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Jak powstawał budżet miasta na 1995 r.?
Przygotowując się do wykonania tej skomplikowanej, ale jakże
ważnej pracy miałem świadomość, że budżet na rok następny
nie może być czymś „zawieszonym w powietrzu" — oderwanym
od całości problematyki zarządzania gminą w dłuższym okresie.
Koniecznym było więc zapoznanie się z dorobkiem poprzedniej
Rady. Jednym z elementów tego dorobku jest rejestr uchwał
Rady, które są nadal aktualne a przede wszystkim uchwalony
budżet n a rok 1994 i stopień jego realizacji. Przed samym
przystąpieniem d o konstrukcji projektu budżetu na 1995 r. na
posiedzeniu Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa w miesiącu
wrześniu 1994 r. ustalono rodzaj i szczegółowość materiałów
informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu. W dniu
30.09.94 na sesji Rady Miejskiej uchwalono tryb przygotowania
budżetu oraz wskaźniki d o budżetu na 1995 r. Te uchwały
proceduralne stanowią w praktyce wytyczne Rady Miasta dla
Zarządu celem opracowania projektu budżetu w formie od
powiadającej nie tylko wymogom ustawowym, ale także i kryte
riom określonym przez Radę. Zarząd Miasta opracowany
projekt budżetu przedłożył Radzie Miasta w terminie ustawo
wym tj. 15.11.94 r., — który na posiedzeniu Komisji Budżetu
w dniu 22.11.94 r. został poddany wstępnej analizie, która
skierowała pod jego adresem szereg uwag i propozycji odnośnie
spraw formalnych i merytorycznych. N a sesji Rady Miejskiej
w dniu 25.11.94 r. Zarząd przedstawił projekt budżetu na 1995
r., który następnie został skierowany d o poszczególnych komisji
problemowych Rady, w celu dokonania szczegółowej analizy
projektowanych wielkości dochodów i wydatków oraz podjęcia
wniosków w sprawie proponowanych zmian. W oparciu o te
materiały w dniu 20.12.1994 r. n a wspólnym posiedzeniu
Komisji Budżetu z przewodniczącymi komisji, przewodniczą
cym Rady Miejskiej i jego zastępcami oraz Zarządem Miasta
dokonano podsumowania wyników pracy komisji i ustalono
ostateczny kształt projektu budżetu n a 1995 r., który w tej wersji
został uchwalony na sesji R a d y Miejskiej w dniu 29.12.1994 r.
Na koniec muszę stwierdzić, że budżet miasta na 1995r. jest taki,
jakie są możliwości gospodarki państwa, a tym samym i naszego
miasta. N a pewno nie będą mogły być spełnione wszystkie moje
i społeczne oczekiwania.
Jakie możliwości mieli mieszkańcy w konstruowaniu budżetu?
Kreśląc harmonogram prac nad budżetem, pamiętano o tym, że
gospodarka finansowa miasta jest jawna, a Zarząd zobowiąza
ny był d o udzielania mieszkańcom informacji o założeniach
projektu budżetu. Z doświadczeń wynika, że największy wpływ
mieszkańców na kształtowanie założeń d o budżetu miały wy
stąpienia poprzez Zarządy Osiedli i radnych z danych okręgów
wyborczych, a także różnych jednostek organizacyjnych, zrze
szeń lub społecznych komitetów. Sposób informowania miesz
kańców o założeniach projektu budżetu żadna ustawa nie
przesądza, jednak w moim odczuciu zgodnie ze zwyczajami
lokalnymi najlepszą formą mogły by być zebrania osiedlowe, na
(dokończenie na str. 4)

Jednak dosypało...

Fot. W. Suchta

MAMY BUDŻET
29 grudnia na 7 sesji obec
nej kadencji zebrała się R a d a
Miejska. Obradom przewod
niczył przewodnicący R M
Franciszek Korcz. Poinformo
wał on, że wpłynęły dwie inter
pelacje. Radnych Marii Tomi
czek i Jana Pasternego w spra
wie otaczarni w Lipowcu.
W odpowiedzi burmistrza ra
dnej M . Tomiczek zabrakło
stwierdzenia, czy podjęto kon
kretne działania mające do
prowadzić d o zamknięcia tego
uciążliwego zakładu. Drugą
interpelację złożyła radna Ire
na Pawelec, a dotyczyła ona

stacji przeładunkowej odpa
dów i możliwości rekompen
saty dla mieszkańców Poniwca
za uciążliwości związane z wy
sypiskiem. W punkcie „zapy
tania radnych" poruszono sze
reg problemów z aktualnego
życia miasta. Mówiono m.in.
0 remoncie ul. Choinkowej
1 Jastrzębiej. Radni chcieli się
dowiedzieć również czy będzie
zorganizowany przetarg na
wywóz śmieci. Burmistrz poin
formował tu o obowiązującej
umowie z Tros—Eko, przy
czym stwierdził, że możliwy
(dokończenie na str. 2)
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Ustroń, ul. Daszyńskiego 70a
obok „Winters Restaurant"
HilLS
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(dokończenie ze sir. 1)
jest konkurs ofert. Mówio
no też o skrzyżowaniu ulic
Partyzantów i 3 M a j a . Wy
jazd z ul. Partyzantów jest
nadzwyczaj
niebezpieczny,
gdyż rosnące przy ul. 3 M a j a
drzewa ograniczają widocz
ność.
N a sesji F. Korcz wręczył
doktorowi Karolowi Grzy
bowskiemu
nominację
na
Naczelnego LeJcarzanDzdro
wiska, n a którą_Jo_funjęęję
został p o w o ł a n y p r z e z Radę
JyfiejskąT^
Najważniejszym punktem
obrad było podjęcie uchwały
o budżecie miasta na 1995
rok. Przez miesiąc radni w ko
misjach rozpatrywali przed
stawiony przez Zarząd Miasta
projekt budżetu. Przedstawio
ny przez skarbnik miasta Te

resę
PolBłachut
projekt
uchwały był właśnie efektem
tej miesięcznej pracy. Pozyty
wnie o przygotowanej uchwa
le wypowiedziała się Regiona
lna
Izba
Obrachunkowa
w Krakowie. Również Komi
sja Budżetowa R M wniosko
wała jej przyjęcie. W 1995 ro
ku zaplanowano w budżecie
dochody
w
wysokości
70.204.390.000 starych zło
tych, zaś rozchody w wysoko
ści 69.704.390.000 zł przy
czym w 1995 r. pozostają d o
spłaty kredyty i pożyczki
w wysokości 3.500.000.000 zł.
Deficyt budżetowy wynoszą
cy 3.000.000.000 zł pokryty
zostanie z pożyczek Wojewó
dzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zadania inwesty

NOCNE DYŻURY

cyjne — kolektory. Radni
przyjęli uchwałę budżetową,
a my opublikujemy ją w jed
nym z najbliższych nume
rów G U .
N a sesji podjęto również
uchwały dotyczące wysokości
opłat i podatków jakie obo
wiązywać będą w 1995 r.
w Ustroniu. Poszczególne
uchwały dotyczyły stawek po
datków od nieruchomości,
budynków, budowli i grun
tów, opłaty targowej, opłaty
miejscowej, podatku od posia
dania psów oraz opłaty ad
ministracyjnej za czynności
urzędowe wykonywane przez
organy podległe Radzie Miej
skiej. Radnych interesowało
w jakim stopniu podatki te
były ściągane w 94 r. Okazało
się, że mieszkańcy są zdyscy

plinowani, natomiast zaległo
ści to głównie zakłady, które
uległy likwidacji. Po głosowa
niu uchwały zostały przyjęte.
Opublikujemy je w całości
w najbliższych numerach G U .
Zdecydowano również, że
czwartki będą w U M dniami,
w których nie przyjmuje się
w Urzędzie Miejskim stron.
Odpowiednią uchwałę publi
kujemy na str. 7. Powróciła
pod obrady sesji R M sprawa
„ G r o n i a " w Polanie. Zdecy
dowano, by nieruchomość tę
sprzedać, przy czym radni
z Polany podkreślali, że nie
wolno zapominać o budowie
przedszkola w tej dzielnicy
i d o inwestycji tej przygotowy
wać należy się już w tym roku,
chociażby w zakresie aktuali
zacji dokumentacji.
Była to ostatnia sesja
w 1994 r. Zakończono ją ży
czeniami i tradycyjną lampką
szampana.
(WS)

lżejsze ciągniki, aby odśnieżać drogi i chodniki. Kiedy sytuacja
się unormowała i skończyło padać przystąpiono do posypywa
nia śliskich nawierzchni. Ustroń podzielony został na dwie
części: nizinną i górską, dlatego utrzymaniem dróg zajmują się
dwie firmy. Granica podziału miasta przebiega ulicami Brody
i Grażyńskiego. Jednak nie wszystkie są posypywane. Niektóre,
jak na przykład D o b k a są specjalnie nieposypywane, aby
umożliwić przeprowadzanie kuligów. Jedną z ciekawostek tego
roku wydaje się fakt, iż unika się sypania żużlem, gdyż w okresie
roztopów powoduje on brud, zapychanie się klatek ściekowych,
a także spore zapylenie. Obecnie prowadzone są nocne dyżury
na bazach, aby w każdej chwili kiedy zaczną się opady, móc
wyjechać w teren.
(mat)

CIEKAWE O D P O W I E D Z I
Fot. W. Suchta
W tym roku po raz pierwszy od wielu lat zima nie zaskoczyła
służb odpowiedzialnych za odśnieżanie. Co prawda śniegu nie
napadało zbyt wiele, lecz i tak jest to powód do zadowolenia.
Kiedy tylko zaczęło sypać, na ulice wyjechały traktory i inne
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Stroje regionalne ze Śląska
Cieszyńskiego wystawiane były
w Muzeum Okręgowym w Biel
skuBiałej. Ekspozycja nosiła
tytuł: „Nie szata zdobi człowie
ka?". Pokazano blisko 100 stro
jów.

2 Gazeta Ustroóska

Stowarzyszenie Rozwoju Tu
rystyki Gminy Brenna dba o at
rakcyjność pobytów wczaso
wych i turystycznych. W sezonie
nie ma dnia bez imprezy. Do
dyspozycji jest ponad 20 ośrod
ków wczasowych, liczne kwate
ry, wyciągi i trasy narciarskie.
*
*
Blisko 1800 stałych czytelni
ków korzysta z Biblioteki Miej
skiej w Strumieniu. Dorośli ma
ją do dyspozycji 14 tys. wolumi
nów. Działają także filie w Dro
gomyślu, Pruchnej i Zbytkowie.

Ponad 30 osób zjawiło się na spotkaniu z przebywającym od
kilku lat w Kanadzie artystą plastykiem Leszkiem Szczurkiem,
które odbyło się 4 stycznia w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
Leszek Szczurek opowiadał o problemach, sukcesach i życiu
Polonii w Kanadzie, a także wypowiadał się na temat swojej
pracy artystycznej. W czasie spotkania nie zabrakło oczywiście
pytań, na które plastyk udzielał ciekawych odpowiedzi.
(mat)
Rocznie organizowanych jest
ok. 50 różnych imprez dla dzieci
i młodzieży.
140 mieszkań oddano dotąd
na osiedlu Centrum w Strumie
niu. Funkcjonuje kotłownia
i przedszkole. Na swoje „ M "
czeka jeszcze blisko 200 osób.
Straż Miejska w Cieszynie ma
prawie 20 — osobową kadrę.
Strażnicy — obok nakładania
mandatów, głównie za niepra
widłowe parkowanie samocho

dów, również udzielają pou
czeń, przeprowadzają rozmowy
ostrzegawcze. Takich interwen
cji jest kilkanaście tysięcy w cią
gu roku.
10 — hektarowy teren daw
nego wyrobiska marglowni przy
cementowni Goleszów, zostanie
zrekultywowany w ciągu 20 lat.
Zajmie się tym skoczowska spó
łka „Texid Poland" — zgodnie
z umową podpisaną z goleszow
ską gminą.
(nik)
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Ostatnie opady śniegu rozbudziły apetyty miłośników białego szaleń
stwa. Niestety, jak nas poinformował kierownik wyciągu na Czantorię
Emil Sadlik warunki panujące na trasach są kiepskie z powodu zbyt
małej ilości śniegu i dlatego może być tam niebezpiecznie. Mimo to jest
sporo osób, które na własną rękę i na własną odpowiedzialność
zjeżdżają ze stoków. Jeżeli chodzi o kolej liniową, to po konserwacji
pracuje ona na pełnych obrotach, więc jeżeli warunki śniegowe po
prawią się, to na pewno będzie można w pełni ją wykorzystać.
A tak na marginesie. W środkach masowego przekazu bardzo często
są podawane komunikaty dla narciarzy o aktualnych warunkach
panujących na stokach. Jest wymieniany Szczyrk, Wisła i inne miejs
cowości, lecz o Ustroniu cicho. Może dobrze byłoby pomyśleć o tym,
aby przy okazji takich informacji mówiono również o Ustroniu, gdyż na
pewno jak najczęstsze wymienianie nazwy naszego miasta jest dobrą
reklamą, bez względu na to, ile akurat napadało śniegu.
(mat)
* "ćr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
31 stycznia 1994 r.
Krystyna Pilch, Ustroń i Dariusz Dudar, Racibórz
Barbara Pilch, Ustroń i Dariusz Chraścina, Skoczów
Danuta Czysz, Ustroń i Mariusz Madzia, Międzyświeć
*
*
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Anna Brózda, lat 90, ul. Cieszyńska VI/15
Olga Nierostek, lat 85, ul. Grabowa 12
Marianna Myrmus, lat 80, ul. Drozdów 3
r
*

29.12.1994 r.
O godz. 20.10 w Ustroniu Cent
rum zatrzymano nietrzeźwego
mieszkańca Rybnika prowadzą
cego fiata 125p. Wynik badania
alkometrem — 1,97 prom.
29.12.1994 r.
O godz. 21.50 również w Cent
rum zatrzymano nietrzeźwego kie
rowcę, którym okazał się ten sam
mieszkaniec Rybnika. Tym razem
wynik badania wyniósł 1,95 prom.
W obydwu przypadkach sporzą
dzono wniosek do kolegium.
30.12.1994 r.
W godzinach wieczornych za
trzymano do wytrzeźwienia mie
szkańca Ustronia, który będąc
w stanie nietrzeźwym urządził
awanturę domową. Wynik bada
nia alkometrem — 2,37 prom.
31.12.1994 r.
O godz. 14.20 na ul. Leczniczej
fiat 126p kierowany przez miesz
kańca Ustronia wymusił pierszeńs
two przejazdu i spowodował koli
zję z prawidłowo jadącym Oplem
Kadetem mieszkańcem Krakowa.
Nałożono mandat karny.

29.12. — Ukarano dwóch kierow
ców za utrudnianie ruchu na ul.
Konopnickiej. Nałożono blokadę
na koła.
30.12. — Zakłócanie spokoju pub
licznego przez kuracjuszy jednego
z domów wczasowych. Przeprowa
dzono rozmowę z kierownictwem.

Fot. W. Suchta

ćr
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Pod koniec 1992 roku od SM „Zacisze" oddzieliła się SM „Jelenica"
czyli tzw. domki jednorodzinne przy ul. Pięknej i Wantuły. Zarząd
nowej Spółdzielni utworzyli Józef Waszek, Wojciech Sikora i Włady
sław Dudek. Pierwszym celem było zarejestrowanie Spółdzielni oraz
załatwienie wszystkich formalności z tym związanych. Ostatecznie do
rejestracji doszło 14 stycznia następnego roku. Później należało spisać
umowę z dostawcą wody i ciepła, co jednak okazało się niemożliwe,
gdyż prawnym właścicielem sieci oraz terenu osiedla „Jelenica" była
cały czas SM „Zacisze". Wyrok sądowy, który zapadł, okazał się
nieprecyzyjny. Do negocjacji powołano komisję likwidacyjną złożoną
z przedstawicieli SM „Zaciszee" i SM „Jelenica". Dopiero po kilku
spotkaniach udało się osiągnąć kompromis w kwestii podziału wspól
nego majątku. Akt notarialny, który sporządzono 26 maja 1994 roku
umożliwił inwentaryzację osiedla oraz wpis do ksiąg wieczystych.
Zarząd postanowił, iż po przekazaniu do Urzędu Miejskiego ulic
Pięknej i Wantuły, sieci wodociągowej do RPWiK oraz sieci energetycz
nej do Zakładu Energetycznego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jelenica"
zostanie rozwiązana.
fr k i*
29.12.1994 r. na spotkaniu w Domu PZKO w Trzyńcu prawdziwą
furorę zrobił p. Tadeusz Michalak z zespołu „Czantoria", który
barwnie przedstawił poezję Adama Wawrosza.
Ci, którzy od nas odeszli:
Jerzy Marciniak, lat 69, ul. Tartaczna 7

2.1. — Kontrola terenów Szpitala
Uzdrowiskowego.
Zwrócenie
uwagi na trudności związane z ru
chem pojazdów.

31.12.1994 r.
O godz. 23.00 na ul. 3 maja
zatrzymano kierowcę samochodu
dostawczego nysa — mieszkańca
Tarnowskich Gór. Wynik bada
nia — 0,41 prom.
31.12.1994 r.
O godz. 23.50 na ul. 3 maja
zatrzymano nietrzeźwego miesz
kańca Żor. Ilość alkoholu we krwi
— 1,75 prom.
1.1.1995 r.
O godz. 7.27 zatrzymano na ul.
Daszyńskiego mieszkańca Sko
czowa kierującego wartburgiem.
Wynik badania
alkometrem
— 1.44 prom.
3.1.1995 r.
O godz. 10.30 na ulicy Gra
żyńskiego jadący fiatem ritmo mi
eszkaniec Goleszowa nie zacho
wał ostrożności i doprowadził
do kolizji z fiatem 126p. Kierow
cy trzeźwi. Nałożono mandat
karny.
3/4.1.1995 r.
Włamanie do samochodu ford
fiesta zaparkowanego na os. Ma
nhattan. Łupem nieznanego zło
dzieja padł radiomagnetofon pro
dukcji japońskiej.
3.1. — Kontrola miasta odnośnie
posypywania i odśnieżania chod
ników przed sklepami i prywat
nymi posesjami.
3.1.—Wspólnie z ochroną środo
wiska interweniowano w sprawie
zrzucenia w Nierodzimiu gniazda
bocianiego.
4.1. — Kontrola Poniwca. Ukara
no kierowcę za wjazd samocho
dem do lasu.
4.1. — W godzinach wieczornych
przeprowadzono kontrolę osiedli
mieszkaniowych.

Ze zbiorów Muzeum
Nasze Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią i kulturą
Ustronia. Do wyjątkowej rzadkości należą muzealia nie dotyczące
naszej miejscowości. Takim przykładem jest prezentowany tu „Plac
Hiszpański w Rzymie". Jest to reprodukcja rysunku wykonanego przez
Karola Badurę. Malarz ten żył w latach 1907 — 1983. Urodził się
w Aleksandrowicach a Semi
.
^ >
narium Nauczycielskie uko
.¿Li. , , , 
*
ńczył w BielskuBiałej. Od II
A;,:
:Ą
wojny światowej mieszkał we
Włoszech, w Rzymie. Był
tam znanym malarzem. Na
sze Muzeum posiada również
jego akwarelę pt. „Architek
tura na wyspie Iselia". Obie
prace zostały darowane do
Muzeum w 1990 r. przez Ja
na Brodę, bibliofila ze Sko
czowa, który przez wiele lat
utrzymywał z malarzem kon
takty i posiada kilkanaście
jego prac.
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(dokończenie ze str. 1)
których omawiano by stopień wykonania budżetu za bieżący rok
i założenia do projektu na rok następny. Jest to temat dyskusyjny,
chodzi po prostu o wybór najbardziej skutecznego.
Z czym było najwięcej problemów?
Głównym problemem było możliwie jak najlepsze wykorzystanie
ograniczonych środków i zasobów przy równoczesnym wyborze celów
priorytetowych dających w jak najkrótszym okresie czasu wymierne
efekty ekonomiczne. Wiadomo było, iż w roku 1995 po stronie
dochodów wystąpi znaczny spadek dochodów ze sprzedaży i dzierżawy
mienia komunalnego. Po stronie wydatków nastąpiło nowe zadanie
własne jakim są dopłaty do mieszkań ponadto odbywać się będzie
obowiązkowa spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. W budżecie
nie uwzględniono nie otrzymanych dotychczas dotacji z Urzędu Woje
wódzkiego na zadania powierzone oraz zadania zlecone dotyczące
utrzymania dróg wojewódzkich, których jest 38 km — co stanowi 44%
dróg miejskich (86 km). Poważnym problemem było również ustalenie
rzeczowe zadań, tak aby zachować ich realność, stąd przyjęto zasadę
w moim odczuciu jedynie słuszną, iż w pierwszej kolejności należy
w budżecie zabezpieczyć środki na kontynuowanie zadań rozpoczętych
i przygotowanych pod względem formalnoprawnym i dokumentacyj
nym — i to jest zaletą tego budżetu. Nie spełnieniem moich oczekiwań
jest rosnąca wielkość dotacji do zakładów budżetowych oraz obniżenie
w stosunku do przewidywanego wykonania 1994 r. nakładów inwes
tycyjnych. Nie wiadomo także w jakim stopniu sprawdzą się szacunki
dotyczące wpływów budżetowych gdyż trudno przewidzieć, czy uda się
utrzymać wysoką dyscyplinę podatkową.
Jakie są różnice między projektem budżetu przedstawionym przez Zarząd
Miasta, a tym uchwalonym przez Radę?
W wyniku szczegółowych analiz projektu budżetu wystąpiły jeszcze
zmiany, choć nie tak duże jakie głównie w projektowanych wydatkach
chciałoby się wprowadzić. W zatwierdzonym budżecie ostatecznie
wielkość dochodów wzrosła o 4.225.710 tys. zł. co pozwoliło na
zmniejszenie pierwotnie planowanego niedoboru w budżecie z kwoty
7.151.610 tys. zł. do 3.000.000 tys. zł. i jest mniejszy od niedoboru
budżetu 1994 r. o 9.573.000 tys. zł. W planowanych wydatkach
dokonano zmniejszenia dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych o 466.300 tys. zł., składek na rzecz Sejmiku Samo
rządowego i Stowarzyszenia Gmin o 40.610 tys. zł. oraz dotację na
zadania powierzone o 74.290 tys. zł., natomiast zwiększono o 350.000
tys. zł dz. 70 — gospodarka komunalna — z przeznaczeniem na
opracowania projektów przyszłych zadań, inwestycje o 215.300 tys. zł.
oraz dz. 93 — bezpieczeństwo publiczne o 90.000 tys. zł.
Z czego Rada musiała zrezygnować?
Z perspektywy potrzeb Miasta Rada musiała zrezygnować z bardzo
wielu zadań, zaś ze względu na zmiany w budżecie zatwierdzonym
w stosunku do projektu udało się dodatkowo włączyć zadania przygoto
wawcze do realizacji w 1996 r., nie zrezygnowano natomiast z żadnej
pozycji. To wszystko jest oczywiście skutkiem głównie wielkości
możliwych do osiągnięcia w zakresie dochodów budżetowych. W trak

Będą pieniądze na rozbudowę SP1.
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cie dyskusji nad projektem budżetu odnotowano szereg wniosków
i postulatów, które choć w części bardzo kontrowersyjne, co do
zasadności ich realizacji od zaraz, to jednak uważam iż docelowo nie
można o nich zapominać i z tego rodzi się koncepcja konieczności
opracowania tematycznych i praktycznych podstaw planowania śred
nio i długoterminowego, z których płynąć winny decyzje do szczegóło
wych budżetów rocznych.
Co jest najwięksnym obciążeniem dla budżetu miasta?
Na początek pragnę zaznaczyć iż w 1995 r. dochody budżetowe są
0 13,7% wyższe od dochodów przewidywanych za 1994 r. Około 68%
dochodów stanowią wpływy podatkowe, 15% to dochody ze sprzedaży
dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia komunalnego oraz do
chody niepodatkowe — 17%.
Odpowiadając na pana pytanie wprost trzeba powiedzieć, iż najwięk
szym obciążeniem dla budżetu stanowią dotacje dla niesamofinan
sujących się zakładów i jednostek budżetowych, które pochłoną
20.687.750 tys. zł. tj 29,7% ogółu wydatków oraz wydatki na gospodar
kę komunalną, nie licząc dotacji dla Zakładów Usług Komunalnych
1 Mieszkaniowych, które wynoszą 18.288.290 tys. zł tj. 26,2% ogółu
wydatków. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 1994 r.
więcej środków zostało przeznaczonych na oczyszczanie miasta
o 96,4%, kulturę i sztukę o 19,7%, opiekę społeczną o 29,2% oraz na
sport i turystykę o 25%
0 rozwoju miasta świadczą inwestycje. De na nie przeznaczono?
Nakłady na inwestycje w 1995 r. wynoszą 10.685.300 tys. zł. w ramach
których kontynuowana będzie budowa kolektorów sanitarnych na
odcinku SkoczówUstroń, UstrońPolana i UstrońPoniwiec oraz uję
cie wody i sieć wodociągowa na odcinku UstrońPoniwiec, a także
dofinansowanie komitetów społecznych budowy sieci energetycznej,
kanalizacji i wodociągu.
Ponadto przewidziano w budżecie dofinansowanie rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz budowę Domu Pomocy Społecznej na łączną
wartość 1.500.000 tys. zł. Nakłady te będą w 1995 r. zwiększone o środki
nie wykorzystane w 1994 r., których wielkość na wszystkie wyżej
wymienione zadania szacowana jest na kwotę 4.387.000 tys. zł. Ostate
czna wysokość zostanie określona po ostatecznym odbiorze i roz
liczeniu poszczególnych zadań za 1994 rok.
Ustroń jest miejscowością uzdrowiskowowczasową. Jak odzwierciedla
się to w budżecie?
Miasto nasze, jako jedyne w województwie, posiadające status uzdrowi
ska jest zobowiązane do zapewnienia godziwych warunków wypoczyn
ku i pobytu. Z tego znajdujemy pewne cechy dodatnie w formie
uzyskiwanych dochodów z podatków od budynków letniskowych,
ośrodków campingowych oraz z opłaty miejscowej a także podatków od
domów wczasowych, sanatoriów i szpitali. Ponadto nie sposób nie
zauważyć możliwości znacznego zatrudnienia w istniejących szpitalach,
sanatoriach a także w domach wczasowych, co zmusza miasto do
systematycznego poprawiania stanu ochrony środowiska, skuteczniej
szego utrzymywania dróg, chodników, zieleńców i czystości. Oprócz
powyższych zadań znalazły także w budżecie odzwierciedlenie planowa
ne wydatki na promocję miasta, organizowanie imprez kulturalnych
1 sportowych, utrzymanie amfiteatru, dofinansowanie Ogniska Muzycz
nego, Muzeum, Biblioteki Miejskiej wraz z filiami, Estrady Ludowej
„Czantoria" i inne.
Jak ocenia pan Radę Miejską obecnej kadencji. Czy istnieją wyraźne
podziały?
Obecna Rada Miejska jest zespołem osób wybranych w wyborach
bezpośrednich i każdy, kto został radnym może odczuwać dużą
satysfakcję. Nasi wyborcy na szczęście nie kierowali się sentymentami
politycznymi. Doskonale znali swoich kandydatów. Głosowali zgodnie
z zasadą, że sąsiedzi najlepiej wiedzą, z kim mają do czynienia.
Oczywiście oczekiwania mieszkańców idą dalej. Chcieliby także w ten
sam sposób wybierać burmistrza. Z własnej obserwacji uważam iż
większość radnych jest zdecydowanie apolityczna. Zdecydowana więk
szość działaczy samorządowych myśli przede wszystkim o swoim
mieście, jego problemach oraz sposobach ich rozwiązywania. O polityce
natomiast tylko wtedy, gdy ma ona negatywny wpływ na warunki życia
mieszkańców. Jak dotychczas nie odnotowano jakichkolwiek podzia
łów, wszyscy pracujemy dla dobra naszego miasta, aby wszystkim żyło
się lepiej i bezpiecznie oraz aby nasze miasto było coraz piękniejsze
i atrakcyjne.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

1 stycznia wprowadzono de
nominację złotego. W Ustro
niu w noworoczny poniedzia
łek w większości sklepów trwa
ły remanenty, a w nielicznych
otwartych nie było jeszcze zde
nominowanych klientów. Co
prawda już przed świętami na
sklepowych półkach można
było dostrzec towary opatrzo
ne starymi i nowymi cenami,
jednak pierwsze osoby, który
uiszczały należność w nowych
walorach pieniężnych przyszły
dopiero we wtorek. Do środy
w Urzędzie Miejskim było zale
dwie kilka takich osób. Jak
sprawdziłem nie wszędzie kasy
są przystosowane do nowych
złotówek, a pojawienie się ich
wzbudzało spore zaintereso
wanie. Osobami najlepiej poin
formowanymi są niewątpliwie
ustrońscy bankowcy, dlatego
poprosiliśmy o krótką rozmo
wę dyrektorkę ustrońskiego
oddziału Banku Śląskiego Elż
bietę Plaskurę.
— Czy mogłaby pani w miarę
przejrzyście wytłumaczyć, na
czym polega cała akcja denomi
nowania pieniędzy?
— W dniu 1 stycznia 1995 ro
ku złoty polski został zdenomi
nowany w stosunku 10.000 sta

rych złotych = 1 złoty (nowy).
Oznacza, to, że wszelkie roz
liczenia pieniężne podlegają
z tą chwilą przeszacowaniu
w tej relacji. Klienci dokonują
cy wpłat do kasy banku wpisu

nowe znaki pieniężne, nato
miast będzie stopniowo wpro
wadzał do obiegu nowe znaki
pieniężne tak jak będzie je
otrzymywał od NBP.
— W jaki sposób dokonujecie

^jillllllllll
ją na wszelkich dowodach
kwoty odpowiednio zdenomi
nowane. Od 1 stycznia do obie
gu zostały wprowadzone nowe
znaki pieniężne, z tym że stare
złote są nadal bez żadnych
ograniczeń prawnym środkiem
płatniczym przez okres dwóch
lat. Oznacza to, że zakłada się
dwuletni okres równoległego
krążenia w obiegu starej i no
wej emisji, chociaż wszelkie do
wody wpłaty i wypłaty wypeł
niane będą w nowej jednostce
pieniężnej.
— Czy wasz oddział dokonuje
wymiany starych złotych na no
we?
— Jako, że nie jest to jedno
razowa wymiana pieniędzy,
lecz proces rozłożony w czasie
nasz bank zgodnie z ustawą
o denominacji złotego nie bę
dzie dokonywał wymiany sta
rych znaków pieniężnych na

GLINIANE WAZONIKI
Dzieci z ustrońskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej wzięły
udział w zajęciach w pracowni ceramicznej Filii Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Zajęcia prowadziła Jolanta Madej wraz
ze studentkami drugiego roku pedagogiki. Ustrońscy „mali
ceramicy" wykonali piękne, użytkowe wyroby, które po wypa
leniu w piecu ceramicznym zabrali do domów.
— Tydzień temu odlewaliśmy w formach gipsowych wazoniki
i miski, formowaliśmy świeczniki z plastra gliny, a dzisiaj
wykańczałyśmy suche wyroby, szkliwiłyśmy wazoniki i formowa
łyśmy maskotki z gliny plastycznej. — mówią Kasia i Agnieszka
— Trochę trudności sprawiało nam wyginanie plastrów, ale
ceramikę robi się łatwo.
Dorota i Iza twierdzą, że łatwiejsze jest odlewanie wyrobów
w gipsowych formach roboczych niż formowanie ich ręcznie.
— Glinę lejną wlewa się do formy, a po mniej więcej pół godzinie

aktualnie wypłat, w których pie
niądzach?
— W Banku Śląskim w Ustro
niu wypłaty na płace czy też
z kont osobistych dokonywane
są zarówno w starej, jak i nowej
walucie.
— Jak wyglądał
pierwszy
dzień pracy w nowym roku?
— Przebiegł on bez poważnie
jszych wstrząsów. Sprawa de
nominacji była bardzo nagłoś
niona w środkach masowego
przekazu. Klienci wiedzieli
o tym, że dowody wpłaty oraz
wypłaty muszą być wypełnione
w nowej jednostce pieniężnej.
W przypadku gdy jednak wy
stąpiły jakieś wątpliwości to
nasi pracownicy na miejscu
służyli radą i pomagali prawid
łowo wypełniać różne banko
we dokumenty.
— Czy ze swojej strony pro
wadziliście akcję mającą na

celu doinformowanie społeczeń
stwa?
Akcja informacyjna związana
z denominacją złotego była
szeroko prowadzona przez
NBP w prasie, radiu i telewizji,
tak że każdy obywatel mógł się
zapoznać z jej zasadami. Jeżeli
zaś chodzi o nasz bank to nale
ży stwierdzić, że nasi pracow
nicy uczestniczyli ostatnio w li
cznych szkoleniach, na których
prezentowano im nowe znaki
pieniężne oraz omawiano zasa
dy denominacji. W ten sposób
nabyliśmy wiedzę potrzebną
do płynnego wejścia w proces
denominacji i dlatego możemy
udzielać klientom informacji,
które są dla nich niezbędne.
— Podsumowując—na co mu
simy szczególnie uważać?
— Mimo wszystko denomina
cja jest procesem bardzo trud
nym i pomijając już sprawy
techniczne z nią związane od
każdego wymaga dużej uwagi.
W sytuacji, gdy w obiegu będą
krążyły znaki pieniężne nowej
i starej emisji będziemy musieli
się nauczyć szybkiego przeli
czania. Pomocne mogą być tu
taj tabele denominacyjne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Łukasz Matuszka

wylewa się resztę gliny i forma sama nadaje kształt wyrobom.
— mówi Dorota.
Anna i Patrycja obawiają się, że rodzice z pewnością nie
uwierzą, iż wazoniki zrobiły same.
— Pewnie pomyślą, że kupiłyśmy je w sklepie — śmieją się
— a my będziemy miały dla nich świetne prezenty.
Jak twierdzi Ilona Weisman zajęcia wzbogaciły warsztat
plastyczny dzieci, które zresztą do tej pory nie miały kontaktu
z ceramiką. Tworząc, dzieci wykazywały niezwykłe zaangażo
wanie, a praca sprawiała im wiele radości i satysfakcji.
Beata Ecisło
11IM

Agencja Ochrony Osób i Mienia
z siedzibą w Katowicach, Al. W. Korfantego
193, tel. fax (032) 583467 tel. kom.
090308702 proponuje usługi dla klientów
z rejonu Beskiu Śląskiego w zakresie:
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O g ł o s z e n i a drobne
Kupię gospodarstwo rolne w Ustroniu
do 3 ha. Teł. Katowice 481182.

Znakowanie samochodów — po
niedziałek, środa, piątek — od 12.00
do 17.00. Ustroń, ul. Stalmacha 7, teł.
542601.

Hotel
„Ziemowit"
zatrudni
od zaraz
pracownika
na stanowisku
kelnera.
Kontakt osobisty
pod adresem:
Hotel „Ziemowit"
Ustroń,
ul. Szpitalna 88.

u W ^ I M k

Właściciele i k i e r o w n i c y d o m ó w w c z a s o 
w y c h Ustronia i okolicy.
Uprzejmie i n f o r m u j e m y o u r u c h o m i e n i u

P A R

Z okazji 50lecia pożycia mał
żeńskiego Walerii i Zygmunta
Stec zdrowia i pomyślności
w Nowym Roku 1995 życzy
Zofia Stańczyk. Syn Krzysztof
i córka Stanisława z Poznania
dziękują za opiekę nad chorą
matką oraz ufundowanie jej
wczasów przez państwo Stec.
Życzymy całej rodzinie Steców
Szczęśliwego Nowego Roku.

K I N G U

Oferujemy d o w o z y k l i e n t ó w p a r k i n g u do
miejsca p o b y t u .
Parking p r o w a d z o n y j e s t przez A g e n c j ę
Ochrony Osób i M i e n i a „ P R O F E S P O L "
z siedzibą w K a t o w i c a c h , A l . W . K o r f a n 
t e g o 193, t e l . f a x (032) 583467 t e l . k o m .
090308702

Wystawy:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE
spółka z o o

43450 USTROŃ, ul Lipowa 1, tel 03864/2881
telex:038 468 haro pl

Komputery ADAX, DEC, HP
Drukarki EPSON i HP
Dyskietki VERBATIM
Telefony i faxy Panasonic
Oprogramowanie M i c r o s o f t , Lotus, Novell
Oprogramowanie użytkowe firm handlo
wych, u sług owych, turystycznych
Materiały eksploatacyjne
Servis komputerowy
Sprzedaż

w leasing

(bez

i na

raty

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, teł. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Koniakowskie maski obrzędowe
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00. W niedzielę po
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Galeria na Gojach — B. i K. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

żyrantów)

Galeria Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy"
— wystawa stała CIR — Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 3244)
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie, fotografika, koło teatralne i szachowe.

Dyskoteka
piątek, sobota
niedziela
od 27.01 do 19.02.95
codziennie

Przeboje z list przebojów „Kuriera Polskiego"
i „Gazety Krakowskiej" prowadzi D. J. Holidaj.
Konkursy z nagrodami,
Kawiarnia Hotelu „Jaskółka" godz. 19.00.

PODZIĘKOWANIE
ď t .
Fot. W. Suchta
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U r z ą d Stanu Cywilnego w U s t r o n i u składa serdeczne
p o d z i ę k o w a n i a p a n u A n d r z e j o w i W i ę c ł a w k o w i , szefowi
firmy „ A W E X " w U s t r o n i u z a n i e o d p ł a t n e d o k o n a n i e
nagrań muzycznych i przekazanie kaset d l a potrzeb
uroczystości w U S C .

Gdy śnieg przykrył pola i zasypał ścieżki a mróz zdążył wymalować
wszystkie okna gospodarskich chat, gdy zima zadomowiła się na dobre
na ziemi, zaczynały się szkubaczki.
Gaździnki, które miały córki na wydaniu hodowały gęsi, aby
uzyskać pierze na pierzyny i poduszki, które przecież były podstawą
wyprawy panny młodej. Zimą, kiedy pracy w gospodarstwie było
mniej, schodziły się sąsiadki, krewne i znajome na szkubaczkę.
Kobiety przybywały po południu, po wykonaniu u siebie codziennych
prac domowych i gospodarskich. Po przyjściu szkubaczorek gos
podyni przynosiła pierze przechowywane najczęściej w starych po
szewkach czyli cychach i wysypywała zawartość na duży, kuchenny
stół. Wokół góry śnieżnobiałego puchu siadały na stołkach kobiety

Zimowa opowieść
o gęsim puchu
i z ochotą zabierały się do roboty. Zręcznymi palcami, przywykłymi
w te długie zimowe wieczory do przędzenia wełny, oddzielały miękki
puch od kłóncza. Praca trwała zwykle przez parę dni po kilka godzin.
W izbie było ciepło i wesoło. Oprócz pieca kuchennego w większe
mrozy dogrzewano pomieszczenie żelaznym piecykiem tzw. żeleź
niokym. Przyjemnie było otworzyć drzwiczki i wrzucać do żaru małe
szczapy lub dłuższym patykiem dotykać rozgrzanego do czerwoności
żeleżnioka i obserwować małe, skaczące iskierki. Gospodyni częs
towała domowymi kołoczami a czasem gazda przyniósł butelkę
warzónki. Przy robocieopowiadano wszystkie wiejskie nowiny. Częs
to starzik czy starka dali się namówić na wspominki i dawne
przypowieści. Dla dzieci była to wielka uciecha. Dmuchały na piórka,
które chętniefruwały aż po sam sufit i z wypiekami na twarzy słuchały
opowiadań starszych, patrząc w okno, gdzie nocznice skradały się
wśród drzew w ogrodzie. Wiatr niestrudzenie gonił od drzewa do
drzewa, poruszał uśpionymi konarami i cicho jęczał. Maluchy chętnie
odrywały się od nocnych majaków, wracając do pierza, przysmaków
i ciepłego mleka. Wszyscy przy robocie nucili swojskie śpiewki. Gdy
nadeszła noc, narzucano jakie i hacki i niechętnie wyruszano do swoich
domów.
Dawniej na wsi szkubaczki były powszechne. Tę żmudną pracę
uprzyjemniano sobie śpiewem i opowieściami. Dziś kupuje się kołdry
z wełny lub anilany a gęsi coraz rzadziej widzi się w przydomowych
zagrodach. Wraz z ludźmi odeszły w zapomnienie te urokliwe zimowe
wieczory w ciepłych, wypełnionych gęsim puchem izbach.
Jeśli przybędziesz h> pobliże chaty dawno już opuszczonej, której
towarzyszą w starczym losie jedynie zdziczałe jabłonie, wejdź w jej
progi. Gdy zapatrzysz się w przeszłość, może jeszcze usłyszysz wesoły
gwar i śmiechy dawnych domowników, a może już tylko ciszę...
Lidia Szkaradnik

Beskidzkie
Lasy
Ozdoba gór, dziwna różno
rodność gatunków drzew i je
szcze dziwniejszy ich obraz.
Buk czy smrek na północnych
stokach Czantorii, wysoki
o pniu gładkim, sięgającym
nieba. Stoki południowe ze
smrekami wyglądającymi jak
orstwie na łąkach. N a szczycie
Czantorii
rosną
drzewa
0 kształtach przedziwnych.
Czy długo jeszcze można
będzie oglądać te obrazy? La
sy to nie tylko piękno. T o
również główny czynnik regu
lujący klimat oraz regulator
życia biologicznego w tym
środowisku.
W chwili obecnej lasy cho
rują. Nie nadmierne zapylenie
czy szkodniki są tego przy
czyną. Jest nią brak wody.
Można to przyrównać d o od
wodnienia organizmu czło
wieka. Jest to spowodowane
złą działalnością gospodarczą
1 polityczną. W lasach została
zachwiana równowaga biolo
giczna. W obecnej chwili lasy
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są nawet przed kimprzed
zwierzyną, czyli jednym ze
składników biologicznych la
su.
Czy to już kres pięknych
lasów w tej ekologicznej dzia
łalności człowieka? Czy przy
roda zmusi go d o powrotu do
natury? Czy też przyśpieszy
samozagładę...?
(RK)

UCHWAŁA Nr VH/59/94
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1994 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Or
ganizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
N a podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. N r 16, poz. 95 z p ó ź n . zm.)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
Zmienia Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
w Ustroniu stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/195/92
z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ustroniu z późniejszymi
zmianami w ten sposób, że w załączniku d o niniejszego
Regulaminu pn. Tryb Pracy Urzędu w § 2 skreśla się dotych
czasową treść pkt 2, któremu nadaje nowe brzmienie:
„2. Naczelnicy Wydziałów i pracownicy przyjmują codziennie
strony z wyjątkiem czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz
we wtorek od 8.00 d o 16.00".
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tabli
cach ogłoszeń na terenie miasta oraz publikacji w Gazecie
Ustrońskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują
cą od 1 stycznia 1995 r.
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W związku z podjęciem przez
Regulaminu Organizacyjnego
dyżurów Naczelnego Lekarza
strony w każdą środę od godz.
w czwartki.
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Radę Miejską uchwały o zmianie
UM, zmieniają się również godziny
Uzdrowiska. Będzie on przyjmował
8.00 do 10.00, a nie jak dotychczas

Gazeta Ustroóska
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Uczeń III klasy ustrońskiego Zespołu Szkół Technicznych siedemnas
toletni Adam Małysz reprezentował Polskę na odbywającym się w Nie
mczech i Austrii Turnieju Czterech Skoczni. Po dwóch nieudanych
konkursach w Oberstdorfie i GarmischPartenkirchen, gdzie nie dostał
się do serii finałowej, bardzo dobrze spisał się w Insbrucku. Na skoczni
Berg Isel po skokach na odległość 98 i 96 metrów zajął 17 miejsce, które
jest tym cenniejsze, że jest to jego pierwsza poważna konfrontacja
z najlepszymi skoczkami świata. W ostatnim konkursie w Bischofshofen
Adama zabrakło w
finale.
(mat)

Karczma

Gazdówka

UstrońNierodzim
tel. 542364 i 543373
zaprasza w każdą sobotę
do nowo otwartej sali na

ZABAWY KARNAWAŁOWE
Początek o godz. 19.00
Gra zespół wokalnomuzy
czny „Rafael" Roberta Grodeckiego.
Organizujemy na zlecenie zabawy i bale do 120 miejsc.
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POZIOMO: 1) dudni marszowy 4) buda jarmarczna 6) piłka
w bramce 8) zbój 9) rajd, zlot 10) zarośnięta wyspa 11) dawniej
poprzedzały zaręczyny 12) ujemny bilans 13) dziennik, czaso
pismo 14) wietrzna choroba 15) szata Rzymian 16) związek
państw 17) przytoczenie słów 18) rodzaj żagla 19) lekarstwo
z wieloryba 20) marynarz na szachownicy
PIONOWO: 1) lipcowy solenizant 2) zakładany na ranę 3)
strach, trema 4) miasto w woj. kaliskim 5) balowa lub gazowa
6) wytwórnia spirytusu 7) organizacja zrzeszająca przedstawi
cieli wielkiego kapitału w Polsce międzywojennej 11) odgłos
kół pędzącego pociągu 13) z samochodem 17) symbol chem.
wapnia
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań upływa 25 bm.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 49
SZYKUJ NARTY

10 zł (100.000 zł) otrzymuje EMIL GOMOLA z Ustronia, ul.
Orłowa la. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA

Roztomili

ustróniocy!

Nale, podziwejmy sie.jako nóm sie szumno zima zrobiła! Przez
jednóm noc telkownego śniega napadało. Wieczór tak se kapkę
zaczyło sypać, a rano już było wszyndzi bioło. Nó, trzeja
pochwolić tych, co majóm to odśnieżani pod sobóm, bo tym razym
ich tyn śniyg nie zaskoczył. Chocioż zaczyło padać wieczór i przez
noc śniega nasuło, to już wczas rano były chodniki posute. Jak
żech szła na szóstóm rano ku autobusu, to sama żech widziała, jak
jeździli z pługiym i na tej hólicy, co idzie od Manhatanu ku rynku,
śniyg był pieknie na boki odchybany — atonie jyny na ceście kaj
auta jeżdżóm, ale na trotuarze też. Na rynku też był śniyg pieknie
posprzóntany.
Myślym jednak, że trzeja by było wiyncyj posypować cesty
i chodniki, coby nie było ślisko. Dyć autobusy na rynek tak
pumalutku wjyżdżajóm, bo szoferzi dowajóm pozór, coby nie
zrobić jakigo karambolu. Pozór dować trzeja, ale posute też by
móglo być wiyncyj, pioskym abo szlakom, bo od soli sie auta
straszecznie psujom. Może do tego czasu, jak to bydziecie czytać,
zdónżóm już wiyncyj ty cesty i chodniki posuć.
Jak sie rozchodzi o to posypowani, to miało by też być do
porzóndku posute przed sklepami i wszyckimi takimi miejscami,
kaj moc ludzi chodzi. Przed Świyntami nie było śniega, ale ślisko
też było, a przed sklepami nie było widać, żeby kaj było posute.
Przed nikierymi to był taki lód, że sie szło przejechać jako po
szklónce. Na dyć jakosikej to jedno z drugim nie pasowało, bo
z jednej strony sklepy były szumnie ustrojóne, choinki, światełka,
aji kolyndy w nikierych sklepach z kaset puszczali — ale z drugij
strony przed sklepami było tak ślisko, że jak sie kieryfest śpiychoł
i nie doł pozór, to móg ukielznóć i sie przewrócić. Jakby tak jeszcze
na całe nieszczynści nogę se złómoł, tóż by taki borok musioł
Świynta i Sylwestra łodprawiać we szpitolu z nogóm na tym,
wiycie, wyciągu. Nó, nie wiym, kiery by to mioł zarzóndzić, coby
było posute tam kaj trzeja, ale mie sie zdo, że to jyny za starych
porzóndków trzeja było czakać na ty, wiycie, wytyczne, a teraz by
każdy mioł sóm od siebie robić to, co do niego należy.
Nó, myślym, że tyn śniyg dodzierży do tego czasu, jak to
bydziecie za tydziyń czytać. Myślym też, że w te niedziele, ósmego
stycznia, wszyccy sie wybierymy na zimowy szpacyr
iprzibierymy
wiyncyj piniyndzy do szrajtofli, coby dać tym młodym muzykan
tom z tej, wiycie, Wielkij Orkiestry Świóntecznej Pumocy, kierzi
wybiyrajóm na ty chore dziecka. Na dyć wiym, że przi takich
okazyjach na ustrónioków dycki idzie liczyć.
Hanka z Manhatanu

