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inshallah, bokra, malysh Fajerwerki
Rozmowa z Lesławem Werpachowskim,
konsulem RP w Kairze
Byłe radnym miejskim w Ustroniu, powiatowym w Cieszynie,
teraz jeste konsulem. Jak si zostaje radnym, mniej wi cej
wiadomo. Ale jak si zostaje konsulem?
Z dwóch grup rekrutuje si kandydatów na konsuli. Pierwsza, to
pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy nie tylko
współuczestnicz w przygotowywaniu polityki zagranicznej, ale
równie przygotowywani s do działalno ci zagranic . Druga,
to osoby z zewn trz, których podanie o przyj cie na aplikacj
zostanie pozytywnie rozpatrzone. Aby zostać konsulem trzeba
otrzymać nominacj Ministra Spraw Zagranicznych. Wcze niej
obowi zkowym elementem jest praktyka szkoleniowa i osta(dok. na str. 2)
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Tradycyjnie wielu mieszka ców i go ci Ustronia witało Nowy
Rok na rynku. Było tak jak zawsze. Wcze niej grała muzyka, przed dwunast wspólne odliczanie, yczenia burmistrza
Ireneusza Szarca i pokaz fajerwerków. W tym roku pokaz był
szczególnie imponuj cy. Ró norodne ognie sztuczne obserwowano przez kilkana cie minut. Nic dziwnego, e po zako czeniu
rozległy si oklaski.
Były te fajerwerki prywatne i z tym cały kłopot. Na rynku
człowiek obok człowieka, a tu kto ma kaprys odpalić swoj rakiet . Dobrze, jak jeszcze jest jako tako trze wy, bo celuje
w gór . Bywaj jednak przypadki, e to si nie udaje i fajerwerk
l duje w tłumie. Tak to jednak jest w przyrodzie zorganizowane,
e jak kto wydał prawie wszystko na alkohol, to potem brakowało na fajerwerki i musiał si zadowalać najta szymi, takimi
co to jedynie pykn i gasn . Wi c niegro nymi. Dlatego te były
oiary (popalone spodnie i inne okrycia), ale nie było powa nie
rannych.
(ws)
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inshallah, bokra, malysh

(dok. ze str. 1)
tecznie egzamin pisemny i ustny zdawany przed komisj z MSZ.
Oczywi cie konieczna jest potwierdzona znajomo ć j zyka.
Prawie rok jeste ju konsulem w Egipcie. Czym si zajmujesz
przede wszystkim?
W Wydziale Konsularym, którego jestem kierownikiem, zajmujemy si głównie trzema podstawowymi zakresami spraw. Pierwszy
to wydawanie wiz, drugi to współpraca z Poloni w Egipcie
i trzeci zakres coraz bardziej rozległy, to sprawy z zakresu tzw.
opieki konsularnej zwi zanej z ogromn rzesz polskich turystów,
którzy przyje d aj do Egiptu na wypoczynek.
Wielu Egipcjan ubiega si o polsk wiz ?
W stosunku do obywateli egipskich kraje strefy Schengen wymagaj wiz, a procedura jest bardziej rozbudowana i skomplikowana,
ni w przypadku Polaków wybieraj cych si do Egiptu. Polacy
otrzymuj wiz od r ki, na lotnisku w Egipcie. Egipcjanie musz zło yć wniosek z kompletem dokumentów w Ambasadzie
w Kairze. Poniewa zainteresowanie wyjazdami jest ogromne, to
po pierwsze, obowi zuje u nas dwutygodniowa lista kolejkowa,
a potem po zło eniu wniosku, trzytygodniowy okres oczekiwania
na decyzj wizow . W trakcie tego okresu przeprowadzamy tzw.
konsultacje w Polsce i w krajach Schengen oraz szczegółowo
analizujemy dokumenty. Wi kszo ć zgłaszaj cych si otrzymuje
wiz , ale s i odmowy i jest ich całkiem sporo, bo 25%. Odmowy
nast puj z ró nych powodów: b d dokumentacja jest niepełna
albo wadliwa, b d wyja nienia składne przez aplikanta s nieprzekonywuj ce i mo emy mieć do czynienia z prób uzyskania
wizy, aby wyemigrować. Ryzyko imigracyjne to zreszt podstawowy klucz stosowany w ocenie wniosków o wiz . Musimy wi c
sprawdzić, jak silnie dana osoba jest zwi zana z Egiptem, na ile
jest ustabilizowana zawodowo i inansowo, czy wyje d aj c do

l. werpachowski.

zostało wyłonione w drodze
konkursu. Miasto posługuje si
tym hasłem od 2000 roku.

*

Popularny bar „Beczka” na Kubalonce w latach 30. miał inny
wygl d ni obecnie. Stała tam
poka nych rozmiarów browarna beka i spełniała rol bufetu.
Przykryta była blaszanym dachem na drewnianych słupach.
Dach zwie czony był... miniatur Wie y Piastowskiej.

*

*

*

„Ciesz si Cieszynem” - tak
brzmi oicjalne hasło promuj ce nadolzia ski gród, które
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Dziesi ty rok (od jesieni 1999)
cieszy ski oddział ZUS ma siedzib przy ul. Bielskiej. Obiekt
jest przestronny i nowoczesny
architektonicznie. Niektórzy
pokpiwaj jednak, e to nie
przypadek, i stoi akurat naprzeciwko cmentarza...

*

*

*

Zespół Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Cieszynie wi tował swoje 90-lecie.
Zapisy uczniów pierwszego
rocznika prowadzone były...
na korytarzu Domu Narodowego. Szkoł zało on w 1918

Polski wróci do swojego kraju. Od 21 grudnia 2007 r. obowi zuje
wiza Schengen, a to oznacza, e otrzymuj c tak wiz , mo na
podró ować po całej streie Schengen. Zdarzaj si osoby, które
otrzymuj c tak wiz , w ogóle do Polski nie docieraj kieruj c
si tam, gdzie s jakie ju grupy Egipcjan mog cych pomóc
w znalezieniu pracy, osiedleniu si . Jest to du a odpowiedzialno ć, gdy gdy taka osoba zostaje złapana, a ma niewa n wiz
Schengen, to b dzie deportowana, a koszt deportacji poniesie
ten kraj, który wiz wydał. Zwa ywszy na sytuacj w Egipcie
oraz na fakt, jak atrakcyjn dla mieszka ców Afryki jest Europa,
a w niej Polska, nale y si spodziewać, e napór na wizy b dzie
si ci gle jeszcze bardziej zwi kszał, mimo e w ci gu ostatniego
roku ju mocno wzrósł.
W Polsce zbyt wielu Egipcjan nie widać.
Mo e nie widać ich w Ustroniu czy na l sku Cieszy skim. Ale
pojedyncze osoby ju tu mieszkaj , a znacznie wi ksz ich ilo ć
spotkać mo na w du ych miastach. Przyje d aj do pracy, tak e
legalnej, zapisuj si na kursy j zyka polskiego, a ostatnio tak e
mamy boom na luby egipsko-polskie, tzn. Egipcjan z Polkami.
Wielu Egipcjan jest bardzo zdeterminowanych i za wszelk cen
chciałoby wyjechać i znale ć prac , oczywi cie w bogatszych
krajach. Zwi zane jest to z sytuacj społeczn w Egipcie. To kraj
wielkich kontrastów. Jest sporo wietnie funkcjonuj cych irm
i ludzi bogatych, ale jest te ogromna rzesza ludzi bardzo biednych, yj cych za mniej ni dolara dziennie. Według statystyk
stanowi oni 40% społecze stwa. Zwłaszcza wi c ludzie młodzi
szukaj sposobu na wyjazd, nawet za wszelk cen . Od nielegalnego przeprawiania si przez Morze ródziemne po znajdowanie
jaki bardziej lub mniej skutecznych sposobów otrzymania wizy.
lub z obywatelk UE, zaproszenie od poznanego gdzie w Egipcie wczasowicza, jakie oferty pracy czy szkole , to wszystko
s potencjalne sposoby na zaczepienie si . I z nich Egipcjanie
skwapliwie korzystaj .
Pami tam polsk emigracj i zabiegi wielu rodaków o zaproszenie z USA. Czy wielu Egipcjan jest zapraszanych do
Polski?
Zwi zków polsko-egipskich jest coraz wi cej. Do ć powiedzieć,
e na prawie 2.5 tys. wiz wydanych w 2008 roku, wyjazdy
w celach odwiedzin, czyli na zaproszenie si gn ły około 60%.
I to bardzo pi knie, e nasi rodacy tak ch tnie zaprzyja niaj
si z Egipcjanami, którzy s bardzo sympatyczni, pogodni
i weseli. Ale z tym wi e si te i pewne ryzyko. Radziłbym wi c
nie zapraszać osób, które dopiero co poznali my na wakacjach.
Egipcjanie zazwyczaj s bardzo otwarci i bezpo redni, ujmuj
swoim zachowaniem, potrai szybko si zaprzyja nić. Takie
przyja nie oczywi cie mog trwać latami, jednak proponowałbym
nie zapraszać znajomych Egipcjan zaraz po pierwszych wakacjach. Poczekajmy wi c troch i sprawd my czy znajomo ć si
utrzyma, a nasz znajomy jest uczciwy w swoich zamiarach. Zdarzaj si bowiem przypadki e nie zawsze tak jest. A przy okazji
pami tajmy bowiem, e je li taki znajomy korzystaj c z naszego
zaproszenia nie wróci do swojego kraju, a zostanie zatrzymany,
kosztami deportacji obci ona zostanie osoba zapraszaj ca.
Cd. w nast pnym numerze.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
roku przez Macierz Szkoln
dla Ksi stwa Cieszy skiego,
opu ciło dot d ponad 15 tys.
absolwentów: młynarzy, kucharzy, kelnerów, handlowców,
inansistów...

*

*

*

Biała i Czarna Wisełka, Czadeczka i Kr elka, Olza, Brennica i Le nica – to górskie potoki i rzeki płyn ce w naszym
regionie.

*

*

*

W tym roku roku minie 115 lat,
jak dobra jako ciowo woda,
dotarła do Cieszyna. Popłyn ła
wodoci giem grawitacyjnym
z Tyry spod Jaworowego
(obecnie Zaolzie w Czechach)
w 1894 roku. O tym fakcie

pami ta szefostwo spółki Wodoci gi Ziemi Cieszy skiej
z siedzib w Ustroniu, przykładaj c du wag do historycznego znaczenia tej inwestycji.
WZC obchodz w tym roku
swoje 15-lecie.

*

*

*

Ko ciół w. Piotra i Pawła
w Skoczowie został wybudowany w 1762 roku, a sto lat
pó niej dobudowano wie .
W ostatnich latach wi tynia
przeszła remont, bodaj najwi kszy w jej blisko 250letniej historii. Wymieniono
stropy, poszycie dachu, ró ne
instalacje. Renowacji poddano
równie tzw. bani z ko cielnej
wie y.
(nik)
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nA LUBnym KoBiERCU StAn Li
Gra yna madzia z Ustronia i Leszek Paszek z Paniówki
Wioleta michalak z Ustronia i Patryk Sobek z Ustronia
Barbara Gawlas z Ustronia i Piotr moskała z Brennej.

*

*

*

BEnEfiS W mUZEUm
Grono przyjaciół Anny Gluzy zaprasza na beneis pt. „Hanka
z Brzeziny – stare a nowe piywki na urodziny”, który odb dzie
si w Muzeum Ustro skim we wtorek 13 stycznia o godz. 16.
W programie: wyst py Jubilatki, Kameralnego Zespołu Wokalnego „Ustro ” oraz zaproszonych go ci. Spotkanie poprowadz
El bieta Sikora i Benedykt
* Siekierka.
* *
nAJLEPSZE yCZEniA DLA JUBiLAtóW
Józef foniok
lat 85
ul. Nadrzeczna 9
Józef Kołder
lat 97
ul. Ró ana 42
Leopoldyna Lizak
lat 80
ul. 3 Maja 34
Paweł Pod orny
lat 80
ul. Daszy skiego 61/1
Adam Plinta
lat 92
ul. Katowicka 228
Janina Sobieraj
lat 80
ul. Ku nicza26
Emilia tatara
lat 96
ul. M.Konopnickiej 42
Wiktoria ak
lat 85
ul. wierkowa 30
maria ywczok
lat 90
ul. Gra yny 1

*

*

*

ACh, tEn WiEDE ….
W pi tek 9 stycznia od godz. 19 w „Pra akówce” rozbrzmiewać b d utwory muzyczne i wokalne przecudnej zgoła urody.
Salonowa Orkiestra profesora Hilarego Drozda pod Jego osobist
dyrygentur wraz z sopranistkami Sabin Olbrich-Szafraniec,
Olivi Ohl-Szulik i tenorem Hubertem Mi k , porwie Pa stwa
swoim wiede skim repertuarem do nucenia, klaskania, kołysania,
wspomnie i marze . Bo nie mo e być inaczej, gdy ze sceny
płynie muzyka Franza Lehara, Johanna Straussa, Emmericha
Kalmana i innych wielkich kompozytorów. Na taki koncert
– Koncert Noworoczny - czeka si z niecierpliwo ci cały rok,
bo jest wyj tkowy i inny od pozostałych. Wszystko jest inne
– wystrój sceny, stroje i nastroje widzów, atmosfera, arty ci.
I co najwa niejsze – przez wiede sk muzyk przenosimy si
na chwil do stolicy walca, zapominamy o kłopotach, pozwalamy
si unie ć przepi knym brzmieniom, a p dz cy czas zatrzymuje
si , gdzie mi dzy sal balow a koncertow . I takich chwil
wytchnienia ycz Pa stwu bardzo wiele w Nowym Roku.
Barbara nawrotek – mijewska
dyrektor MDK
* * *

9..008 r.
O godz. 15.30 na ul. Stellera kieruj ca peugeot 206 mieszkanka Ustronia
cofaj c uderzyła w vw golfa.
9..008 r.
O godz. 15.45 kieruj cy oplem
corsa mieszkaniec Ustronia nie dostosował pr dko ci do istniej cych
warunków na jezdni, wpadł w polizg i uderzył w barierki na mo cie
przy skrzy owaniu ul. 3 Maja z ul.
Akacjow .
..008 r.
O godz. 17.15 na ul. Daszy skiego
mieszkaniec Ustronia kieruj cy
daewoo lanos wymuszał pierwsze stwo przejazdu i doprowadził do
kolizji z Fiatem 126 p.
..008 r.
O godz. 22 personel sklepu Tesco
zatrzymał mieszka ca Ustronia,
który dokonał kradzie y 9 opakowa czekoladek.

4..008 r.
O godz. 19.30 na ul. Katowickiej
zatrzymano mieszka ca Skoczowa
kieruj cego w stanie nietrze wym
daewoo nexia. Wynik badania
- 2,68 prom.
7..008 r.
O godz. 21.30 na ul. Sikorskiego
mieszkaniec Ustronia kieruj cy toyot frevia wpadł w po lizg i najechał
na ogrodzenie prywatnej posesji.
0..008 r.
O godz. 12 na ul. Daszy skiego
kieruj cy fiatem 126 mieszkaniec
Ustronia nie dostosował pr dko ci do
istniej cych warunków doprowadzaj c do kolizji z dwoma pojazdami.
0.0.009 r.
O godz. 13.15 na skrzy owaniu ul.
Wiejskiej z ul. Potokow , kieruj cy
iatem 126p mieszkaniec Ustronia
wymuszał pierwsze stwo i spowodował kolizj z iatem cinquecento,
którym jechał mieszkaniec Kozakowic Dolnych.

9..008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia stra nicy interweniowali w okolicy
jednego ze szpitali na Zawodziu,
gdzie w miejscu przeznaczonym
do składowania mieci przebywała
osoba bezdomna.
0..008 r.
Kontrola prawidłowego od nie ania dróg i chodników ze specjalnym
zwróceniem uwagi na od nie anie
wej ć do placówek handlowych.

..008 r.
Stra nicy interweniowali w sprawie padni tej sarny przy ul. Katowickiej. Zwierz zostało zabrane
do utylizacji.
..008/.0.009 r.
Zabezpieczenie porz dkowe rynku
w czasie powitania Nowego Roku.
.0.009 r.
Interweniowano w sprawie bezpa skiego psa przy ul. Bernadka. Zwierz zostało przewiezione do schroniska dla zwierz t
w Cieszynie.
(aw)

STYLIZACJA PAZNOKCI

FINEZJA
Iwona Siemienik

- tipsy elowe
- manicure, parafina
- masa rąk
- masa kamieniami wulkanicznymi

Ustroń, ul. 9 Listopada 5d
tel. 517 672 573

20.30

co piątek muzyka na ywo

9.1.09 r.

MR. BLUES

Masa bluesowej pozytywnej energii.
wietna zabawa zpewniona.

Równie dojazd do klienta

Ci, KtóRZy oD nAS oDESZLi
Emilia liwka
lat 87 ul. Daszy skiego 77
Urszula Winiewska
lat 93 ul. Dworcowa 1
Janusz Lipus
lat 62 ul. A. Brody 1
Zuzanna Sikora
lat 68 os. Manhatan 1/38
Anna Pindór
lat 69 ul. Lipowska 9
Czesław Dzida
lat 61 ul. Ró ana 9

Serdeczne podzi kowania za modlitw ,
okazane współczucie, zło one wie ce i kwiaty
oraz liczny udział w uroczysto ci pogrzebowej
p. Janusza Lipusa
ks. m. twardzikowi, Rodzinie, Przyjaciołom,
Kole e stwu, Znajomym, Delegacjom,
Estradzie Ludowej „Czantoria”
składaj

ona i Córka z Rodzin .
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RASy oWCZAREK SZKoCKi - wabi si Aisza.
Prosimy o informacj .
Nr kontaktowy: 50-577-8, 0 854-7-98
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historia kołem
si toczy

dzieci przychodz ce z winszem noworocznym zwiastuj pomy lno ć. na zdj ciu: rodze stwo łukasz i magdzia łukoszowie.

w sosie pieprzowym

Jak co roku Ustro w okresie sylwestrowym cieszył si du ym
powodzeniem. Wiele osób przyjechało po wi tach eby powitać tu Nowy Rok. Co za tym idzie, w okresie tym w obiektach,
w których zatrzymuj si tury ci, notuje si pełne obło enie.
Postanowili my wi c zrobić sond w ród losowo wybranych
ustro skich hoteli, domów wczasowych, o rodków wypoczynkowych i osób prowadz cych pokoje go cinne, jakie atrakcje
czekały na go ci odwiedzaj cych nasze miasto.
W hotelach zorganizowane zostały głównie bale sylwestrowe
z atrakcjami. W „Jaskółce” odbył si na przykład bal w l skim
stylu z charakterystycznym wodzirejem, w „Diamencie” bal
toczył si w rytm muzyki z lat 20 i 30, a specjalnym dodatkiem
był pokaz ta ca towarzyskiego. Dla dzieci hotel zorganizował
osobny kinderbal z niespodziankami. Oprócz zabawy na balu
go cie mogli te spróbować ró nych smakołyków przygotowanych przez hotelowe kuchnie. W „Magnolii” w menu znalazł
si łoso w dzony z kremem chrzanowym, specjalno ć hotelu,
czyli kotlet faszerowany „Magnolia”, dorsz w galarecie, schab
w sosie pieprzowym, czy te tradycyjny barszcz czerwony.
Jako zimna płyta podane zostały półmiski witaminowe, a na
deser ró ne ciasta. Przykładem domów wczasowych równie
organizuj cych zabawy podczas sylwestrowej nocy s „Barbara” „Bielenda”, „Dalia”, „Gwarek” „Kolejarz” „Ondraszek”
„Wilga” czy „ ródełko”. Sond przeprowadzalismy 30 grudnia
i wtedy domy te miały pełne komplety go ci. Pełne obło enie
było tak e w pokojach go cinnych (np. „Gra yna”, „Przysta ”,
„Mile ówka” „Go cinny Dom”).
Podczas sylwestrowych zabaw muzyk zapewniały głównie
orkiestry lub wynaj te zespoły. Cz sto te hotele czy to domy
wczasowe, organizowały własne pokazy sztucznych ogni. Szczególnie imponuj cy pokaza miał miejsca na rynku, ale tak e przed
pubem Angels. Fajerwerki były te przed hotelami, domami
wczasowymi, wieloma prywatnymi posesjami.
Nie tylko nasi rodacy bawili si w Ustroniu. Sylwestrow noc
sp dzili w naszym mie cie tak e go cie z Niemiec, Ukrainy czy
Włoch oraz Polacy mieszkaj cy stale za granic .
Pogoda w nocy 2008/09 dopisała i miejmy nadziej , e go cie
naszego miasta wyjechali zadowoleni i równie optymistycznie
nastawieni, powróc za rok.
Agata Werpachowska
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30 grudnia w hotelu Orlik na Zawodziu odbyło si spotkanie
władz samorz dowych Ustronia z przedstawicielami stowarzysze , duchowie stwa, organizacji społecznych, z przedsi biorcami. Takie spotkania odbywaj si od kilku lat. Wszystkich witał
burmistrz Ireneusz Szarzec, czyni c równocze nie podsumowanie
mijaj cego roku. Za najwi kszy sukces Ustronia uznał brak takich konliktów, o jakich na co dzie mo emy dowiedzieć si z
telewizji, prasy.
- W naszej małej ojczy nie potraimy sobie radzić z kłopotami,
których nie brakuje. To dzi ki takim ludziom jak pa stwo, te
kłopoty przychodzi nam znosić znacznie łatwiej - mówił I. Szarzec. Burmistrz wspomniał te o najwa niejszych wydarzeniach
w mie cie, a takim bez w tpienia było oddanie do u ytku rynku,
budz cego tyle kontrowersji. Cało ć prac to tylko rok, choć zapewne niektórym wydawało si , e to bardzo długo.
- Dobrze, e o rynku si tyle mówiło, było tyle opinii, bo to
oznacza, e to miasto yje - twierdzi I. Szarzec. Wspomniał te
o trzech budynkach komunalnych oddanych do u ytku na klocowisku, nowych blokach SM „Zacisze” i wielu nowych budynkach deweloperów. Innym wa nym dokonaniem jest uchwalenie
i zatwierdzenie przez Ministra Zdrowia operatu uzdrowiskowego. Były realizowane inwestycje z funduszy unijnych. ycz c
pomy lno ci I. Szarzec mówił:
- Wszystko to dzi ki temu, e udaje si uzyskać kompromis,
a cz sto nawet konsensus, a to e jeste cie tu razem z nami, jest
oznak tego, e nasze działania znajduj aprobat . Chciałbym za
to wszystkim podzi kować, bo ka dy ma w tym swoj cz stk .
Dzi kuj , e jeste cie w Ustroniu, e razem mo emy cieszyć si
z sukcesów, a pora ek, oby było jak najmniej.
Do ycze doł czył si przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław
Malina, który powiedział m.in.:
- Ka dy na swym polu działania robi tak wiele, e to miasto mo e
si rozwijać. W tym roku niestety pewna karta historii Ustronia
została zamkni ta. Od 1 wrze nia tego roku przestał funkcjonować
zakład, który działał w Ustroniu 236 lat. Przykro. Wprawdzie historia kołem si toczy, ale mało prawdopodobne, by koło historii
potraiło zawrócić. Niech to b dzie przestroga dla nas wszystkich,
e to, co wydaje si nienaruszalne, mo e zako czyć swój bieg.
A e jeste my u progu Nowego Roku, chciałbym by zaowocował
on doskonał współprac . Tylko dzi ki temu, e działaj organizacje pozarz dowe, irmy, instytucje i potrai ze sob rozmawiać, e
dla niech słowo jest wa ne, mo na liczyć na spodziewane efekty.
Mam nadziej , e gdy w przyszłym roku odb dzie si takie spotkanie, b dziemy mogli mówić o sukcesach b d cych udziałem
nas wszystkich i ycz wytrwało ci w osi ganiu celów. Wszyscy
razem pracujemy na wizerunek naszego miasta, na wizerunek
naszej małej ojczyzny. Niech si wam darzy.
Po wzniesionym toa cie był czas na rozmowy w nieco swobodniejszej atmosferze. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesi t
osób.
Wojsław Suchta

yczenia składaj s. malina i i. szarzec.

Fot. w. suchta
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Zdaniem
Burmistrza
o bud ecie miasta na 2009 rok mówi
burmistrz ireneusz szarzec.

*

zabawa na rynku.

Fot. w. suchta

z domu na rynek
Noc to wyj tkowa, temu nikt nie zaprzeczy: ko czy si stary, a zaczyna nowy rok.
Czas skłaniaj cy do releksji, podsumowa , robienia rozrachunków zwi zanych
z ostatnimi miesi cami. Du o si wspomina, my li o momentach dobrych i złych,
udanych okresach, zmarnowanych szansach, sukcesach i pora kach. Niejednego
pod wpływem tych rozmy la nachodzi
ch ć na zrobienie sobie listy postanowie
noworocznych. Siada przy stole z kartk
i długopisem – albo w głowie układa punkt
po punkcie, na przykład: „nie b d si
spó niał/spó niała”, „zrobi co ze swoim
yciem”, „b d miła/miły dla s siadki
z góry”, „poszukam nowej pracy”, „nie
b d nadu ywał/nadu ywała alkoholu”…
Ale to wszystko mo e jeszcze poczekać.
Przez ostatnie godziny starego czasu mo na pozwolić sobie na relaks, zapomnieć
o zmartwieniach i w ulubiony sposób po
prostu dobrze si bawić.
Spora cz ć mieszka ców Ustronia
sp dza ten wieczór w domu; w gronie
rodziny albo znajomych, rzadko samotnie. Organizowane s prywatki, albo
zwykłe posiedzenia przed telewizorem, przy ulubionym ilmie. 31 grudnia
w wypo yczalniach DVD panuje du y
ruch; jak mówi ich pracownicy, w ród
repertuaru najwi ksz popularno ci ciesz si znane hity, a poza tym komedie
i ilmy akcji.
Po wyborze odpowiedniego ilmu warto
pomy leć o czym do jedzenia i – przede
wszystkim – do picia. Spytana o popularne
sylwestrowe napoje ekspedientka sklepu
„Strumyk” odpowiada bez wahania: Wódki. Wódki i piwo, poza tym oczywi cie szampan. Niektórzy kupuj whisky. Generalnie
w ten dzie schodzi wszystko, zarówno
drogie, jak i ta sze alkohole, soki, napoje
8 stycznia 2009 r.

gazowane. Kupuje bardzo du o przyjezdnych.
Je li kto woli zabaw poza domem,
mo e wybrać spo ród propozycji wielu
ustro skich restauracji i domów wczasowych, które na ten wieczór przygotowuj specjalne oferty. Mo na pota czyć
i smacznie zje ć. Sylwestrowe przyj cie
wymaga odpowiedniej oprawy – dlatego
obl enie prze ywaj zakłady fryzjerskie,
gdzie terminy s rezerwowane nawet
z kilkumiesi cznym wyprzedzeniem. Zwyczajem innych mieszka ców i turystów s
wycieczki w góry – sporo osób szampana
wkłada do plecaka razem z termosem i gor c herbat , a potem w druje, na przykład
na Równic . Jeszcze inni spotykaj si na
polach namiotowych, przy ogniskach.
Jaki czas przed dwunast zapełnia si
ustro ski rynek. Mo e nie organizuje si
tu imprez na miar Wrocławia czy Krakowa, ale mo na poczuć atmosfer nocy
sylwestrowej, spotkać si z s siadami
i wymienić yczenia. Byłem tu na rynku po
raz pierwszy – mówi jeden z uczestników
zabawy, ucze cieszy skiego liceum i naprawd , nie spodziewałem si , e
b dzie tak fajnie. Przyszedłem kolo 23
i ju leciała muzyka; 10 sekund przed
24 wszyscy gło no zacz li odliczać,
o północy strzeliły fajerwerki i szampany.
Musiałem si odsun ć, eby od nich nie
zmokn ć! Pokaz sztucznych ogni trwał
jakie 15 min, potem do godziny 1 muzyka.
Ludzie ta czyli, bawili si … spotkałem
mnóstwo znajomych, wszyscy składali
sobie yczenia. Fantastyczna atmosfera!
Z drugiej strony, nie wszystkim podoba
si to, e du o ludzi przychodzi na rynek
po prostu pijanych. Noworoczne postanowienia? Mniej alkoholu… ale przecie
jako stary rok trzeba po egnać!? (mk)

*

*

Bud et przyj ty uchwał Rady Miasta
18 grudnia 2008 r. zakłada kontynuacj
działa rozpocz tych wcze niej, jak równie nowe zadania. Dwana cie z nich
chcemy realizować z udziałem rodków
zewn trznych. Najwi kszym jest dalsza
modernizacja amiteatru i Parku Kuracyjnego. Startujemy w konkursie i chcemy
pozyskać rodki na budow nowej sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 1, chcieliby my
równie wspólnie z powiatem kontynuować inwestycje drogowe, w tym budow ul. Dominika skiej. Jest te wiele
mniejszych przedsi wzi ć i programów,
których realizacj chcemy rozpocz ć
w tym roku. Jednym z najciekawszych
jest pomysł wspólnego z Uzdrowiskiem
realizowania Parku Uzdrowiskowego.
Ten projekt zgłoszony został wspólnie
z Karwin , a inansowanie chcemy uzyskać z Europejskiego Funduszu Współpracy Transgranicznej. S te projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego, które
ma realizować Miejski O rodek Pomocy
Społecznej. Mam nadziej , e w trakcie
roku, pojawi si jeszcze inne mo liwo ci
pozyskania rodków zewn trznych.
Zadaniem inwestycyjnym na 2009 rok
jest kontynuacja remontu przychodni na
ul. Mickiewicza. Du ym zakupem zrealizowanym przez gmin i spłacanym na
raty, wi c konsekwencje b d odczuwalne
dla bud etu w 2009 r., jest zakup od Ku ni
Polskiej kotłowni ogrzewaj cej Pra akówk , sal gimnastyczn szkoły SP-2
i G-2, ale równie cztery bloki Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze”. Chcieliby my na
podobnym do lat ubiegłych poziomie utrzymać nakłady na infrastruktur techniczn ,
remonty dróg i utrzymanie zieleni.
Konstruuj c bud et znali my ju doniesienia o recesji i maj cym nadej ć kryzysie. Zastanawiali my si , jak to si mo e
odbić na naszym bud ecie. Przyj li my
rednio wzrosty wydatków na poziomie
4%. Planowane przez Ministerstwo Finansów dochody z udziału w podatku dochodowym stwarzaj poczucie gwarancji nie
pomniejszenia tych dochodów równie po
stronie subwencji. Nasze podatki zostały
równie uchwalone na poziomie wzrostu
o 4%. Moim zdaniem pozwoli to zrealizować wszystkie podstawowe pozycje
w bud ecie.
Od kilku lat nie mamy bud etu statycznego. Praktycznie od pocz tku roku ulega
on zmianom ze wzgl du na pojawiaj ce si
nowe zadania, mo liwo ci pozyskiwania
rodków zewn trznych. Tu Rada Miasta
działa elastycznie i poprzez korekty jestemy w stanie aplikować, choćby o rodki
zewn trzne, a to wymaga dynamicznego
podej cia do bud etu.
Notował: (ws)
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bud et 2009

Uchwała bud etowa nr XXViii//008
Rady miasta Ustro
z dnia 8 grudnia 008r.
w sprawie bud etu miasta na 009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d’, „i”, pkt 10, art. 51
ust. 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.)
oraz art 165, 165 a, 166, 173, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o inansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z pó n. zm.)
Rada miasta Ustro
uchwala:
§
1. Ustala si dochody bud etu w wysoko ci 5 949.559,00 zł
jak w zał czniku nr  do uchwały.
2. W kwocie dochodów bud etu okre lonej w ust. 1 wyodr bnia si :
1) dotacje na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych na podstawie odr bnych ustaw
w kwocie .00.48,00 zł, jak w zał czniku nr  do uchwały,
2) dotacje zwi zane z realizacj zada własnych gminy
otrzymanych z bud etu pa stwa w kwocie 09.0,00 zł jak
w zał czniku nr  do uchwały,
3) dotacje zwi zane z realizacj zada na podstawie porozumie
w kwocie 79.58,00 zł jak w zał czniku nr 4 do uchwały,
4) dochody zwi zane z realizacj zada okre lonych w Miejskim programie proilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 00.000,00
zł , jak w zał czniku nr 5 do uchwały.
§
1. Ustala si wydatki bud etu w kwocie 55.05.05,00 zł jak
w zał czniku nr  do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza si ł cznie
na:
) wydatki bie ce w kwocie 9.8.54,00 zł, w tym wyodr bnia si :
a) kwot 9..800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodze ,
b) kwot 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacj przedmiotow dla zakładów bud etowych, zgodnie z zał cznikiem
nr 7 do uchwały,
c) kwot .5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, zgodnie z zał cznikiem nr 8 do uchwały,
d) kwot .7.8,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie nalece do sektora inansów publicznych, zgodnie z zał cznikiem
nr 9 do uchwały,
e) kwot .57.7,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe dotacje celowe, zgodnie z zał cznikiem nr 0 do uchwały,
f) wydatki w kwocie .00.48,00 zł na realizacj zada
z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych na
podstawie odr bnych ustaw, zgodnie z zał cznikiem nr  do
uchwały,
g) wydatki w kwocie 00.000,00 zł zwi zane z realizacj zada
okre lonych w Miejskim Programie Proilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii,
jak w zał czniku nr 5 do uchwały,
h) wydatki w kwocie 09.0,00 zł zwi zane z realizacj zada własnych gminy otrzymanych z bud etu pa stwa, zgodnie
z zał cznikiem nr  do uchwały,
i) wydatki w kwocie .98.08,00 zł zwi zane z realizacj
zada na podstawie porozumie , zgodnie z zał cznikiem nr 4
do uchwały,
j) wydatki w kwocie 9.574.747,50 zł na programy i projekty
realizowane ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej, zgodnie z zał cznikiem nr  do uchwały.
) wydatki maj tkowe w kwocie 5.88.45,00zł, jak
w zał czniku nr  do uchwały, w tym na realizacj wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie0.59.9,00 zł jak
w zał czniku nr  do uchwały.
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§
Ustalono spłat po yczek do WFO r i GW w kwocie 5.54,00
zł. Ustalono spłat kredytów do ING Bank l ski w kwocie
.500.000,00 zł
§4
Zestawienie przychodów i rozchodów bud etu zawiera zał cznik nr 4 do uchwały.
§5
Ustala si plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jak w zał czniku nr
5 do uchwały.
§7
Tworzy si rezerw ogóln w wysoko ci 00.000,00 zł.
§8
Tworzy si rezerw celow na Zarz dzanie Kryzysowe
w kwocie .000,00 zł.
§9
Deicyt bud etowy w kwocie ..04,00 zł i zostanie pokryty z :
-po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwocie .70.000,00 zł
- kredytu bankowego w kwocie 94.04,00 zł
§ 0
Upowa nia si Burmistrza Miasta do:
1) zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w roku bud etowym deicytu bud etowego do wysoko ci
.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wył czeniem
przeniesie wydatków mi dzy działami
3) dokonywania zmian w planie wydatków mi dzy zadaniami
w ramach działu,
4) lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych
w innych bankach, ni bank prowadz cy obsług bud etu Miasta,
5) udzielania po yczek i por cze w roku bud etowym do
wysoko ci 500.000,00 zł,
6) do zaci gania zobowi za zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 10
ustawy o inansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
a) na inansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust.
1 w/w ustawy,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku nast pnym jest
niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku nast pnym.
7) ustala si limit zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów
i po yczek oraz imitowanych papierów warto ciowych o których
mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o inansach publicznych do kwoty
5.000.000,00 zł
§ 
Zwroty wydatków dotycz ce bie cego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku bie cego.
§ 
Obsług bankow prowadził b dzie ING Bank l ski S.A.
w Katowicach.
§ 
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa
l skiego.

no i, gdzie ta ko ć?

Fot. w. suchta
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konkurs plastyczny

tak jak na zdj ciu powy ej, wygl dało targowisko miejskie w poniedziałek, około godz. 11. nie było zbyt wielu ch tnych do handlowania,
kupuj cych te niewielu. wszystkiemu winna pogoda. chwycił mróz.
przez ostatnie dwie zimy odwykli my, wi c zgodnie z radami płyn cymi z mediów, kto nie musiał wychodzić, siedział w domu. a có to był
za mróz. w ustroniu nie przekroczył temperatury 10 stopni poni ej
zera. zazwyczaj było to minus kilka stopni lub w ogóle w okolicach
zera. przymroziło dopiero we wtorek, choć przez mgł przebijało
si sło ce.
Fot. w. suchta

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu zorganizowała konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzie y.
Tematem była jesie i skojarzenia z ni zwi zane. W odpowiedzi otrzymali my rekordow liczb prac (170), a ł czna liczba
uczestników to prawie 200 osób (prace zbiorowe). Jury w składzie
Magdalena Piechowiak (Muzeum Ustro skie), Krzysztof Krysta
i Beata Grudzie (MBP) oceniło nadesłane prace i wybrało
spo ród nich 30, które wyró niono, a ich autorzy otrzymali
dyplomy i nagrody. Podsumowanie konkursu odbyło si 16
grudnia w siedzibie biblioteki. Nazwiska wyró nionych osób:
a) przedszkola: Dagmara Pawelska (P-1), Konrad Pinkas (P-1),
Agnieszka Bolik (P-1), Wiktoria Jakubiec (P-1), Mateusz Korcz
(P-1), praca zbiorowa gr. 0 (P-2), praca zbiorowa gr. Tygryski
(P-2), Oliwia Poloczek (P-4), Julia Czapla (P-5), Kacper M yk
(P-5), praca zbiorowa Julia Raszka, Michał Markuzel, Paweł
Markuzel, Robert Ry , Magdalena Balcar, Agata W sek, Filip
Klajmon, Kamil Jaworski, (P-6), Karolina Kocur (P-6), Maciej
mija (P-6), Martyna Niedoba (P-7), Dawid Dziedzina (P-7), b)
szkoły: praca zbiorowa Damian Kurowski, Przemek Kamieniorz,
Szymon Szlauer, 4a (SP-1), praca zbiorowa Paulina Kohut, Miłosz
Dyka, Konrad Makula, 4a (SP-1), praca zbiorowa Sandra K dzior,
Martyna Franek, Karolina Dyrda 4a (SP-1), Magda Kubik (SP-2),
Klaudia Szczecina (SP-2), Magda Szczecina (SP-2), Dominik
Marchewka (SP-2), Michał K sek (SP-2), Alan Cie lar (SP-2),
Sandra K dzior (SP-2), Martyna Szafranek (SP-2), Wojciech
Roman (SP-5), Daria Herman (SP-5), Ewelina Rymorz (SP-6),
Alicja Ba ka (SP-6).
Fotograie z lat przedwojennych pokazujemy rzadko, wi c
warto obejrzeć pierwsz komuni wi t , która miała miejsce
w ko ciele w Lipowcu w 1933 lub 1934 r. W pierwszym rz dzie od lewej stoj : Anna Krysta, Julia Glajc, Jadwiga Kłósko,
Maria Borkała, Anusia Jaworska, Helena Glajc, Helena Krysta;
w drugim rz dzie Alojzy Musiołek, Alojzy Gre , Alojzja Krysta,
Julia Sikora, Anna Pilch, Jarosław Marianek, Alojzy Chrapek;
w rz dzie trzecim: Karol Balcarek, Dominik Nowak, Władysław
Nowak, Rudolf Moje cik, Antoni Balcarek, Stanisław Balcarek.
Fotograi u yczyła Henryka Chrapek, a w jej opisie pomogli
Wiktoria i Jan Tomiczkowie.
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ZAł CZniK nR 

do uchwały bud etowej nr XXViii//008
z dnia 8 grudnia 008r.
Dział

DoChoDy

ródło dochodów

§

00 LE niCtWo
Dochody z najmu i dzier awy składników
maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek
samorz du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora inansów
publicznych oraz innych umów o
podobnmym charakterze
0750
00 tRAnSPoRt i ł CZno Ć
Wpływy z ró nych opłat
0690
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania
bie ce realizowane na podstawie
porozumie mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego
2320
0 tURyStyKA
rodki na doinansowanie własnych zada
bie cych gmin(zwiazków gmin)powiatów
(zwi zków powiatów) samorz dów
województw pozyskane z innych ródeł 2708
rodki na doinansowanie własnych
inwestycji gmin(zwi zków gmin),
powiatów,zwi zków powiatów, samorz dów
województw, pozyskane z innych ródeł 6298
700 GoSPoDARKA miESZKAnioWA
Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie
i uzytkowanie wieczyste nieruchomo ci 0470
Wpływy z rónych opłat
0690
Dochody z najmu i dzier awy składników
maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek
samorz du terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora inansów publicznych
oraz innych umów o podobnmym
charakterze
0750
Wływy z tytułu przekształcenia prawa
u ytkowania wieczystego przysługuj cego
osobom izycznym w prawo własno ci 0760
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własno ci oraz prawa u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci
0770
Wpływy ze sprzeda y składników
maj tkowych
0870
Pozostałe odsetki
0920
rodki na doinansowanie własnych inwestycji
gmin(zwi zkó gmin), powiatów,zwi zków
powiatów, samorz dów województw,
pozyskane z innych ródeł
6298
70 DZiAłALno Ć USłUGoWA
Wpływy z ró nych opłat
0690
Wpływy z ró nych dochodów
0970
750 ADminiStRACJA PUBLiCZnA
Dochody z najmu i dzier awy składników
maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek
samorz du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora inansów
publicznych oraz innych umów
o podobnmym charakterze
0750
Wpływy z ró nych dochodów
0970
Dotacje celowe otrzymane z bud etu p stwa
na realizacje zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
2010
Dochody jednostek samorz du terytorialnego
zwi zane z realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych ustawami
2360
rodki na doinansowanie własnych zada
bie cych gmin(zwiazków gmin)
powiatów (zwi zków powiatów) samorz dów
województw pozyskane z innych ródeł 2708
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WłADZy PA StoWEJ, KontRoLi
i oChRony PRAWA oRAZ
S DoWniCtWA
 00
Dotacje celowe otrzymane z bud etu p stwa
na realizacje zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
2010
2 600
754 BEZPiECZE StWo PUBLiCZnE
i oChRonA PRZECiWPo ARoWA
7 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne
od osób izycznych
0570
6 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bie ce realizowane na podstawie
porozumie (umów) mi dzy JST
2320
1 000
75 DoChoDy oD oSóB PRAWnyCh
oD oSóB fiZyCZnyCh i oD innyCh
JEDnoStEK niE PoSiADAJ CyCh
oSoBoWo Ci PRAWnEJ oRAZ
WyDAtKóW ZWi ZAnyCh
Z iCh PoBoREm
8 7 098
Podatek dochodowy od osób izycznych 0010 11173 098
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 400 000
Podatek od nieruchomo ci
0310 11500 000
Podatek rolny
0320
97 800
Podatek le ny
0330
15 200
Podatek od rod. transportowych
0340 480 000
Podatek od działalno ci gospodarczej
osób izycznych opłacany w formie
karty podatkowej
0350
30 000
Podatek od spadku i darowizn
0360 120 000
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej
0390 2000 000
Wpływy z opłaty skarbowej
0410
80 000
Wpływy z opłaty targowej
0430 150 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460
3 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzeda alkoholu
0480 600 000
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorz du
terytorialnego na podstawie odr bnych
ustaw
0490 300 000
Podatek od czynno ci cywilno-prawnych 0500 1300 000
Wpływy z róznych opłat
0690
8 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
podatków i opłat
0910
70 000
758 Ró nE RoZLiCZEniA
84 80
Pozostałe odsetki
0920
60 000
Subwencje ogólne z bud etu pa stwa,
w tym:
2920 6 786 802
cz ć o wiatowa
6 786 802
80 o WiAtA i WyChoWAniE
5  749
Dochody z najmu i dzier awy składników
maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek
samorz du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora inansów
publicznych oraz innych umów o podobnmym
charakterze
0750
8 800
Wpływy z usług
0830 1277560
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa
na realizacj własnych zada bie cych
gmin (Zwi zków gmin)
2030
24 989
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorz du terytorialnego oraz
zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na
doinansowanie zada bie cych
2900
50 000
rodki na doinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorz dów
województw, pozyskane z innych ródeł 6298 3 871 400
85 oPiEKA SPołECZnA
 87 8
Wpływy z ró nych dochodów
0970
2 000
Wpływy z usług
0830 426 760
Dotacje celowe otrzymane z bud etu p stwa
na realizacje zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
2010 2 896 244
8 stycznia 2009 r.

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa
na realizacj własnych zada bie cych
gmin (zwi zków gmin)
2030 284 617
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bie ce realizowane na podstawie
porozumie mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego
2320 192 097
rodki na doinansowanie własnych zada
bie cych gmin(zwiazków gmin)powiatów
(zwi zków powiatów) samorz dów
województw pozyskane z innych ródeł 2708
71 600
85 PoZoStAłE ZADAniA W ZAKRESiE
PoLityKi SPołECZnEJ
7 000
Wpływy z usług
0830
76 000
900 GoSPoDARKA KomUnALnA i oChRonA
RoDoWiSKA
 07 000
Wpływy z opłaty produktowej
0400
3 000
Wpływy z ró nych opłat
0690 804 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieni nej
0960 260 000
9 KULtURA i oChRonA DZiEDZiCtWA
nARoDoWEGo
 94 07
Wpływy z ró nych dochodów
O970
40 000
rodki na doinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów, samorz dów województw,
pozyskane z innych ródeł
6298 1874 017
DoChoDy oGółEm
5 949 559

ZAł CZniK nR 

do uchwały bud etowej nr XXViii//008
z dnia 8 grudnia 008r.

WyDAtKi
Dział Rozdział

nazwa

00

RoLniCtWo i łoWiECtWo
 000
Izby rolnicze
2 000
LE niCtWo
9 000
Pozostała działalno ć
9 000
tRAnSPoRt i ł CZno Ć
4 8 
Drogi publiczne powiatowe
1 823 111
Drogi publiczne gminne
2 515 000
tURyStyKA
84 9
Pozostała działalno ć
846 963
GoSPoDARKA miESZKAnioWA 4 75
Ró ne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej i komunalnej
2 407 225
Gospodarka gruntami
i nieruchomo ciami
791 500
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
44 000
DZiAłALno Ć USłUGoWA
 000
Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000
Opracowania geodezyjne i kartograiczne 40 000
Cmentarze
32 000
ADminiStRACJA PUBLiCZnA 5 4 7
Urz dy wojewódzkie
104 594
Rady gmin
147 000
Urz dy gmin( miast i miast na prawach
powiatu)
4 996 700
Promocja JST
345 877
Pozostała działalno ć
40 000
URZ Dy nACZELnyCh oRGAnóW
WłADZy PA StWoWEJ,
KontRoLi i oChRony PRAWA
oRAZ S DoWniCtWA
 00
Urz dy naczelnych organów pa stwowej
kontroli i ochrony prawa
2 600
BEZPiECZE StWo PUBLiCZnE
i oChRonA
PRZECiWPo ARoWA
 0 500
Komendy Powiatowe Stra y Po arnych 15 500

00
00
0
700

01030
02095
60014
60016
63095
70004
70005
70021

70

750
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71004
71014
71035
75011
75022
75023
75075
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Plan
na 009 r. (+)

75412
75414
75416
75421

Ochotnicze Stra e Po arne
460 000
Obrona cywilna
1 000
Stra Miejska
550 000
Zarz dzanie Kryzsysowe
10 000
75
DoChoDy oD oSóB PRAWnyCh,
oD oSóB fiZyCZnyCh i oD innyCh
JEDnoStEK niEPoSiADAJ CyCh
oSoBoWo Ci PRAWnEJ oRAZ
WyDAtKi ZWi ZAnE Z
iCh PoBoREm
05 700
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
nale no ci bud etowych
205 700
757
oBSłUGA DłUGU PUBLiCZnEGo 400 000
75702 Obsługa papierów warto ciowych,
kredytów i po yczek JST
400 000
758
Ró nE RoZLiCZEniA
 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe
312 000
w tym:
ogólna
300 000
celowa na Zarz dzanie Kryzysowe
12 000
80
o WiAtA i WyChoWAniE
 
80101 Szkoły podstawowe
11355 100
80104 Przedszkola
4 580 996
80110 Gimnazja
3 654 726
80113 Dowo enie uczniów do szkół
257 800
80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
305 900
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 627
80148 Stołówki szkolne
1 062 340
80195 Pozostała działalno ć
42 823
85
oChRonA ZDRoWiA
4 550
85149 Programy polityki zdrowotnej
25 000
85153 Zwalczanie narkomanii
20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
580 000
85195 Pozostała działalno ć
18 550
85
PomoC SPołECZnA
5 84 8
85202 Domy pomocy społecznej
1 381 500
85212
wiadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
2 749 772
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy społecznej
14 069
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
426 359
85215 Dodatki mieszkaniowe
300 000
85219 O rodki pomocy społecznej
679 880
85295 Pozostała działalno ć
132 701
85
PoZoStAłE ZADAniA W ZAKRESiE
PoLityKi SPołECZnEJ
55 000
85305
łobki
525 000
854
EDUKACyJnA oPiEKA
WyChoWAWCZA
4 70
85401
wietlice szkolne
342 710
900
GoSPoDARKA KomUnALnA
i oChRonA RoDoWiSKA
5 45 700
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 2 695 282
90003 Oczyszczanie miast i wsi
800 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
178 668
90015 O wietlenie ulic, placów i dróg
920 000
90095 Pozostała działalno ć
358 750
9
KULtURA i oChRonA
DZiEDZiCtWA nARoDoWEGo 4 507 8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
566 500
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 760 000
92116 Biblioteki
469 000
92118 Muzea
477 182
92195 Pozostała działalno ć
2 235 000
9
KULtURA fiZyCZnA i SPoRt
44 00
92605 Zadania z zakresu kultury izycznej
i sportu
424 600
ogółem wydatki
5505 05
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oRaz Wypo yCzalnia dla dzieCi i młodzie y
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypo yczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œRodoWiskoWa W ustRoniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
muzeum ustRońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
muzeum czynne:
w poniedzia³ki 9 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
oddział muzeum „zbioRy maRii skaliCkieJ”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „pod Jodłą”:

malarstwo iwony dzier ewicz-Wikarek - wystawa czynna 26.11.2008 r. - 31.01.2009 r.
klub pRopozyCJi: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
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 @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

FundaCJa œW. antoniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
eWangeliCkie stoWaRzyszenie „maRia maRta”
ul. polańska 87a, adres kontaktowy: pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
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 - 10.0012.00 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”mo na inaCzeJ”W ustRoniu
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
roda 15.00- 18.00
- psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 roda 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 roda12.30-15.00.
WietliCa RodoWiskoWa dla dzieCi i młodzie y W HeRmaniCaCH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• roda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zale no ci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje mo liwo ć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a tak e zajęcia z informatyki
• sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to
filmowy dzień bajek.
mieJska inFoRmaCJa tuRystyCzna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
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.
stRa mieJska ustRoñ
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

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 „pRa akóWka”
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - 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 stoWaRzyszenie tRze WoœCi
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.
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Ludeczkowie jako sie te mocie?

U WAGA!

Urz d miasta Ustro przypomina o wynikaj cym
z ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowi zku składania o wiadcze
dotycz cych sprzeda y napojów alkoholowych za 008
r. oraz uiszczania pierwszej raty za sprzeda napojów
alkoholowych. termin płatno ci pierwszej raty upływa
 stycznia 009 r. Płatno ci nale y dokonywać w kasie
Urz du miasta Ustro (parter) lub przelewem na konto
bankowe: inG BAnK L SKi o/Bielsko-Biała 0
050070 000 000 00 5.
PoZiomo: ) łupliwy minerał, ) uderza do głowy, 4) kaustyczna, ) element umundurowania, 8) do lutowania, 9) ółte
lub topione, 0) teren pod nadzorem, ) osobiste w banku,
) bardzo gor cy klimat, ) ryba karpiowata, 4) grecki bóg
wojny, 5) do przesiewania, ) choroba zaka na, 7) trz s ce si drzewo, 8) Agnieszka zdrobniale, 9) tło drukarskie,
0) miejska.
PionoWo: ) zb dna po obiedzie, ) dramat Ró ewicza,
) zapada w sali s dowej, 4) miasto w Nowym Meksyku
(USA), 5) miasteczko na Krymie, ) al o co , 7) poprzednik oboju, ) jelito, ) pływaj w barszczu czerwonym,
4) wyspa koralowa.

Ju łoto Nowy Rok, a jo jako co roku fórt dojodóm to, co
zostało po wiyntach. Dy stujym akurat kiszónóm kapuste
na bigos z miynsym z kurzich lotek, kónskami łowiynziny,
coch miała na wióntecznóm polywke i jakimisikej zeschłymi
sznytkami szónki. Móm tej wy erki pełny kastrol, tó mi to
isto styknie na dwa łobiady. Została mi jeszcze cało ki niczka rozmaitych ciasteczek (a miałach z dziesiy ć mustrów,
abo wiyncyj), tó se pojodóm i zdo mi sie, e je ech jeszcze
aji w wióntecznym nastroju. Dziecka ju pojechały do swojich zajy ć, tó zostałach z mojim starym, psym, co sie fórt
isko i takóm dopolónóm koczkóm, co szpatnie miałczy. Do
wczora jeszcze dojodałach karpia, bo odyn sie ju po Wiliji
na niego nie skusił skwóla tych pieró skich ło ci. Pies mi
kapke pumogo, a te go roz biere na miynso, a za chwile na
słodki. Tak jako mie. Nale samym miynsym i ciastkami nielza
wy yć, tó ech sie dzisio łoblykła i wylazła z chałupy, coby
se kupić wiy y chlebiczek. Ale jak sie wlezie po wiyntach
do sklepu, to człowieka łogarnio taki kac po wiónteczny. Nó
przeca ni z gorzołki, jyny z tej niegospodarno ci. Handlowcy
przirychtowali na wiynta strasznucnie moc towaru – to je
dlo nich raj. Chcóm sprzedać jak nejwiyncyj wszystkigo,
a choć ludziska dajóm sie nabrać i doista fest kupujóm,
to jednakowo sporo tego rozmaitego towaru zostało. Jak
to sóm czekulady, to jeszcze poczakajóm, gorzi jak to je
wórszt abo jako chabanina. Tó to przed wiónteczne miynso
– straszy klijynta, a choć ponikiedy je aji przecynióne, to
chyntnych na niego bardzo ni ma. I dycki mie serce boli jak
pomy lym wiela tego jedzynio psuje sie po ka dych wiyntach i w naszych chałupach i we sklepach. Co potym z tym
robióm? Nie wiym i to je tyn kac po wiónteczny, tym bardziyj
jak kapsa pusto i jakosi tyn dłógucny styczy trzeja przebiydować. Nale Nowy Rok sie zaczył – dnia ju na kurzi skok
przibywo, tó yczym wszyckim moc rado ci ka dego dnia
i zdrowiczka, a nade wszystko spokoju i rozwagi na całym
wiecie i w naszych rodzinnych dómach.
Jewka

krzy ówka krzy ówka krzy ówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 16 stycznia.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 51

GoDy Po LoDZiE
Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: El bieta tyrna, Ustro ,
os. Cieszy skie 1/13. Zapraszamy do redakcji.
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uczestnicy narciarskiej szkoły.

po bulwarach

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia od czterech lat zajmuje si
promowaniem narciarstwa biegowego
w naszym mie cie. Ostatnie dwie zimy
jakiemukolwiek narciarstwu w Ustroniu
nie sprzyjały, wi c zaj cia prowadzono
na Kubalonce. Powiedzmy sobie szczerze
- nie jest to promocja Ustronia.
- Na razie trasy wydeptujemy sami. Gdyby
spadło jeszcze 10 cm niegu mogliby my
zakładać lady - mówi prezes Stowarzyszenia Andrzej Nowi ski. - Rada Miasta
zdecydowała o zakupie skutera nie nego
dla Kolei Linowej Czantoria, który ma
posiadać specjalne urz dzenie do zakładania ladów. Z tego co wiem, trwa
procedura realizacji zamówienia. Gdy
b dzie skuter i odpowiednia ilo ć niegu,
od razu robimy lady, przede wszystkim na
bulwarach, od mostu na Skalicy do mostu
wisz cego przy amiteatrze. Tam bulwary
s do tego prawie idealne, ł ki s płaskie,
nie ma wi kszych kamieni. W drugiej kolejno ci trasy biegowe chcemy wytyczyć
na Czantorii. Pierwsz od górnej stacji
wyci gu w stron przeł czy Beskidek
i drug na drodze le nej w dolinie Suchego
Potoku.
Gdy trasy b d powstawać informacje
o nich maj si pojawiać na stronie internetowej miasta razem z mapkami oraz na
stronach portali zajmuj cych si promowaniem nart biegowych.
- Oczywi cie je li b d odpowiednie warunki niegowe podejmiemy i inne działania - twierdzi A. Nowi ski. - Plan na

sezon zimowy 2008/09 ju realizujemy.
W grudniu w Ziemowicie na Zawodziu
zorganizowali my szkolenie dla wszystkich ch tnych z zakresu serwisowania nart
biegowych. Uczestniczyło kilkadziesi t
osób. Szkolenie prowadziła irma Toko,
jeden z bardziej znanych producentów
smarów i lizgów. To du e zainteresowanie
sprawiło, e planujemy jeszcze jedno takie
szkolenie. Na pewno planujemy wszelkie
działania zwi zane z Ustro sk Szkoł
Narciarstwa Biegowego. Przy dobrych
warunkach na bulwarach, przy nieco gorszych pod Czantori , a w ostateczno ci
na Kubalonce. Na bulwarach s wr cz
wymarzone warunki do nauki. Płaski teren
pozwala szybko si uczyć.

Na razie jeszcze nie wiadomo czy Stowarzyszenie otrzyma rodki ze Starostwa
Powiatowego na prowadzenie szkoły, a od
tego zale y, jak wygl dać b d zaj cia. Jeeli dotacji nie b dzie, zostanie ograniczona ilo ć zaj ć, ale szkoła b dzie działać.
Przypomnijmy, e zaj cia odbywaj si
w weekendy przed południem, a prowadz
je trenerzy: Paweł Gorzołka, Piotr liwka
i Mariusz Zawada.
- Oczywi cie b dziemy si starali zorganizować zawody w sprintach, gdy nasze trasy s do tego najlepiej przystosowane. Jest
to w tej chwili chyba najbardziej widowiskowa konkurencja w biegach narciarskich
- mówi A. Nowi ski. - Jeste my w stanie
przygotować nawet sprinty, gdzie zawodnicy w inałach startowaliby równocze nie,
ale wtedy trzeba przywie ć na bulwary
ratrak. W innym przypadku, b dzie to tak
jak dwa lata temu, bieg na czas.
Planowany termin zawodów to przełom stycznia i lutego. Tu konieczna jest
weryikacja z terminami innych zawodów
w tym czasie, gdy nie nale y dublować
zawodów. A. Nowi ski zapewnia, e do 15
stycznia mo na, b dzie uzyskać wszelkie
informacje o szkole i zawodach. Teraz
trwa oczekiwanie na dotacje, dalsze opady niegu i skuter nie ny. Przypomnijmy, e skuter b dzie nale ał do Kolei
Linowej Czantoria, a korzystać z niego
b dzie równie Stowarzyszenie i GOPR.
A. Nowi ski zapewnia, e nie ma mowy
o konliktach.
- My generalnie trasy przygotowujemy
wieczorami - zapewnia A. Nowi ski. - To
taka specyika, e najlepiej to robić przy
najni szej temperaturze, eby lady zmarzły i jak najdłu ej wytrzymały.
Wojsław Suchta

Ćwiczenia pod okiem trenera.

broda w pucharze bal sportu

W ostatni weekend w austriackim Eisenerz, odbyły si zawody
Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej, w których startowali reprezentanci Polski, a w ród nich Artur Broda
z Ustronia. W sobot 3 stycznia A. Broda po skokach zajmował
44 miejsce, ale sporo nadrobił w biegu i ostatecznie zaj ł 19
miejsce ze strat 1 min. 10,8 sek. do zwyci zcy Matthiasa Menza
z Niemiec. W niedziel A. Broda zaj ł 29 miejsce ze strat 1.37,2
do Rubena Welda z Niemiec. W Pucharze Kontynentalnym A.
Broda jest najlepszy z Polaków, gromadz c 42 pkt. zajmuje 29
miejsce. Prowadzi Todd Lodwick z USA – 380 pkt.
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W sobot 24 stycznia o godzinie 19, w Hotelu Tulipan, ul.
Szpitalna 21, odb dzie si VII Ustro ski Bal Sportu. Podczas balu
zostan wr czone nagrody najlepszym sportowcom, trenerom,
a tak e ludziom przyjaznym dla sportu naszego miasta. Jak co
roku, b dzie wy mienita kuchnia, loteria fantowa, a do ta ca
przygrywać b dzie doborowa orkiestra. Bilety w cenie 300 zł od
pary, mo na nabyć w restauracji „Adriatico”- tel. 033 854 50 29,
Miejskiej Informacji Turystycznej „Haro” - Rynek 2, tel. 033 854
26 58 lub w Hotelu „Tulipan” - tel. 033 854 37 80.
Zarz d Klubu Sportowego „Ku nia Ustro ”
8 stycznia 2009 r.

XVii Finał

W niedziel , 11 stycznia 2009 r. po raz siedemnasty zagra
w całym kraju Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy. W Ustroniu
ponad 200 wolontariuszy kwestować b dzie z nadziej na uzbieranie du ej kwoty przeznaczonej na zakup urz dze do wczesnego
wykrywania chorób nowotworowych u dzieci. W akcj wł czyły
si prawie wszystkie nasze szkoły, zaanga owani s uczniowie
i nauczyciele, pracownicy Miejskiego Domu Kultury, Policji,
Stra y Miejskiej. Tak e ludzie dobrej woli, którzy co roku wspomagaj wolontariuszy i wykonawców koncertu – wod i oran ad
Michał Bo ek - wła ciciel „Ustronianki”, dro d ówkami Urszula
Skwara wła cicielka „Delicji”, pizz Szymon Latanik - wła ciciel
Pizzeri „Nappoli” a ciepłym posiłkiem Angelika Krajewska-Leda
z pubu Angel’s. Wolontariusze pojawi si na ulicach naszego
miasta mi dzy godzin 9.00 a 15.30, b d mieli identyikatory
i charakterystyczne kartonowe puszki na datki oiarodawców.
Drodzy Pa stwo! To jedna z najpi kniejszych i najbardziej potrzebnych akcji w Polsce, skutkuj ca ogromn pomoc w resorcie
zdrowia, bez której wiele istnie nie miałoby racji bytu. Otwórzmy
si na potrzebuj cych, podzielmy si tym, co mamy. Uratujmy
ycie maluchom i przeznaczmy fundusze na zakup aparatury,
która pomo e w walce z chorob zbieraj c coraz wi ksze niwo
– z rakiem. Ufam, e jak w latach poprzednich, puszki szybko si
zapełni , a akcja spotka si z yczliwym zrozumieniem ogółu.
Na zako czenie dnia o godz.17, dla kwestuj cej młodzie y
i wszystkich ch tnych w sali widowiskowej MDK, odb dzie si
koncert zespołów młodzie owych . Zagraj i za piewaj zespoły
Silesian Sound, Gif Noise i Radogost, zata cz grupy Lejdis
i Absurd. Odb dzie si te licytacja przedmiotów przysłanych ze
sztabu w Warszawie.
Niech ten dzie stanie si dla wszystkich dniem szczególnym,
ł cz cym ludzi wra liwych i ch tnych do pomocy dzieciom
w całej Polsce.
(bn )
Nowy Roczek za przibył do ziymskij krainy
i ku nóm zawitoł – tu, kaj je Równica,
coby szumny Ustró , kierym sie chlubiymy,
fórt nóm wszyckim słó ył i dycki zachwycoł.
Tó na progu roku, dyć sie dziepro zaczył,
yczym Wóm, ludeczkowie, wszelkij pomy lno ci,
nó i zdrowio dobrego – to przeca moc znaczy,
jak nejwiyncyj dobroci, codziynnych rado ci.
Dlo siebie a dlo bli nich jeszcze lepsi byjmy,
dyć to nic nie kosztuje – kapke dobrej woli,
ło wszyckich urazach zarozki zabyjmy,
choć niejedna zadra fórt nas kansik boli.
Tó z rado cióm pójmy w Nowy Rok – przed siebie
i z ufno cióm ku bli nim wycióngnijmy rynce,
coby my sie tu mieli na ziymi jak w niebie,
by ludzi dobrej woli było coroz wiyncyj.
Ustrónioczka

8 stycznia 2009 r.

pami ci janusza lipusa

26 grudnia 2008 r. w drugi dzie wi t Bo ego Narodzenia
zmarł nasz Przyjaciel i Kolega. Miał 62 lata. Janusz od 1,5 roku
walczył o ycie. Przez cały czas wiedział, e walczy ze miertelnym zagro eniem, ale nie poddawał si . Byli my wiadkami
jak GODNIE ,z determinacj , nadziej i odpowiedzialno ci
za los Swoich Bliskich, nasz Przyjaciel zmagał si z losem
przeznaczenia. Ten wspaniały, przyjazny ludziom człowiek
z nieprawdopodobn determinacj pokonywał chwile zw tpienia.
Jeszcze w styczniu 2008 r. zdominował swoich przyjaciół pi kn ,
techniczn jazd na nartach, czym wprowadził w zdumienie
swoich lekarzy. W czerwcu 2008 r. prze ywali my pi kne dni
na rejsie eglarskim. Janusz był in ynierem budownictwa,
bardzo dobrym i cenionym in ynierem. Budował dzielnic leczniczo-rehabilitacyjn na Zawodziu, osiedle mieszkaniowe na
Manhatanie, szkoły i inne obiekty. W latach 70-tych był równie
nauczycielem w Zasadniczej Szkole Budowlanej, kształc cej
przede wszystkim zaplecze budowniczych Ustronia. Zbyt wiele
czasu zaj łoby wyliczanie jego dorobku zawodowego jako inyniera budownictwa. Jeste my dumni, e mieli my zaszczyt
być Jego kolegami i przyjaciółmi. Zawsze b dziemy pami tać
Janusza jako skromnego, pogodnego i przyjaznego wszystkim,
z którym zetkn ło Go jego pracowite ycie. B dziemy pami tać
Jego przyja , pogod ducha, ambicj i spokój, z jakim przyj ł
swoj chorob .
Jeste my z Ciebie dumni Przyjacielu!
Dumny z Dziadziusia b dzie Twój wnuczek Rafałek, którego
tak bardzo kochałe . egnaj Drogi Przyjacielu, cze ć Twojej
Pami ci.
Przyjaciele i koledzy
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KULtURA

Koncert noworoczny: „Ach, ten Wiede ...”, MDK Pra akówka, cena biletu 30 zł.
11.01. 09 godz.9.00 - XVii finał Wielkiej orkiestry wi tecz- 15.30 nej Pomocy - kwesta na rzecz wczesnego
wykrywania chorób nowotworowych
u dzieci.
11.01. 09 godz.17.00 Koncert zespołów Gif nosie, Radogost,
i Silesian Sound, MDK Pra akówka.
13.01. 09 godz. 16.00 Beneis Anny Gluzy pt. „ hanka z Brzeziny - stare a nowe piywki na urodziny”, Muzeum Ustro skie.
9.01. 09 godz.19.00

Kino

odpalanie z r ki ...

Fot. w. suchta

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Czyszczenie tapicerki meblowej,
wykładzin. 694-672-553, (33)
483-16-74.
HACCP – gastronomia, handel,
produkcja. 507-127-937.
Sprzedam iata Ducato maxi, 2004
r., poj. 2,3, biały, kupiony w polskim salonie. 509-940-502.
Kupi mieszkanie w Ustroniu ok.
60m2, nie Manhatan. 600-316-459.
Sprzedam monitor Samsung SyncMaster 171s. 505-841-862.

7-8.1
9-10.1
11.1
12.1
13-14.1
15-16.1

-

elba
„111”
Venus
centrum
pod najad
na szlaku

Wynajm lub sprzedam 80m 2
powierzchni magazynowo – produkcyjnej w centrum Bielska.
501-29-58-78.
Sprzedam VW LT 35 max, rok
2004, biały, poj.2,4, turbo diesel,
sprowadzony, cena do uzgodnienia. 509-940-502.
Starsza pani z wnuczkiem szuka
mieszkania do wynaj cia, 2 pokoje lub 3 mniejsze, z osobnym
wej ciem. 694-930-303.
Sprzedam nowe opony zimowe
R13, 155/80, 2 sztuki – 200zł.
693-098-439.
Sprz tanie mieszka . 691-265-796.
Pokój do wynaj cia. 033 854-71-37.

ul. cieszy ska 2
ul. skoczowska 111
ul. gra y skiego 2
ul. daszy skiego 8
ul. 3 maja 13
ul. 3 maja 46

tel. 854-21-02
tel. 854-24-89
tel. 858-71-31
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

2-8.01 godz. 20.00
9-15.01 godz. 19.00

tAJnE PRZEZ PoUfnE, komedia,15 lat,
USA.
ZAJ CiE AWARyJnE, komedia,15 lat,
USA.

dziesi ć lat temu
29 grudnia zmarł Marian yła, znany wszystkim dyrygent Estrady
Ludowej „Czantoria”.
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1 stycznia 1999 r. ponownie w naszym kraju zacz ły funkcjonować powiaty. W Ustroniu władzom powiatowym podlegać b dzie
m.in. policja i stra po arna. Tu po północy 1 stycznia wła nie
policjantów ustro skiego komisariatu i stra aków z Jednostki Ratowniczo-Ga niczej w Polanie odwiedzili: starosta Andrzej Georg
i członek Zarz du Powiatu Lesław Werpachowski.
Dłu sz dyskusj na sesji wywołała uchwała o limicie nowych
zezwole na wykonywanie przewozu osób taksówkami w 1999 r.
W uchwale zaproponowano, by limit ten wyniósł „0”. (...) – Wyobra cie sobie, e chłopak ko czy szkoł i chce zostać taksówkarzem – mówił Tomasz Dyrda. (...) W głosowaniu 16 radnych opowiedziało si za przyj ciem zaproponowanej uchwały, 3 wstrzymało
si od głosu, 3 było przeciw.
21 grudnia 1998 r. odbyło si spotkanie Ustro skiego Porozumienia Samorz dowego, w którym uczestniczył burmistrz miasta
Ustronia Jan Szwarc, prezes ZM PSL Jan Kubie , radni wybrani
do Rady Miejskiej z UPS-u oraz osoby, które kandydowały z tego
ugrupowania w wyborach samorz dowych. (...) Bronisław Brandys
przedstawił rozliczenie kampanii wyborczej UPS-u. Ugrupowanie
to wydało na cały przebieg kampanii tylko 1.150 zł (w tym plakaty,
ulotki, opłacenie sali na zebrania, itp.)
Wokół hotelu „Równica” skupili si członkowie cieszy skiej
i bielskiej grupy pirotechników, stra acy, policja, funkcjonariusze
stra y miejskiej. Powodem – podejrzenie podło enia ładunku wybuchowego w budynku. (...) Zanim okazało si , e bardzo trudna
i kosztowna akcja była wynikiem głupiego artu, upłyn ło kilka
godzin.
Zaledwie kilkunastu biegaczy zjawiło si 31 grudnia rano na
Równicy, by rozegrać tradycyjny Bieg Sylwestrowy.
W wigilijny wieczór Dom Pomocy Społecznej w Poniwcu, odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Młodzi dla Ustronia”. Sylwia Gogółka, Tomasz Szkaradnik i Bogusław Zgondek, przywie li
ze sob paczki pod choink dla pensjonariuszy DPS.

... i z gwinta.
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Na III sesji Rady Miejskiej (...) uchwalono wprowadzenie zakazu
sprzedazy materiałów pirotechnicznych w handlu obwo nym.
8 stycznia 2009 r.

FELIETON
tak sobie my l

Co pozostało
po minionym roku?
Wyszedłem na spacer po mie cie. Wypełniam zalecenie lekarza. Przy moich
dolegliwo ciach konieczny jest ruch…
Tylko, e jako nie potrai spacerować, bez
okre lonego celu. Zazwyczaj wi c wychodz z domu wtedy, gdy mam jak spraw
do załatwienia. Tym razem wybrałem si
z domu w poszukiwaniu… minionego czasu. A dokładniej mówi c w poszukiwaniu
ladów pozostawionych przez miniony
rok.
Mam bowiem tak zasad yciow , e
ka dy miniony rok powinien pozostawić
co po sobie, co trwałego i u ytecznego.
I to zarówno w yciu pojedynczych ludzi,
jak i w yciu społecznym. S lata, które
pozostawiaj po sobie znaczny dorobek,
a s i takie, które przyniosły wi cej strat
ni po ytku.
Zapewne ten miniony rok w naszym miecie nale y zaliczyć do udanych. Doko czona została przebudowa rynku. Przebudowa,
która budziła wiele sporów i w tpliwo ci,
oceniana jest cz ciej pozytywnie ni negatywnie. Rynek stał si miejscem spotka
mieszka ców i przyjezdnych. W pogodne
dni wiele osób odpoczywa tam i robi sobie

FELIETON
Zima
„Uhu! ha! Uhu! ha! Ale, zima zła. My si
zimy nie boimy!”... Wreszcie mamy prawdziw zim . Nowy rok 2009 rozpocz ł si
od prawdziwej zimy. Posypało niegiem.
Zrobiło si mro nie. Jest tak jak ma być
w zimie. Do głosu zacz li dochodzić ci,
co od dawna głosili, e zamiast ocieplenia
klimatu, b dziemy mieli jego ozi bienie.
No, ale nie popadajmy w przesad . Od lat
mamy coraz to cieplejsze zimy. Na narty to
wyje d amy w Alpy: do Austrii, Włoch czy
Francji. Tam s pewne warunki niegowe.
U nas niegu jest coraz mniej. Przyzwyczaili my si ju do niezb dnych na stokach
„armatek nie nych”. Jak tylko pami tam,
to od dzieci stwa u nas w Beskidach, zimy
były zawsze pełne mrozu i niegu. Ojciec to
nawet zabronił mi uprawiania narciarstwa
biegowego, bo jak mówił bieganie przy
- 20oC mrozu, to pewne zapalenie płuc!
Mieszkałem na Leszczynach, przedmieciu Bielska – Białej. Czasem, to nawet
do szkoły nie chodzili my, taki był mróz.
Moja mama pami tam nosiła „kapce”.
Czy kto dzi wie co to były „kapce?” Ju
pocz tkiem grudnia, a na pewno na w.
Mikołaja, wychodzili my na tzw. „steinbrochy”, takie małe górki po kamieniołomie.
Dzi całkowicie zabudowane osiedlem
Złote Łany (tak, tam były prawdziwe „złote
łany”). Tak wi c w tym kamieniołomie
je dzili my na nartach. Ten był mistrzem,
kto „ustał” zjazd „na pich ” do „dolinki
8 stycznia 2009 r.

zdj cia. Znaczn popularno ci ciesz si
imprezy organizowane na rynku.
W ci gu roku naprawiono kolejne odcinki ulic naszego miasta, m.in. cz ć ulicy
Daszy skiego mi dzy rondami. Ruszyła
budowa ulicy pod skarp . Poprawiono te
drogi w innych cz ciach miasta. Zapewne
chcieliby my, aby budowa czy naprawa
dróg post powała szybciej… Nie zawsze to
si jednak udaje. I to z ró nych powodów;
braku pieni dzy, trudno ci zwi zanych
z wykupem gruntów, protestami mieszka ców, przedłu aj cymi si przetargami, itp.
Przybywa chodników wyło onych kostk brukow . Wygl da na to, e takie chodniki powinny być trwalsze, ni te dawne
budowane z płyt. Inna rzecz, e s miejsca,
gdzie wci łatwo sobie skr cić nog na
dziurawych chodnikach.
W ostatnich latach buduje si wiele
domów mieszkalnych. Powstały nowe
osiedla w Hermanicach, czy pod skarp .
Spółdzielnia Mieszkaniowa i TBS wybudowały nowe bloki mieszkalne. We wszystkich cz ciach miasta powstaj kolejne
domy. Nie brak w ród nich prawdziwych
will i pałaców. Tym bardziej smuci obraz
domów opuszczonych i zaniedbanych,
niedoko czonych, czy wr cz porzuconych
inwestycji. Wci czekamy na doko czenie remontu stoj cego w samym centrum
miasta hotelu „Równica”, czy zrealizowanie budowy basenu. al rozsypuj cego
si domu przy drodze na Równic , przy
wspaniałym punkcie widokowym, a tak e
wszystkich tych domów, które nie zadba-

ne wła ciwie, z ka dym rokiem popadaj
w coraz wi ksz ruin . Podobno najtrudniej przychodzi utrzymanie domu maj cego wielu wła cicieli. Staj si one cz sto
ilustracj powiedzenia „zgoda buduje,
niezgoda rujnuje”.
Coraz łatwiej o dokonanie codziennych
zakupów. W minionym roku w krótkim czasie wybudowano i otwarto „Tesco”. Podobno s siedzi, szczególnie Wisła, zazdroszcz
nam supermarketów i tego, e dzi ki nim,
ceny u nas s ni sze ni u nich.
Zwrócono mi niedawno uwag , e wci
zbyt mało czyni si dla ułatwienia ycia
niepełnosprawnym. Rzeczywi cie w tej
sprawie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, choćby w samym ratuszu. Urz d
Miasta jest niestety niedost pny dla osób
na wózkach inwalidzkich. Słysz , e trwaj
debaty nad tym, jak ten problem rozwi zać.
My l , e czas najwy szy przyst pić do
działania. Mo e nie czekaj c na ostateczne
decyzje, trzeba zastosować jakie najprostsze rozwi zanie tymczasowe?
Opisałem tu tylko kilka moich spostrze e poczynionych podczas spaceru
po mie cie. Zapewne dokładne sprawozdania z tego, czego dokonano na terenie
naszego miasta, zło one zostanie na sesji
Rady Miasta i zamieszczone na łamach
Gazety Ustro skiej. A swoj drog tak
to ju jest, e szybko przyzwyczajamy
si do dokonanych zmian i nieraz trudno
u wiadomić sobie, jak w ci gu minionych
lat zmienił si Ustro . Mam nadziej , e
na lepsze…
Jerzy Bór

mierci”, czyli najgł bszego wyrobiska.
W szkole podstawowej chodzili my na
narty do Straconki, gdzie na zboczu Magurki był stok slalomowy „Jozefa”. Jak
wybudowano kolejk na Szyndzielni , to
najpierw były zjazdy nartostrad popularn ,
potem dla zaawansowanych „ kołowrotem”
i wreszcie slalomy na „saharze”. W szkole
redniej je dzili my do Szczyrku, by tam
wyci giem krzesełkowym wyjechać na
Skrzyczne i „ migać”prawdziw FISowsk tras zjazdow . Ile to dy urów
GOPR-u pełniłem w tamtym terenie? Potem pocz tkiem lat 70-tych, przeniosłem
si na ziemi cieszy sk . W cieszy skiej
sekcji GOPR co roku, na pocz tku grudnia na Sto ku mieli my zgrupowania, tzw.
„rozjazdy”. Zawsze był nieg i mro no.
Raz tak go du o nasypało w jedn noc, e
kieruj cy schroniskiem, przezacny p. Jan
Ci giel, nie mógł znale ć swojego samochodu dostawczego „ Gazika”. Prosił nas
ratowników o pomoc. My przez niemal cały
dzie odkopywali my: a to stert w gla,
a to „ mygł ” drewna, to jakie poustawiane
skrzynki, by wreszcie pod wieczór odkopać
samochód. W cieszy skim najpopularniejsze to były zjazdy ze Sto ka, Czantorii
i Soszowa. Na Przysłopie pod Barani Gór
dy ury ratownicze pełnili my od połowy
listopada do połowy kwietnia. Tak długo
były tam warunki narciarskie. Na narty
w Ustroniu, to chodziło si na Gurow .
Tam zainstalowana była „wyrwir czka”,
ale jazda była przednia. Stok o wietlony.
Mo na było je dzić w centrum Ustronia.
Czy dzi kto z młodych ludzi wie, gdzie
był stok narciarski na Gurowej i co to była

„wyrwir czka?” Je dziło si te na prawdziwym stoku slalomowym Ku ni, pod
Równic , obok skoczni. Czy kto pami ta,
gdzie to było? Jakich najlepszych narciarzy
miała Ku nia? Nie ma si co dziwić, skoro
nie długo pewnie zapomnimy o zakładach
ku niczych. W mojej pami ci to prawdziwe
zimy były a do połowy lat 90-tych. Potem
wszystko jakby zacz ło si zmieniać. Było
le. Zimy krótkie, ciepłe, niegu mało.
W tym roku wszystko si zmieni. Czantoria
b dzie aren zmaga narciarzy zjazdowych,
biegowych, snowboardzistów i skialpinistów. Tak wi c, narciarze si ciesz . Ciesz
si wła ciciele wyci gów, hoteli, restauracji,
bo zarobi . Ale i ci, co od nie aj drogi. No
i blacharze samochodowi te . A co reszta?
Wszyscy my tu, w Ustroniu patrzymy, na
...rachunki za gaz. W tym roku koszty ogrzewania wzrosn . Jeszcze jeden-dwa tygodnie
temu, s siad chwalił si , e za poprzednie
zimny i okres od pa dziernika do ko ca
grudnia 2008 roku ma oszcz dno ci na
ogrzewaniu. Było, ale si zmyło. Miasto nie
zaoszcz dzi na od nie aniu, jak w poprzednich latach. Mniej wybuduj budowla cy.
Bo o zimie mo na i tak:
Okropna zimo, dzika, nieu yta,
Nikt si z twojego przybycia nie cieszy.
Ka dy ci srog macoch przywita
Ani otworzyć bramy nie po pieszy (...)
Komin ci ojcem, fajerka za matk
Ko uch dobrodziej, a zapiecek chatk .
Ale, z drugiej strony, dla mojej suczki Loli,
rasy syberian husky, to po raz pierwszy raj.
Tyyyle niegu i taaaki mróz.
Lola jest w swoim ywiole... a ja z ni .
Andrzej Georg
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snowboardzi ci lubi czantori .

obl

Fot. w. suchta

enie czantorii

W ostatni weekend Czantori opanowali
narciarze. W sobot 3 stycznia było 6.400
wyjazdów wyci giem krzesełkowym. Dla
porównania przez cały marzec ubiegłego
roku wyjazdów było ponad trzy tysi ce.
- Trzeba przyznać, e był to dobry weekend, po dwóch latach posuchy w zimie.
Zdecydowanie najlepsza była sobota. To
nie s jeszcze rekordowe wyniki, mamy
jeszcze wi ksze mo liwo ci – mówi prezes Kolei Linowej „Czantoria” Czesław
Matuszy ski. - W niedziel było mniej
ludzi, co jest spowodowane tym, e wszyscy interesuj si prognozami pogody,
a nasi synoptycy przesadzaj . Mówi
o strasznych warunkach, wichurach, mrozie,
a temperatura spadła o trzy stopnie przy
10 centymetrach niegu.
Te 10 cm niegu, to do ć mało, jak dla
narciarzy. Konieczne jest na nie anie i to
ju si czyni na wszystkich stokach, tak e
na Czantorii. Mro na pogoda sprzyja. Gdy
jestem we wtorek na Czantorii nie y si
głównie polan przy dolnej stacji. Choć
armatki stoj w pewnej odległosci, na
policzkach czuć znoszone przez wiatr
kryształki lodu.
- Zawsze czekamy na naturalny nieg,
a jak nie to eby chocia był mróz. W tym
roku naturalnego niegu jest bardzo niewiele. Pokrywa nie na na górze mo e si gać
15 cm. Ile niegu jest na dole, wszyscy widz . Udało si jednak nieg wyprodukować
i w wielu miejscach na trasie mamy go
około 50 cm. Na nie amy cały czas, dzie
i noc. Oczywi cie nie mo na nie yć w
ci gu dnia górnego odcinka, eby nie
nie yć na narciarzy. Jeszcze tydzie
takich warunków i b dzie bardzo dobrze.
Najlepiej by my si czuli, gdyby pokrywa
nie na si gała jednego-dwóch metrów. To
daje pełne bezpiecze stwo.

Pół metra to wystarczaj ca ilo ć niegu,
ale przy ustro kim klimacie i wiatrach
halnych, wystarczy kilka dni, by nieg
znikn ł. Osi gni cie metrowej pokrywy,
wymaga intensywnego nie enia. Trasy
przygotowywano od jesieni. Przez półtora miesi ca kilku pracowników wyci gu
zbierało kamienie. Mimo to ci gle si
pojawiaj . Niektórzy narzekali w weekend
na tzw. „eso”, gdzie zacz ły pojawiać si
przetarcia.
Na Czantorii w dzie powszedni sporo
narciarzy i turystów rozmawia po rosyjsku.
Widać, e s zadowoleni, sporo je d
i popijaj gor c herbat . Inni spaceruj .
Rosjanie uwielbiaj Czantori , ceni
j wy ej, ni wszystkie inne wyci gi.
Gdy maj okres wi teczny jest ich
u nas sporo. Sporo przyje d a ich z hotelu
Goł biewski, jak równie z innych okolicznych hoteli.
Wszyscy narciarze korzystaj z jednej
trasy i mo e powstać w tpliwo ć, czy

dzie powszedni na wyci gu.

nie jest ich za du o, czy to bezpieczne.
W ostatni weekend zdarzyły si cztery
kontuzje na stoku, w tym jeden powa ny
wypadek. Turystka z Rosji próbowała
zjechać na miednicy i jej si to nie udało. Doznała urazu kr gosłupa i złamała
obojczyk. Pozostałe to typowe narciarskie
urazy.
- Na drog powinny wyje d ać tylko
osoby umiej ce prowadzić samochód.
Natomiast pojawiaj si narciarze nic nie
potrai cy i ludzie z zap dami, by zjechać
na jabłuszku czy miednicy. Załoga jest
uczulona, ale zawsze kto si przedostanie
i ko czy si to tak jak, w przypadku tej
Rosjanki. Narciarze przeceniaj swoje
umiej tno ci, a potem przed ciank na
„esie” ci gaj narty i id piechot , a to
te zagro enie. Wszystko jest kwesti
umiej tno ci, przygotowania nart, zbyt
szybkiej jazdy – mówi Cz. Matuszy ski. - U nas nie ma sytuacji, by było
tak g sto, eby zagra ało to narciarzom.
Rozkładamy obci enie na Faturk , gdzie
w dzie weekendowy zje d a około tysi ca
osób. Do tego działaj wszystkie talerzyki
i orczyki, choć oczywi cie najwi ksz popularno ci cieszy si trasa nr 1. Ostatnio
jeden z ekspertów wypowiadał si dla telewizji i stwierdził, e jest to najlepsza trasa
w Polsce, bo najdłu sza i najciekawsza.
Wi kszo ć tras ma do 1.000 m, gdy u nas
jest to prawie dwa kilometry.
Po frekwencji widać, e gdy s dobre
warunki narciarskie, z Czantori nie mo e
konkurować aden stok w naszym rejonie.
Mimo to, w dni powszednie nie osi ga
si jeszcze wyników najlepszych, czyli
rednio 4.000 wyjazdów dziennie.
Sporo osób korzysta z karnetów oferowanych przez Kolej Linow „Czantoria”.
Karnet to karta magnetyczna z okre lon
ilo ci punktów. Im wi cej punktów, tym
wyjazd wychodzi taniej – od 5 do 7 zł. Karnet za 250 zł to 50 wyjazdów wyci giem,
a z jednego karnetu mo e korzystać kilka
osób. Oczywi cie karnet jest wa ny na
wszystkie wyci gi kolei, przy czym ka dy
wyjazd, to okre lona ilo ć punktów.
Wojsław Suchta

Fot. w. suchta

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: olga Kisiała, Bogusława
Ro nowicz, Stefan Bałdys, Józef Zahraj. Adres redakcji: 4-450 Ustro , Rynek 4 (budynek byłej ilii liceum), na półpi trze.
tel. 854-4-7, e-mail: gazeta@ustron.pl Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre ć ogłosze i reklam. Skład: Gazeta Ustro ska;
Druk: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.
Indeks nr 359912. Numer zamkni to 5.01.2009 r. Termin zamkni cia kolejnego numeru: 12.01.2009 r.

Gazeta Ustro ska 

8 stycznia 2009 r.

