziców.
- Mobilizacja młodych ludzi do twórcze-

go myWlenia i współpracy w grupie nad 
projektem.

Adresatami konkursu s> placówki po-

nadpodstawowe i ich wychowankowie 
w wieku od 12 do 19 lat z terenu całej 
Polski.

W ramach konkursu nalecy opraco-

wanie internetowych stron oraz umiesz-

czenie ich jako podstrony w ramach ist-
niej>cych stron internetowych placówki. 
Strony te powinny zawierać informacje 
na temat zbiórki, odzysku i recyklingu 
aluminiowych puszek po napojach oraz 
korzyWci z tego płyn>cych. Dodatkowo 
nalecy zamieWcić informacje na temat 

prowadzonej przez placówkC edukacji 
recyklingowej. 

Gotowe strony internetowe nalecy zgło-

sić do 30 listopada 2007. RozstrzygniCcie 
konkursu nast>pi do 10 grudnia 2007 roku. 
Nagrody otrzyma 5 placówek z najwiCksz> 
liczb> punktów. Pula nagród to:
1) aparat cyfrowy  1 szt.
2) odtwarzacz mp3 50 szt.
3) smycz na klucze 350 szt.
4) puszka skarbonka  500 szt.
5) kurs on line programu EXCEL 2 szt.
6) kurs on line programu WORD 2 szt.
7) ebooki  10 szt.

Szczegółowe informacje zawiera regula-

min zamieszczony na stronie internetowej 
www.recal.pl. 

INTERNETOWY  PRZEKAZ 

RECYKLINGOWY

9.10.2007 r. w MDK „Pracakówka” 
odbyło siC zebranie Koła Miejskiego SLD  
w Ustroniu, poWwiCcone wyborom do Sej-
mu i Senatu oraz omówieniu Karty Stan-

dardów Politycznych, czyli wyborczego 
kodeksu etycznego SLD. GoWciem zebrania 
był Alfred Brudny – przewodnicz>cy Rady 
Powiatowej SLD w Cieszynie, kandydat 
z listy LiD do Sejmu RP. Przedstawił on 
meandry polityczne dojWcia do przedter-
minowych wyborów, a takce sytuacjC two-

rzenia bloku Lewicy i Demokratów przez 
4 partie: SLD, SDPL, PD, UP. Wskazał na 
rócnorodnoWć ideologiczn> i programow> 
partii tworz>cych wymienion> koalicjC. 
Apelował o uczestnictwo w wyborach, 
gdyc bCdzie to wyrazem zaufania do rozwi-
jaj>cej siC demokracji. Dobitnie stwierdził, 
ce SLD potrzebuje sukcesów i uzyskane 
poparcie wyborcze bCdzie propagandowo 
noWne. Dyskusja miała charakter wielo-

w>tkowy i dotyczyła rócnych aspektów 
wyborów i partii  startuj>cych w wyWcigu 
wyborczym. CzCWciowo minorowy ton 
wypowiedzi dyskutantów w sumie prze-

łocył siC na pozytywne nastawienie, ce 
trzeba iWć do wyborów i głosować na swoj> 
partiC, zostawiaj>c na boku rócnego typu 
animozje. 

Miłym akcentem zebrania było uroczy-

ste wrCczenie adresu z podziCkowaniami 
i cyczeniami Janowi Szwarcowi, jedy-

nemu posłowi na Sejm RP z Ustronia.  
W piWmie Koło Miejskie SLD w Ustroniu, 
złocyło Panu Posłowi najserdeczniejsze 
podziCkowania za owocn> pracC w Sejmie 
w zwi>zku z zakoMczeniem jego wielolet-
niej misji sejmowej. Przekazano cyczenia 
długich lat zdrowia i pomyWlnoWci w cyciu 
osobistym i zawodowym. Na zakoMczenie 
napisano: „bywimy nadziejC, ce bCdzie Pan 
Poseł nadal aktywny w pracy społecznej  
z dobrym skutkiem dla rozwoju Koła SLD 
oraz naszego piCknego miasta, w którym  
z ogólnym pocytkiem sprawował Pan funk-

cjC Burmistrza”.                Henryk Słaby  
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SPONSOR  KADRY 

Podpisanie umowy.                                                       Fot. W. Suchta

Coraz czCWciej słyszymy  
o sukcesach młodych polskich 
tenisistów i szkoda, ce nie prze-

kłada siC to na zainteresowanie 
tym sportem.

W Ustroniu co prawda kor-
tów jest duco, ale amatorów 
tenisa raczej brakuje. Brakuje 
tec mody na tenis. Szkoda, 
bo jest to bardzo widowisko-

wy sport, idealny zarówno dla 
mCcczyzn, jak i dla kobiet. 
Zblica siC zima, wiCc chc>c 
nie chc>c amatorzy tenisa 
musz> przenieWć  siC do hali.  
W Ustroniu s> do tego warunki. 
To, ce mamy w naszym małym 
mieWcie hal> tenisow> jest doWć 
niespotykane, zwacywszy na 
to, ce drugiej  prócno szukać  
w okolicy. Znajdziemy j> do-

piero w Bielsku.
 UstroMska hala tenisowa 

jest wyposacona w dwa kor-
ty, ma nowoczesn> betonow> 
nawierzchniC, siatkC do mini 
tenisa dla maluchów, zaplecze 
w postaci małej kawiarenki.

Sezon zimowy w hali wy-

startował 1 paadziernika, wtedy 
rozpoczCły naukC szkółki mło-

HALA TENISOWA
dziecowe. W tej chwili szkoli 
siC około 45 dzieci w przedziale 
wiekowym od 6 do 16 lat.

Dodatkowo podjCta została 
współpraca z przedszkolem  
z Cieszyna. Dzieci zabierane 
s> z przedszkola busem i do-

wocone prosto na trening. Po 
treningu wracaj> do przedszko-

la. Hala zajCta jest Wrednio  od 
15 do 20. W tym czasie trenuj> 
szkółki. Oprócz tego  mocliwe 
s> tec rezerwacje dla tych, któ-

rzy graj> amatorsko. Funkcjo-

nowanie hali nastawione jest 
głównie na szkolenie dzieci  
i młodziecy. Znajduje siC tu tec 
oWrodek szkoleniowy Polskie-

go Zwi>zku Tenisowego dla 
najlepszych zawodników z re-

gionu Wl>skiego. W szkoleniach 
tych branych pod uwagC jest 12 
zawodników. Odbywaj> siC 
one w weekendy przez cztery 
miesi>ce zimy. W ferie organi-
zowane s> obozy dla młodzie-

cy. Przyjecdcaj> na nie dzieci 
z całego Vl>ska. Dla dzieci 
miejscowych organizowane s> 
obozy stacjonarne, takie półko-

lonie.              Anna Rokosz 

W Grodacu strzelano z armat.                                      Fot. W. Suchta

19 paadziernika na zamku w Grodacu Vl>skim podpisano 
umowC pomiCdzy Polskim Zwi>zkiem Narciarskim i Ustroniank>  
o sponsoringu polskich narciarzy przez ustroMsk> irmC. UmowC 
podpisali: właWciciel Ustronianki Michał Bocek i prezes PZN 
Apoloniusz Tajner. W umowie czytamy m.in.:

Na mocy tejce umowy Ustronianka sp. z o.o. staje siC obok 
takich irm jak LOTOS, DOSKONAŁE MLEKO, RMF FM, ALD 
Automotive, 4F patronem PZN. Ustronianka wspomagać bCdzie 
działania PZN zmierzaj>ce do rozwoju sportów zimowych, a ze 
swej strony nabywa prawa do:

- Umieszczenia logo na kombinezonach startowych, trenin-

gowych, kurtkach, bluzach, swetrach, koszulkach treningowych  
i dresach:

- zawodników kadry A, B i C skoków narciarskich i KN

- zawodników kadry biegaczy narciarskich
- trenerów, izjoterapeutów, serwismenów oraz osób współpra-

cuj>cych w miejscu bardzo dobrej widocznoWci
- Tytułu „Ustronianka Oicjalny Partner Polskiego Zwi>zku 

Narciarskiego”
- MocliwoWć wykorzystywania wizerunku zawodników trene-

rów, na materiałach reklamowych
- Uczestnictwo Ustronianki w organizowanych przez PZN  

w zawodach sportowych
- Szerokiego wachlarza wykorzystania mocliwoWci marketin-

gowych zwi>zanych z PZN.
Ustronianka wykorzysta uprawnienia wynikaj>ce z umowy nie 

tylko do promowania swojej marki głównej, lecz przede wszyst-
kim do promowania rodzinnego, aktywnego stylu spCdzania czasu 
w górach wspólnie z Ustroniank>.

Umowa została zawarta na najblicszy sezon z mocliwoWci> 
przedłucenia do 2010 roku.

Niestety strony podpisuj>ce umowC nie zdradziły, jaki to bCdzie 
sponsoring i jakie pieni>dze deklaruje Ustronianka. Zdradzo-

no jedynie, ce na kombinezonach skoczków znajdzie siC logo 
ustroMskiej irmy umieszczone pod lewym kolanem. Ponadto logo 
Ustronianki znajdzie siC na kurtkach umieszczone na piersi. 

Po podpisaniu umowy M. Bocek i A. Tajner oddali salut ar-
matni.          Wojsław Suchta
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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 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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. 

oddział 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 :
 - Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej. 
 - Hafty, hoczki  i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
 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
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: poniedzia³ek 14.00-18.00, Aroda 9.00- 13.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) wt. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) Ar. - godz. 13.00-16.00, 
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) Ar. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. I-III) pn.  - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. I-III) czw.  - godz. 13.00-15.00,
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.20-16.20, GIM 2 (kl. I-III) Ar. - godz. 12.30-15.30.
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.

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

na ul. ks. kojzara front robót.                                     Fot. W. Suchta



25 paadziernika 2007 r.   Gazeta UstroMska   ��

POZiOmO: �) lokum wiCania, 4) dzielił Pawlaka i Kargula,  
6) padlinocerca, 8) kurzy produkt, 9) samochód, �0) powacny 
wypadek drogowy, ��) broM na Goliata, ��) nieposzlakowana,  
��) pos>g, postument, �4) ubiór sCdziego, �5) wycyna, równina,...  
�6) zdjCcie z ilmu, �7) serialowa w opałach, �8) koreaMskie auto,  
�9) ze szczytem Mont Blanc, �0) sycylijski wulkan.

PiONOWO: �) mag, szaman �) urlopowiczka, �) góralskie 
ognisko, 4) kuzynki rajstop, 5) rybie gody, 6) Wwiadek poje-

dynku, 7) na wyposaceniu drogowców, ��) zmiCkcza zarost,  
��) imiC Picassa. 

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 2 listopada br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 41
mUZyCZNA  JeSieL

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Helena Reterska, 
UstroM, ul. Konopnickiej 21a/2. Zapraszamy do redakcji. 

krZybóWka   krZybóWka   krZybóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Co tec myWlicie  ludeczkowie 
ło tej pogodzie?

Kaj tec to Wwiat widzioł, ceby dwacatego paadziernika tela 
Wniega u nas napadało? Je co prowda taki przisłowi, ce jak 
w paadzierniku Wniyg napado, to w zimie odwilce zapowiado, 
ale póki co je to słabo pociecha. Trzeja juc isto zimowóm 
łoblyczke wycióngnóć i na tela dobrze, ce mogym sie prze-
kozać i iW na wybory w futrze i moji szumnej czopce z lisa. 
Ale potym dobrze by było coby zaW wróciła jesiyM. Jo jeszcze 
nie zdóncyła kapusty i marekwi, co mi sie latoW doprowdy 
podarziła powybiyrać z ziymi, a tu Wniyg napadoł. A przeca 
jak jyny kapke bydzie cieplij i słóMce sie ukoce, to jeszcze 
muszym groby rodzinne łopucować, bo fórt ni miałach czasu 
i zdało mi sie, ce jeszcze dłógo bydzie ciepło jesiyM. Poza tym 
przed grudniym chcym wybrać sie na Czechy, coby nakupić 
rozmaitych prezyntów pod goiczek. Tam jednakowoc je moc 
łacniejszego towaru, nó i je to dycki cosi inszego nic u nas. 
Choćby łobyczajne fusekle, abo inszo łoblyczka. Rada tam 
jecdcym roz na pore miesiyncy i dycki je cech zadowolóno 
z rozmaitych sprawunków, a kupujym se tam aji syr czy le-
berke, bo sóm doista fajniacki. Ale móm tec tam kamratów. 
Mój łujec za młodu był ustróniokym i do Czeskigo Cieszyna 
sie przicynił, tóc jak tam jadym to mu dycki weznym pore 
nómerów naszej gazety, to sie strasznucnie uraduje i dycki 
czyto jako to prawióm łod deski do deski. Kiedysi był aji 
na zdjynciu z czasów szkolnych. Nó, ale ón mo urodziny  
w listopadzie i zacyczył se cobych mu prziwiózła „Kalyndorz 
UstróMski”. Dyć co roku mu wocym nowy i isto mo tam 
wszystki nómera na półce, ale na latosi isto muszym jeszcze 
kapke poczakać. KóMczym juc, bo chcym jeszcze skoczyć 
do fryzjerki, zrobić se jakóm fryzure na ty wybory. Dobrze 
by było, coby my i w głowach mieli jako tako poukłodane  
i właWciwie zagłosowali. Łatwo powiedzieć, ale co nóm z tego 
wyMdzie?                                                                     Hela

Pierwsze zimowe krajobrazy na równicy.                  Fot. W. Suchta

URZ=D miASTA iNfORmUJe,
ce 9 paadziernika na tablicy ogłoszeM został 

wywieszony na okres �� dni wykaz nierucho-

moWci połoconej w Ustroniu przy ul. krCtej 9 
stanowi>cej gospodarstwo rolne o ł>cznej pow. 
�,8�06 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 
stodoł>, budynkiem gospodarczym we własnoWci 
w �/� czCWci przeznaczonej do zbycia w drodze 
przetargu.

Serdeczne podziCkowania 
za profesjonaln> opiekC w czasie pobytu 

w Polsko AmerykaMskiej Klinice NaczyM i Serca 
w Ustroniu całemu personelowi 

a w szczególnoWci 
dr. nauk med. kardiologowi MARKOWI KRÓLOWI 

oraz pielCgniarce BEACIE SZCZBDZINIE 
składa pacjentka 

Rozalia ZwardoM

Sanatorium Uzdrowiskowe „Róca”, „Hotel  Róca”  
Sp. z o.o. w Ustroniu zatrudni na stanowisko kelnera  
i pokojow>. Podania proszC kierować na adres: ul. Szpital-
na � (tel. �� 854 �8 46) lub e-mail: roza@roza.com.pl.
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We wrzeWniowym numerze Gazety 
UstroMskiej pisaliWmy o pal>cym proble-

mie, jakim s> zmiany klimatyczne na kuli 
ziemskiej. Problem poruszył w swoim wy-

kładzie dr Ciepał, a dotyczył on konkretnie 
ocieplania siC klimatu. 

  Wykład prof. Grzegorza Michny pt. 
„Jak przeciwdziałać zmianom klimatu?”, 
który odbył siC 13 paadziernika o godz. 17  
w Izbie Regionalnej NadleWnictwa UstroM, 
jest kontynuacj> tego tematu.
- Nie trzeba przypominać, ce zmiany 
klimatu na naszej planecie s> niezwykle 
wacn> spraw> - rozpocz>l swój wykład 
prof. Michna. Vwiadczy o tym choćby fakt, 
ce kolejna sesja ONZ, która odbywała siC 
we wrzeWniu w Nowym Jorku, poWwiCcona 
była właWnie tym zmianom. 

  Sprawami klimatu w skali Wwiatowej 
zajmuje siC od 20 lat MiCdzynarodo-

wy Zespół Do Spraw Zmian Klimatu,  
w którym uczestnicz> naukowcy z całego 
Wwiata. Oprócz tej s> jeszcze inne tego typu 
organizacje, ale ta jest naczelna.To ona 
rozpoczCła dyskusjC na temat ocieplania 
siC klimatu. Jednak interesuj>c> jest nie 
tylko sprawa dyskusji i spór, o ile stopni 
ziemia ogrzeje siC w nastCpnych latach, 
ale takce w jakim stopniu człowiek sam 
powoduje obserwowane ocieplenie. Po-

winniWmy nie tylko rejestrować to, co siC 
dzieje, ale takce rejestrować aródła tych, 
bardzo niekorzystnych dla mieszkaMców 
naszej planety zmian.

  Człowiek wymaga od ziemi owoców, 
oczekuje, ce ziemia bCdzie go cywiła. Wie, 
ce bez ziemi niemocliwa jest jego egzy-

stencja, ale nie stara siC jej chronić, nie dba 
o ni>. To człowiek jest sprawc> obecnej sy-

tuacji.  Nie zdajemy sobie sprawy, ce kacde 
ludzkie posuniCcie zmienia Wrodowisko lub 
glebC. Istotne pytanie, które powinniWmy 
sobie zadać  brzmi: czy człowiek słucy 
gospodarce, czy gospodarka człowiekowi. 
Jak długo bCdziemy wykorzystywać nasze 
zdolnoWci tylko do osi>gniCcia dobrobytu, 

tak długo nic siC nie zmieni. Jest tragedi>, 
ce my ludzie przez swoje działania ni-
weczymy i niszczymy własne podstawy 
cyciowe, a mocemy przeciec postCpować 
inaczej. Przykładowo 14% gazów cie-

plarnianych, które powoduj> niekorzystne 
ocieplenie, pochodzi z przemysłu rolno-
spocywczego.  Wysyłanie tych gazów do 
atmosfery wzrosło pomiCdzy rokiem 1970, 
a 2004 o 27%. Sk>d ten gaz cieplarniany 
siC bierze? A mianowicie z rozkładu obor-
nika i spalania biomasy. Powstaje wtedy 
tlenek azotu niebezpieczny dla atmosfery. 
Olbrzymia iloWć zwierz>t hodowlanych  
wzbogaca nasze Wrodowisko o metan. 
Istnieje niebezpieczeMstwo, ce iloWć me-

tanu wysyłana do atmosfery wzroWnie do 
2030 r. ac o 60% w zwi>zku ze wzrostem 
liczby pogłowia i nawoceniem azotowym. 
W Europie i USA iloWć pogłowia siC 
kurczy, zmniejszaj> siC obszary rolnicze, 
a jednoczeWnie nie wystCpuje tam z tego 
powodu brak cywnoWci. Sytuacja w tych 
krajach, jeceli chodzi o ten sposób zanie-

czyszczania atmosfery, nie jest najgorsza. 
Istnieje  jednak wielki problem potCcnych, 
błyskawicznie rozwijaj>cych siC krajów, 
czyli Chin i Indii. W tych krajach nastCpuje 
bardzo szybki rozwój przemysłu i ci>gle 
zwiCksza siC liczba ludnoWci. W zwi>zku  
z tym istnieje tam ogromne niebezpieczeM-

stwo dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich 
to samozanieczyszczenie spowodowane 
przez palenie wCgla, elektrownie, zakłady 
przemysłowe, które powstaj> tam jak grzy-

by po deszczu. Drugie niebezpieczeMstwo 
jest takie, ce te kraje w Wlad za rozwojem 
przemysłu, rozwijaj> takce rolnictwo. To 
jest normalna rzecz. W kacdym rozwija-

j>cym siC kraju przybywa ludzi, przede 
wszystkim pracowników. Jeceli przybywa 
ludzi, zwiCksza siC tec zapotrzebowanie 
na cywnoWć. beby zwiCkzszyć iloWć cyw-

noWci, trzeba rozwijać rolnictwo. Przyrost 
iloWci zwierz>t czy nawocenia azotowego 
jest najwiCkszy w tych paMstwach, bowiem 

NIECHCIANE  ZMIANY

inwersja na Czantorii.                               Fot. W. Suchta

nie ogl>daj> siC one na cadne przepisy, 
ograniczenia. Zreszt> trudno wymagać od 
Chin czy Indii, ceby przestrzegały jakichW 
norm, jeWli nawet USA nie podpisała pro-

tokołu z Kioto, który te normy wyznacza. 
Dlatego nalecy siC zastanowić, w jaki 
sposób my sami mocemy wpływać na 
zwiCkszenie bezpieczeMstwa ekologicz-

nego na Wwiecie.
  Jednym z takich sposobów jest kupowa-

nie cywnoWci ekologicznej. W wiCkszych 
krajach zachodnich cywnoWć ekologiczna 
ma znaczenie. Ducy procent ludzi j> ku-

puje. Jeceli konsument zacznie kupować 
cywnoWć ekologiczn>, producent cywnoWci 
nie bCdzie stosował nawocenia azotowego, 
bo nie bCdzie mu potrzebne, jako ce produ-

kowanie cywnoWci ekologicznej nie wyma-

ga chemii. Jednak kacdy kij ma dwa koMce. 
W naszych szerokoWciach geograicznych 
mało jest odpowiednich gleb do tego ro-

dzaju upraw, wiCc nie było by mocliwoWci 
wyprodukowania tyle cywnoWci ile potrze-

ba. Juc teraz obserwujemy, ce ceny cywno-

Wci rosn>. Wystarczy posłuchać o klCskach 
cywiołowych, kataklizmach, mamy nie-

dobór cywnoWci. OczywiWcie nie chodzi  
o zaprzestanie upraw ekologicznych, lecz 
o to , ce bezwzglCdne przestrzeganie zasad 
ekologicznej uprawy na ziemiach ciCckich, 
niezbyt urodzajnych, moce doprowadzić 
do niedoboru cywnoWci, tym bardziej, 
ce nas ludzi, mieszkaMców przybywa  
w zastraszaj>cym tempie.

    Powstaje pytanie, w jaki sposób my 
sami mocemy przyczynić siC do osi>g-

niCcia tego wyniku, co mocemy zmienić 
w swoim gospodarstwie domowym, aby 
przeciwdziałać zmianom klimatu. Przede 
wszystkim mocemy oszczCdzać energiC. 
Wymienić carówki na luorescencyjne, 
które s> znacznie oszczCdniejsze. Przoduje  
w tym Australia. Stosować urz>dzenia 
klasy „A”, które zucywaj> mniej pr>du. 
S> one nieco drocsze, jednak ekspla-

tuj>c te urz>dzenia oszczCdzamy i róc-

nica w cenie szybko siC zwraca. Warto 
tec pamiCtać, by ucywać tych urz>dzeM  
w sposób ekonomiczny, nie wł>czać pralki, 
gdy mamy mało prania, ucywać zmywarki 
przy pełnym wypełnieniu. Choć właWci-
wie producenci, znalecli i na to sposób. 
Skonstruowali pralkC czy zmywarkC, która 
przy mniejszym wypełnieniu zucywa tylko 
połowC energii i wody. Ideałem byłoby, 
cebyWmy wszyscy mieli w domach te inte-

ligentne urz>dzenia, które same dobieraj> 
program prania, pieczenia, zmywania. 
Co jeszcze mocemy zrobić? Starajmy siC 
nie zostawiać komputera na czuwaniu, 
wył>czajmy telewizor, gdy nas nie ma  
w pokoju, ucywajmy do potraw, które 
długo siC gotuje, szybkowarów. Nowe typy 
odbiorników telewizyjnych s> znacznie 
oszczCdniejsze, w niektórych telewizorach 
mocna juc ustawiać przerywniki programu 
na ciemno, w chłodziarkach montuje siC 
wzmocnione ograniczniki ciepła, które 
zucywaj> o 50% mniej pr>du. Przykłady 
mocna mnocyć. Wielu ludzi twierdzi, ce 
nie musi oszczCdzać, bo ich stać na marno-

trastwo, ale nie stać na to ludzkoWci, która 
cierpi i cierpieć bCdzie z powodu zmian 
klimatu oraz rócnych kataklizmów z tym 
zwi>zanych.                       Anna Rokosz
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M. Cyganek na majowych zawodach w lipowcu.      Fot. W. Suchta

O udanej koMcówce sezo-

nu mog> mówić lekkoatleci 
z MiCdzyszkolenego Klubu 
Sportowego w Ustroniu. 

29-30 wrzeWnia w Słubi-
cach odbył siC Memoriał Ku-

sociMskiego, który jest takce 
Mistrzostwami Polski Mło-

dzików w Lekkiej Ateletyce. 
Do konkursu skoku o tyczce 
zakwaliikowało siC 14 dziew-

cz>t, a tytuł mistrzyni Polski 
zdobyła Martyna Cyganek  
z MiCdzyszkolnego Klubu 
Sportowego w Ustroniu, poko-

nuj>c poprzeczkC na wysokoWci 
370 cm. Magdalena Wojdyło 
zajCła 10 miejsce (240). WWród 
chłopców tyczkC wygrał Ar-
kadiusz Vwierkot z Olimpu 
MazaMcowice (380), Michał 
Kloda z MKS był 11 (320).

Na tych mistrzostwach M. 
Cyganek otrzymała tec nagro-

dC za  najlepszy wynik całych 
zawodów.

16 paadziernika lekkoatleci 
startowali w Mistrzostwach 
Makroregionu Vl>skiego 

Młodzików w CzCstochowie.  
W skoku o tyczce zwyciCcyła 
Natalia KrupiMska z MazaM-

cowic wynikiem 360 cm, ale 
druga była Martyna Cyganek 
(350), Magdalena Wojdyło 
zajCła czwarte miejsce (260), 
a pi>te Aneta Molek (240). 
Siostra Martyny Monika Cy-

ganek skoczyła 260 cm, ale nie 
została sklasyikowana, gdyc 
jest jeszcze za młoda. WWród 
chłopców wygrał Arkadiusz 
Vwierkot (360), drugi był  M. 
Kłoda (320). W tych zawodach 
w pchniCciu kul> 8 miejsce 
zajCła Izabela Haratyk z wy-

nikiem 8,78 m.
22 paadziernika tyczkarze 

startowali w Finale Vl>skiej 
Ligi Młodzików. W skoku  
o tyczce dziewcz>t ponownie 
wygrała N. KrupiMska (340), 
M. Wojdyło była czwarta 
(260), A. Molek pi>tka (250). 
WWród chłopców wygrał  
A. Vwierkot (370), M. Kłoda 
był drugi (330).

Wojsław Suchta

PIERWSZA  W  KRAJU

Zawody na torze w Brnie rozegrane w ubiegły weekend za-

koMczyły siC kolejnym w tym roku sukcesem Karoliny Czapki. 
Zawodniczka zespołu Karolina Autosport w koMcz>cych sezon  
WyWcigowych Samochodowych Mistrzostwach Czech uplaso-

wała siC na pi>tym miejscu i tym samym przypieczCtowała tytuł 
MiCdzynarodowego Wicemistrza Czech w Dywizji 4 do 2000 
ccm.  Finałowe zawody odbyły siC na Automotodromie Brno 
- reprezentacyjnym torze wyWcigowym u naszych południowych 
s>siadów. KoMcowa eliminacja Mistrzostw Czech rozegrana 
została w ramach A1 Grand Prix. 

Po porannej czasówce, główny wyWcig odbył siC nastCpnego 
dnia równiec w godzinach rannych. Karolina pojechała ten bieg 
bardzo spokojnie i ukoMczyła ostatecznie wyWcig na pi>tym miej-
scu. Tym samym „Kaja” zakoMczyła sezon w WyWcigowych Mi-
strzostwach Czech na drugiej pozycji. Pierwsze miejsce zaj>ł Mi-
roslav Forman w super-turystycznym Audi A4. Trzeci zawodnik  
w punktacji – Miroslav Hornak stracił do Karoliny trzy punkty. 

Warto dodać, ic tegoroczna rywalizacja w cyklu WyWcigowych 
Samochodowych Mistrzostw Czech była bardzo mocno i licznie 
obsadzona. Ostatecznie w klasie Karoliny zostało sklasyikowa-

nych ponad 35 kierowców, co powoduje, ce sukces zawodniczki 
z Polski jest bardzo wartoWciowy. 
- W pi>tkowym treningu bardzo dobrze mi siC jeadziło. Prawid-

łowo ustawiliWmy samochód przed sobotni> czasówk>. W nocy 
z pi>tku na sobotC padało i tor przed treningiem oicjalnym był 
wilgotny. Wyjechałam na deszczówkach i uzyskałam czwarty 
rezultat. Rywale, którzy byli przede mn>, dysponowali duco 
szybszymi samochodami. Byłam wiCc z wyniku zadowolona.  
- powiedziała Karolina po zawodach. - Sam bieg przebiegał bez 
niespodzianek. Dopisała pogoda, niebo było bezchmurne, ale 
nadal była niska temperatura. Przez to opony nie dogrzewały 
siC odpowiednio. RywalizacjC ukoMczyłam na pi>tym miejscu, 
choć wyWcig zakoMczył siC trzy okr>cenia wczeWniej. Z jednego 
samochodu wyciekł bowiem olej. Wyjazd do Brna na te zawody 
był dla mnie bardzo wacny. Gdybym nie wystartowała w tej run-

dzie prawdopodobnie straciłabym drugiej miejsce. Cieszy mnie 
ten tytuł, bowiem przed sezonem nie przewidywałam startów  
w Czechach. Uzyskany wynik dobrze rokuje na przyszłoWć, 
bowiem potraiłam zakoMczyć sezon w pierwszej trójce wWród 
mocnej stawki, jaka jest tradycyjnie u naszych południowych 
s>siadów. Był to dla mnie bardzo udany rok, obroniłam tytuł  
w WSMP, zajCłam drugie miejsce w Mistrzostwach Czech, skoM-

czyłam studia z tytułem magistra, a do tego wszystkiego doszły 
zarCczyny oraz juc ustalony termin Wlubu.        Tomasz Helman

WICEMISTRZYNI 

CZECH

tata karoliny Marian Czapka przy wozie córki.         
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www.ustron.pl

dziesiCć  lat  temu

 kUlTURA
26.10  godz. 18.00 korowód - koncert piosenek marka 

   Grechuty,  MDK Pracakówka, Cena 

   biletu 20 zł.
30.10  godz. 17.00 Wykład marka Rembierza  pt. 
   „Sprawy ludzkie” według Jana 

    SzczepaMskiego, „Zbiory Marii Ska- 
   lickiej”.    
    SPORT
28.10 godz. 11.00 mecz piłki nocnej: Nierodzim - Tem 

   po PuMców,  stadion w Nierodzimiu. 
       
     kiNO 
26.10-1.11    godz.19.00   Zakochana Jane, historyczno-oby- 
   czajowy, 15,USA/ W. Brytania.

Po 21 paadziernika jedni do góry ...          Fot. W. Suchta

 24-26.10 - elba   ul. CieszyMska 2  tel.854-21-02
 27-29.10 - „111”   ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
 30.10-1.11 - Centrum  ul. DaszyMskiego 8   tel. 854-57-76
  Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

*    *    *

*    *    *

Tuc przed wyborami parlamentarnymi, 18 wrzeWnia, odwiedził 
UstroM ówczesny marszałek Sejmu Józef Zych. W sali kina Zdrój 
na Zawodziu spotkał siC z mieszkaMcami i działaczami ruchu 
ludowego Vlaska CieszyMskiego.

Coraz czCWciej na boisku Kuani UstroM rozgrywane s> turnieje 
piłkarskie. Ostatnio grali tam pocztowcy o tytuł najlepszej drucyny 
w kraju. Grano na tzw. małe bramki czyli takie, jakie obowi>zu-
j> w piłce rCcznej. Drucyny liczyły po 6 zawodników. W inale 
spotkali siC pocztowcy z Łodzi ze swymi rywalami ze Szczecina.  
W regulaminowym czasie nie padła ani jedna bramka, równiec 
w dogrywce nie strzelono gola.

W naszym rejonie pojawili siC złodzieje zainteresowani szcze-
gólnie wyposaceniem pokoi w domach wczasowych i hotelach. 
Metoda jest taka: zamawia siC pokój w hotelu, po czym, gdy ob-
sługa nie patrzy, wynosi siC co cenniejsze przedmioty. Zazwyczaj 
łupem złodziei padaj> telewizory, sprzCt elektroniczny, ostatnio 
grupa ta pojawiła siC na terenie naszego miasta.

O godz. 13  w bloku nr 8 na osiedlu Manhatan spaliły siC fotel, 
futryna i okno. Z wstCpnych ustaleM wynika, ce przyczyn> ugaszo-
nego przez właWciciela pocaru był niedopałek papierosa.

Od 29 wrzeWnia do 4 paadziernika T. bółtko koncertował  
w szkołach Wrednich Bielska-Białej, Cieszyna, Wisły i Ustronia. 
Przebiegały one pod wspólnym hasłem „Presja” i poza spor> 
dawk> dobrej muzyki i poezji, oferowały młodym ludziom chwilC 
zastanowienia i releksji.

Misja Młodziecowa ChrzeWcijaMskiej Fundacji „bycie i Misja” 
wydaje czytany na terenie całego kraju magazyn młodziecowy 
„3/4”. Mimo, ic nie mocna kupić go w kioskach i rozpowszech-
niany jest poczt>, liczba prenumeratorów stale wzrasta.

17 paadziernika, w pi>tek, odbył siC w Muzeum Hutnictwa  
i Kuanictwa wieczór poezji Wandy Mider. Na spotkanie przybyła 
rodzina, przyjaciele i znajomi pani Wandy, a takce wielu miłoW-
ników jej twórczoWci. W sumie przy stolikach, co było nowoWci> 
na muzealnych imprezach, zasiadło około 70 osób.        (ar) 

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

ZatrudniC do pracy w LeWnym 
Parku zootechnika – rolnika. 
0-505-922-001.
 

Sprzedam drzewo opałowe. 
0-509-150-061.

Pokój do wynajCcia od listopada. 
033-854-71-37.

Pokój do wynajCcia. 0-512-122-
095 po 16.

UstroM, dom tanio do wynajCcia. 
0-601-491-124.

KupiC monety. UstroM, 0-887-
025-886.

Firma KSEROGRAF poszukuje 
kandydata do pracy. Wymagania: 
wykształcenie Wrednie techniczne, 
jCzyk angielski, prawo jazdy kat. 
B, komunikatywnoWć. CV, list 
motywacyjny kierować na adres: 
biuro@kserograf.com.pl  lub oso-

biWcie: UstroM, ul. Ogrodowa 9a.

Opiekunka do dzieci poszukuje 
pracy. 0-663-902-119.

Do wynajCcia mieszkanie 50 m2 

Goleszów – 400 zł. 0-606-236-
608.

PoszukujC M-2 lub M-3 do wy-

najCcia bez umeblowania. 0-885-
634-862.

UstroM, 50 m2, lokal do wynajCcia. 
0-605-404-104.

Zgubiono legitymacjC WSID nr 
259/D/04. Tel. 0-600-966-655.

Do wynajCcia mieszkanie tanio. 
0-608-365-316.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

... drudzy bezpiecznie l>duj>.          Fot. W. Suchta

*    *    *
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FELIETON

Tak sobie myWlC

FELIETON

Platforma

Nauczyłem siC, ce w Ustroniu, a i na 
całym Vl>sku CieszyMskim, najwacniej-
sza jest tradycja. Do tego, co jest tradycj> 
nie trzeba przekonywać. Jest to czymW 
oczywistym i ciesz>cym siC powszech-

nym poparciem i uznaniem. A wiCc, ceby 
coW miało swoj> popularnoWć, uznanie  
i poparcie winno być powtarzane regularnie  
w tych samych terminach. Ma wtedy szan-

se na utrzymanie siC i pozyskanie stałych 
zwolenników.

Przy tym, jak coW siC zdarzy raz, to moce 
być szybko zapomniane. Drugi raz, nie 
musi oznaczać kontynuacji. Ale coW, co 
działo siC juc trzykrotnie, w oznaczonych 
terminach, to niejako sił> tradycji powinno 
siC odbywać i kolejne razy, wpisać na stałe 
w kalendarz miejskich imprez. Tak jak to 
jest z docynkami, powtarzanymi co roku 
koncertami, dniami muzyki czy teatru…  
I niejako juc z góry siC cieszymy na kon-

cert Makowicza, przyjazd do Ustronia 

wybitnych aktorów, doroczne docynki 
czy odbywane co dwa lata ekumeniczne 
wieczory kolCd (bCd>, mam nadziejC i tym 
razem na przełomie roku 2007/2008).

Bywaj> takce tradycje innego rodzaju.  
A wiCc zgodnie z wieloletni> juc tradycj> 
w dniu 1listopada przy bramach trzech 
cmentarzy w naszym mieWcie; katolickim, 
ewangelickim i komunalnym, bCdzie pro-

wadzona kwesta na rzecz OWrodka Eduka-

cyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawcze-

go dla dzieci i młodziecy niepełnosprawnej 
w Ustroniu Nierodzimiu oraz Stowarzy-

szenia Mocna Inaczej, prowadz>cego 
WwietlicC dla dzieci i młodziecy.

OWrodek dla dzieci niepełnosprawnych 
istnieje juc od roku 1991. Zajmuje siC 
dziećmi i młodziec> najbardziej potrze-

buj>c> pomocy. Zapewnia im opiekC, 
kształcenie i wyjWcie z domowych czterech 
Wcian, na kilka godzin dziennie. Poza tym 
zajmuje siC poradnictwem i rehabilitacj>. 
A prowadzony jest przez wszystkie te lata 
przez Towarzystwo Opieki nad Niepełno-

sprawnymi.
W ci>gu tych minionych lat rócne były 

koleje losu tego oWrodka. Bywały okresy, 
kiedy dotacje na jego prowadzenie i inne 
Wrodki inansowe, wpływały regularnie. 
Ale nie brakło tec okresów, kiedy wiele 
wskazywało na to, ce ze wzglCdu na brak 
odpowiednich funduszy, oWrodek trzeba 
bCdzie zlikwidować. Zreszt> wiele po-

dobnych oWrodków w takich krytycznych 
okresach zlikwidowano.

Nasz oWrodek w Nierodzimiu nie tylko 
siC ostał, ale coraz prCcniej siC rozwija. Za-

wdziCcza to w głównej mierze oiarnemu 
i umiej>cemu radzić sobie z trudnoWciami 
zarz>dowi TONNu i jego nielicznym, 
aktywnym członkom. ZawdziCcza zaan-

gacowaniu kierownictwa i pracowników 
oWrodka. Wiele tec oWrodek zawdziCcza 
stałemu wsparciu władz miejskich.

Zawsze jednak potrzebne były nowe 
Wrodki inansowe na utrzymanie i dzia-

łalnoWć oWrodka, jego rozwój, a takce 
rócne inwestycje konieczne dla sprostania 
wymaganiom stawianym takim oWrodkom 
i umocliwiaj>ce jego właWciwe funkcjo-

nowanie. 
Z owej potrzeby i istniej>cych przed laty 

trudnoWci wyniknCła inicjatywa odwołania 
siC do oiarnoWci wszystkich mieszkaMców 
miasta. Zebrane w czasie dorocznych 
kwest przy cmentarzach, 1 listopada, 
datki pomogły w zaspokojeniu niejednej 
potrzeby oWrodka, a bywało tec, ce wrCcz 
ratowały oWrodek przed likwidacj>.

W tym roku znowu spotkamy przy bra-

mach cmentarnych osoby zbieraj>ce datki 
na rzecz oWrodka w Nierodzimiu czy Wwiet-
licy w rynku. Nie omijajmy ich obojCtnie, 
ale przez złocenie swojego datku pomóc-

my tym, którzy naszej pomocy szczególnie 
potrzebuj>.                               Jerzy Bór    

Tradycyjna kwesta 
przy cmentarzach

Znamy juc wyniki wyborów do par-
lamentu. W Ustroniu, po raz pierwszy 
od wyborów w 1989 roku, wyborcy tak  
jednoznacznie wypowiedzieli siC za kan-

dydatami jednego komitetu wyborczego. 
Nigdy nie zdarzyło siC w naszym  mie-

Wcie, aby najlepsze wyniki w wyborach 
do sejmu uzyskało ac trzech kandydatów  
z listy jednego komitetu wyborczego, 
zaW do senatu dwóch z  jednej partii. To 
absolutny rekord. 

Wracaj>c do wyników wyborów parla-

mentarnych to jeszcze raz trzeba przypo-

mnieć, ce to Platforma wygrała.
Wreszcie po prawie siedmiu latach, co 

by tu nie mówić, chudych latach Plat-
formy, jeceli chodzi o reprezentacjC  
w parlamencie, mamy swój sukces. MówiC 
to jako osoba, która brała czynny udział w 
zakładaniu Platformy. Jako uczestnik zjazdu 
załocycielskiego, pełnomocnik do utwo-

rzenia struktur Platformy w okrCgu biel-
skim, dwukrotnie kandyduj>cy z jej list do 
parlamentu, a takce działacz  powiatowy  
i wreszcie przewodnicz>cy koła w Ustroniu. 

PamiCtam jak tworzyliWmy PlatformC  
w Ustroniu. Najpierw nikt nie chciał zapi-
sać siC do naszego ruchu obywatelskiego, 
poza jednym przedsiCbiorc>, który zgłosił 
siC do nas za pomoc> internetu. Gdyby nie 
rodzina Gogółków z Gojów, która zaczCła 
z nami współpracować, to nawet nie mie-

libyWmy koła Platformy w Ustroniu. Teraz 

jest juc znacznie lepiej. Koło liczy ponad 
trzydziestu członków.

Juc w pierwszym roku działania, kiedy 
to jeszcze byliWmy ruchem obywatel-
skim, byliWmy najwiCkszym klubem par-
lamentarnym opozycji. Potem wygraliWmy  
w kraju  i na Vl>sku wybory do parlamentu 
europejskiego. Eurodeputowanymi zostali 
prof. Jerzy Buzek, dr Jan Olbrycht i Mał-
gorzata Handzlik.

Potem, w wyborach prezydenckich, 
przewodnicz>cy Platformy Donald Tusk 
wprawdzie  przegrał z Lechem KaczyM-

skim, ale niewiele.
ZostaliWmy najwiCkszym klubem opo-

zycyjnym w parlamencie. W 2005 roku,  
w wyborach do sejmu, zwyciCstwo Platfor-
my w Ustroniu i powiecie cieszyMskim, nie 
przełocyło siC na wygran> w skali całego 
kraju. Jednak dziCki zwyciCstwu Platformy 
na ziemi cieszyMskiej  mieliWmy swojego 
posła – Tadeusza Kopcia.

 W 2006 roku, w wyborach samorz>-

dowych odnieWliWmy juc sukces w wielu 
województwach. Na Vl>sku i w powiecie 
cieszyMskim, to Platforma wygrała te 
wybory i wraz ze swymi  koalicjantami 
rz>dzi. 

Przewodnicz>cy Platformy w powiecie 
Mirosław KocdoM został starost> cieszyM-

skim.  Do rady powiatu, z rekomendacji 
naszego koła Platformy, wybrano Czesła-

wa GluzC, który został przewodnicz>cym 
klubu radnych Platformy i pełni równiec 
funkcjC przewodnicz>cego najwacniejszej 
komisji tej rady, t.j. komisji budcetowej. 
Nasze koło Platformy, do rady miasta  
w Ustroniu, wprowadziło trzech radnych: 
Przemysława Korcza, Józefa GogółkC  
i BogusławC Rocnowicz. To przeciec 20% 
składu rady.

W 2007 roku w  wyborach do sejmu, 
ponownie wybrany na posła został Tadeusz 
Kopeć. Reprezentować on bCdzie przede 
wszystkim ziemiC cieszyMsk>. Mocne 
poparcie dla niego ze strony mieszkaMców 
naszego miasta i powiatu spowodowało, 
ce ponownie wyprzedził kandydatów  
z powiatu cywieckiego i bielskiego. Mamy 
wiCc swojego posła.

Z wyników wyborów wynika, ce miesz-

kaMcy miasta głosowali tak jak prosiłem  
w poprzednim felietonie, tzn.  na swoich.

Nasza kandydatka w tych wyborach 
Katarzyna Raszka–Sodzawiczny wygrała 
w Ustroniu. Dlatego moja suczka Lola, 
która wie, ce jest urodziwa, bo codziennie 
słyszy: „Jaka ona jest piCkna ...”, „ Patrzcie 
jakie piCkne ma oczy ...”  itd., zauwacyła, 
ce uroda kobiet tec ma jakieW znaczenie 
w polityce.

Póki co, jak to czyni> przedstawicielki 
płci ceMskiej, moja  Lola cieszy siC, ce na 
salonach  sejmowych nie bCdzie juc brylo-

wać Saba.                        Andrzej Georg

niby jest to znak zakazu postoju, ale jakby 
nie dotyczył kandydata.        Fot. W. Suchta
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ZabrakłO  haratyka
kuania UstroM - Zapora Por>bka �:� (0:0)

na boisku zalegały resztki Wniegu.                                           Fot. W. Suchta

Na boisku zalegał jeszcze miejscami 
Wnieg, gdy Kuania podejmowała ZaporC 
w meczu o mistrzostwo ligi okrCgowej. 
CiCckie warunki sprawiły, ce nie było to 
piCkne widowisko. Kuania w pierwszej 
połowie przewacała, ale nie potraiła tego 
udokumentować bramkami. Druga połowa 
to przede wszystkim skutecznoWć Zapory. 
Pierwsza bramka pada po kontrze, drug>-

natomiast moce na swoje konto zapisać 
bramkarz Kuani Paweł Sztefek, który 
krzycz>c do obroMców: „Moja!”, min>ł 
siC z piłk>. Trzecia bramka to jeden na-

pastnik Zapory i kilku zawodników Kuani. 
Wyprowadza ich w pole i celnie strzela. 
Honorow> bramkC dla Kuani strzela w 83 
min. Damian Madzia. Kuania w ostatnich 
minutach jeszcze zaatakowała, ale bez-

skutecznie. 
Mecz w tych ciCckich warunkach dobrze 

prowadził sCdzia Dawid Bukowczan.
Po meczu powiedzieli:
Trener Zapory krzysztof Wondrzyk: 

- CiCcki mecz głównie przez warunki at-
mosferyczne. Pierwsza połowa z przewag> 

gospodarzy, myWmy starali siC kontrować. 
W drugiej połowie pokazaliWmy piłkarsk> 
wycszoWć. DziW po prostu zwyciCstwo 
trzeba było wybiegać i wywalczyć. Przy 
tych warunkach ciCcko było o finezjC. 
Aby wygrać ten mecz trzeba było zo-

stawić sporo zdrowia na boisku. Bar-
dzo ładnie zagraliWmy z Czechowicami 
i przegraliWmy, gramy do jednej bramki  
z Rekordem i remisujemy, a dziW moce 
nie zagraliWmy piCknie, ale skutecznie. 
Piłka to nie łycwiarstwo i tu nie dostaje siC 
punktów za walory artystyczne.

Trener Kuani krzysztof Sornat: - W 
pierwszej połowie dominowaliWmy zde-

cydowanie, praktycznie Por>bka była  
w stanie wykonać dwie kontry. Jeceli jednak 
nie wykorzystuje siC sytuacji bramkowych,  
a takie mieliWmy, to siC traci punkty. Taka 
jest piłkarska prawda. W drugiej połowie 
rac>ce błCdy w obronie i tracimy bramki po 
kontrach. Z drugiej strony znowu okazało 
siC, ce gdy tracimy bramkC, ciCcko o mo-

tywacjC, nawarstwiaj> siC błCdy i tracimy 
kolejne niepotrzebne bramki. CiCckie 
warunki do grania, do tego przeciwnik 
nastawił siC wył>cznie na grC z kontry.  
A bramki osłabiły nasza wolC walki. Oka-

zało siC, ce da siC grać z drucyn> z czołów-

ki, a gdybyWmy wykorzystali przewagC  
w pierwszej połowie, moglibyWmy wygrać. 
Brak tez było Roberta Haratyka, który  
w ostatnich meczach wykazał siC instynk-

tem strzeleckim.            Wojsław Suchta

1 BTS Rekord Bielsko-Biała 28 36:10
2 MRKS Czechowice-Dziedzice 28 30:13
3 LKS Zapora Porąbka 26 31:13
4 LKS Sokół Zabrzeg 20 34:21
5 LKS Pasjonat Dankowice 20 16:11
6 TS Czarni-Góral Lywiec 19 26:11
7 TS Podbeskidzie II BB 19 26:14
8 ks kuKnia ustroń 19 20:16
9 LKS Drzewiarz Jasienica 18 16:21
10 KS Spójnia Landek 15 20:21
11 TS Mieszko-Piast Cieszyn 14 12:16
12 RKS Cukrownik Chybie 14 19:25
13 GKS Morcinek Kaczyce 11 14:23
14 LKS Bestwina 11 12:29
15 LKS Podhalanka Milówka 4 11:42
16 LKS Radziechowy 0 14:51

1 LKS Błyskawica DrogomyAl 30 34:7
2 LKS Wisła Strumień 24 36:12
3 LKS Tempo Puńców 24 28:15
4 KS Wisła Ustronianka 22 33:21
5 LKS Błyskawica Kończyce W.  19 29:25
6 LKS Beskid Brenna 19 15:14
7 LKS Lutnia Zamarski 16 23:22
8 LKS Kończyce Małe 15 11:16
9 LKS Orzeł Zabłocie 14 24:25
10 LKS Victoria HaMlach 14 23:26
11 KKS Spójnia Zebrzydowice 13 15:26
12 KS Nierodzim 11 20:30
13 LKS WiAlica 10 16:35
14 LKS Ochaby 96 7 6:40

DWIE  JEDENASTKI
lkS WiWlica - Nierodzim 4:� (�:�)

Na małym, niewygodnym boisku przy-

szło grać piłkarzom Nierodzimia w WiWlicy 
w meczu o mistrzostwo klasy “A” rozegra-

nym w ostatni> niedzielC. Pierwszego gola 
strzela WiWlica, a potem wyraanie prze-

waca Nierodzim. Wyrównuje Grzegorz 
Szarek strzałem 
głow>, a na pro-

wadzenie wypro-

wadza Nierodzim 
Szymon Holeksa 
zdobywaj>c gola  
z rzutu wolnego. 
Gdy trzeci> bram-

kC dla Nierodzimia 
strzela Mateusz 
Bralewski do ak-

cji wkracza sCdzia  
i dyktuje dwa rzuty 
karne dla WiWlicy. 
Przy remisie wy-

rzuca z boiska G. Szarka, a przewagC wy-

korzystuje WiWlica i zdobywa zwyciCskie-

go gola.                                              (ws)


