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RĘKODZIEŁO OD A DO Z 
Rozmowa  z Urszulą  Kopel 

W  ostatnim  czasie  jest  pani  częstym  gościem  na  łamach  cza
sopism  i gazet  ukazujących  się w województwie  śląskim, czy  ta 
popularność wpłynęła  jakoś na  pani  życie? 
Ukazały  się  dwa  artykuły    relacje  z  pokazów  mody,  na  których 
prezentowane  były moje sukienki, jeden  w Dzienniku  Zachodnim, 
drugi w  Panoramie. Co ciekawe,  tego ostatniego  tytułu  nie  mogłam 
kupić  w  Ustroniu,  choć  kiedyś  była  to  bardzo  popularna  gazeta. 
Odpowiadając na pytanie,  muszę  stwierdzić,  że same  pokazy  były 
dla  mnie  ogromnym  przeżyciem,  ale artykuły już nie.  W jednym  z 
nich  na przykład  napisano,  że mam jakieś  pawilony. 
No ale skoro  prezentuje  pani  kolekcję na poważnych  pokazach, 
to gdzieś  pani sprzedaje  te  sukienki... 
Głównie  w  domu  i na  Placu  Hoffa  w  Wiśle.  Pomijając już  tych 
wszystkich  nieuczciwych  handlowców,  aż  dziw  ilu  ich  jest, 
współpracowałam  z  wieloma  właścicielami  butików.  Zazwyczaj 
jednak  u nich  sukienki  się  nie  sprzedają.  „Ruch  w  interesie"  jeśli 
mogę  się  tak wyrazić jest  tylko  na Tygodniu  Kultury  Beskidzkiej. 
Jestem tam od  lat, a stałe klientki przyjeżdżają z całego kraju. Niektóre 
panie mówią  mi nawet, że ząkup sukienki  na TKB,  to główny  punkt 
programu.  Kiedyś próbowałam  sprzedawać  swoje rzeczy w  Rudzie 
Śląskiej. Ludzie mówili: „O! Przyjechały sukienki z Wisły", ale raczej 
nie kupowali. Twierdzili,  że tylko na  Placu  Hoffa mają pewność,  że 
to  autentyczne  wyroby. 
Jak więc  trafił a pani z  Placu  Hoff a do  gazet? 
W  życiu  często decydują przypadki,  a szczególnie  odczuwalne  jest 
to w twórczości.  Wielu znakomitych  artystów nie może zaistnieć,  bo 
brakuje  tego  wyjątkowego  splotu  wydarzeń,  zbiegu  okoliczności. 
W ubiegłym  roku podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej  tradycyjnie 
rozkładałam  stoisko  obok  fontanny.  Pojechałam  mimo  brzydkiej 
deszczowej  pogody,  ponieważ  dzień  wcześniej  umówiłam  się  z 
klientką  i nie chciałam jej zawieść. Nawet nie rozpakowywałam  towaru, 
bo padało. Kto się będzie w taką pogodę rozbierał, przymierzał? Jednak 
jakiś  chłopak  kupuje  dziewczynie  sukienkę,  a  następnego  dnia 
przychodzą  ze starszą  parą.  Elegancki  pan  stwierdza,  że skoro  jego 
syn  kupił  u  mnie  prezent  dla  swojej  dziewczyny,  to  musi  być  to 
wyjątkowy towar. Chciał się spotkać, pooglądać moje dzianiny.  Cały 
czas  myśiałam,  że to  klient.  Nabrałam  do  niego  zaufania  i jakaś  nić 
porozumienia zawiązała się między nami, kiedy przeczytawszy  moje 
nazwisko  na  wizytówce,  zapytał,  czy  prezydent  miasta  Chorzowa 
Marek  Kopel,  z  którym  niedawno  przeprowadzał  wywiad,  to  moja 
rodzina. Wytłumaczyłam, że nawet dość bliska, bo jego dziadek  i mój 
ojciec, byli  braćmi. 

Al e w dalszym  ciągu  myślała  pani, że to  klient... 
Tak,  a on  przyjechał  od  razu  z trzema  modelkami,  które  po  chwili 
zaczęły  przymierzać  sukienki.  Wśród  moich  klientek  nie  brakuje 
ładnych  dziewcząt,  ale  wtedy  byłam  pod  wrażeniem,  jak  pięknie 
prezentują się moje dzianiny. Okazało się, że pan, którego  poznałam 
w Wiśle to Janusz Pilszak, dziennikarz  i fotografik. W krótkim  czasie 
nasza  współpraca  zaowocowała  pokazem  mojej  kolekcji.  Odbył 
się  on  w  hotelu  Warszawa  w  Katowicach  i zakończył  sukcesem. 
Dopiero  po tym  pokazie  pan  Pilszak  przyznał  mi się, że  wcześniej 

(cd. na sir.  2) 

Po raz kolejny zagrała w Ustroniu  Wielka Orkiestra  Świątecznej 
Pomocy.  Trzeba  zaznaczyć,  że  mieszkańcy  naszego  miasta  od 
samego  początku  włączyli  się  w  akcję  Jurka  Owsiaka  i co  roku  z 
większą,  czy  mniejszą  pompą,  zbierane  są  pieniądze.  Tym  razem 
przeznaczone  zostaną  na  zakup  specjal istycznego  sprzętu  dla 
dzieci  z  chorobami  nerek.  W  kweście  pod  patronatem  Urzędu 
Miejskiego brało udział  ponad  40  osób, zebrano  10.000 zł. W  tym 
roku  pozostali  w Ustroniu  także młodzi  ludzie uczący się w  innych 
miastach,  którzy  zazwyczaj  brali  udział  w  kwestach  organizo
wanych  w  swoich  szkołach.  Najwięcej wolontariuszy  z  charakte
rystycznymi  puszkami  i identyfikatorami  można  było spotkać  przed 
kościołami  i wzdłuż głównych  traktów. Charytatywny dzień  pięknie 
zamknęła  Estrada  Ludowa  „Czantoria"  koncertem,  który odbył  się 
w  sali  kina  „Zdrój "  na  Zawodziu.  Sala  oczywiście  była  pełna,  a 
dzięki temu również orkiestrowe puszki. Szczegóły za tydzień,  (mn) 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
W  najbliższą  niedzielę  16 stycznia  w okręgu  wyborczym  nr 6  w 

Ustroniu  odbędą  się  wybory  uzupełniające  do  Rady  Miejskiej. 
Siedzibą  obwodowej komisj i wyborczej będzie Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Daszyńskiego  31  (dawniej  była to część SP2).  Lokal  wyborczy 
będzie  czynny  od godz.  6.00  do  20.00.  Do głosowania  przystąpią 
mieszkańcy  od  centrum  miasta  aż  po  ul.  Długą.  Konkretnie  ten 
okręg wyborczy obejmuje ulice: Błaszczyka, Cholewy,  Cieszyńską, 
Długą  do  nr  17  po  stronie  lewej  i  do  nr  20  po  stronie  prawej, 
Dworcową,  Fabryczną,  Katowicką  do  nr 46,  Katowicką  II  od  nr  8 
do  24,  Komunalną,  Konopnickiej,  Kościelną,  Ks.  Kojzara,  Li 
powczana,  Obrzeżną,  os.  Centrum,  os.  Cieszyńskie,  Piękną, 
Spółdzielczą, Stalmacha,  Stawową, Tartaczną,  Wantuły,  Wiosenną, 
Plac  Ks.  Kotschego. 

Osoby  ubiegające  się  o  mandat  radnego  poprosil iśmy  o  zapre
zentowanie  swoich  kandydatur  wyborcom.  Czynią  to  na  str.  5. 



RĘKODZIEŁO OD A DO Z 
(cd. ze sir.  1) 

próbował  zaprezentować  moje  sukienki  na  pokazie  w  Operze 
Bytomskiej, ale organizator stwierdził, że Antkowiaka by wziął, ale 
amatorszczyzny  z Ustronia  nie  przyjmie. 
Jak  się  pani  czuła  wśród  śląskich  elit? 
Rzeczywiście  pokaz  był  bardzo  wytworny,  panie  w  eleganckich 
stro jach. ..  ale  j a  byłam  śmiertelnie  wystraszona,  n iepewna, 
s t remowana.  Przeży łam  jednak  n iesamowi te  chwi le,  k iedy 
patrzyłam, jak oceniano  moją  twórczość.  Na pokaz wzięłam  około 
trzydziestu  sukienek  i byłam  przekonana,  że  reżyser wybierze  kilk a 
z  nich.  Zaprezen towano  dwadzieśc ia  parę  i  wszystk ie  były 
oklaskiwane.  Otrzymałam  wspaniałe  kwiaty  i gratulacje,  między 
innymi  od  pani  Niny  Grelli,  którą  można  nazwać  ekspetrem  w 
sprawach  mody. Zaskoczeniem  było dla  mnie  to, że moje  sukienki 
można  nosić  na  różne  sposoby.  Miałam  tam  kilk a  takich  ze 
skromnym  przodem,  ale  z dużym,  sięgającym  pasa  koronkowym 
dekoltem  z  tyłu.  Modelki  założyły  tył  na  przód  i całość  nabrała 
ekstrawaganckiego  charakteru. Tak były  pokazywane  na  wybiegu. 
Z czego  wykonane  są  pani  sukienki? 
Wykorzystuję stuprocentową  bawełnę,  którą  kupuję w jednej  tylko 
przędzalni.  Przekonywano  mnie, żeby dodać choć trochę  materiału 
syntetycznego,  że  dobrze  wpłynie  on  na  sprężystość,  ułożenie 
sukienki.  Tłumaczyłam,  że sukienkę  kształtuję na maszynie  i sama 
będę pracowała nad sprężystością.  Postawiłam  na swoim.  Naturalna 
bawełna  to doskonały  materiał,  który  nie grzeje  latem,  utrzymuje 
ciepło  w  chłodne  dni  i zachowuje  dobry  wygląd  przez  wiele  lat. 
Każda  pani,  bez  wzęlędu  na  finure  może  dobrze  wysiadać  w 

Suknia ślubna  Fot. Janusz Pilszak  Zuzanna Legierska babcia U. Kopel. 

tów  należą  tzw.  obrazy  skrzyn
kowe,  prasa  do  sera  oraz  ap
teczka  polowa. 

Trwa  regulacja  potoku  Puń
cówka.  Podczas  powodzi  zaw
sze  występuje  on  z  brzegów 
zalewając drogi  i pobliskie  gos
podarstwa. 

Dobiegł  końca  remont  budyn
ku  Urzędu  Gminy  w  Haźlachu. 
P rzebudowano  dach  z  płas
kiego  na spadzisty  i wymienio
no  stolarkę. 

Od  jesieni  1997  r.  granicę  ze 

Słowacją  można przekraczać  na 
dowód  osobisty.  Dotyczy  to 
tzw. małego  ruchu  granicznego 
w  gminach  Wisła  i  Istebna. 
Funkcjonują  też  przejścia  tu
rystyczne. 

Ponad  dwa  lata  temu  konser
wowano  kościół  św.  Jana  Sar
kandra  w  Górkach  Wielkich. 
Parafia powstała 6 lat wcześniej. 

W  Cieszynie  realizowany  jest 
program  „Bezpieczne  miasto"'. 
Biorą w nim udział policja, straż 
miejska, szkoły  i urząd  miejski. 

(nik ) 

Sukienki U. Kopel pięknie prezentowały się na modelkach.  Fot Janusz Pilszak 
jest  przewidywalny.  Na  przykład,  gdy  popełniam jakiś  błąd  i robi 
się dziura, próbuję to wykorzystać   obszy wam, wstawiam  koronkę. 
Efekty  są  czasem  zaskakujące.  Nie  da  się  zrobić  dwóch  iden
tycznych  sukienek,  powstają  tylko  po jedyncze  egzemplarze. 
Ciekawe jest,  że dopiero  przy  maszynie dziewiarskiej  okazało  się, 
że jednak  umiem  być cierpliwa.  Praca  ta wymaga  naprawdę  dużej 
cierpliwości, ale najszczęśliwsza jestem  właśnie wtedy, gdy włączam 
odpowiednią  muzykę  i pracuję. 
A  koronki ? 
Jedynym  motywem  zdobniczym  jakiego  będę  się  trzymać  jest 
koronka  i to  tylko  koniakowska.  Moja  mama  pochodzi  z  tamtych 
stron  i  czuję  sentyment  do  twórczości  ludowej,  oczywiście  w 
dobrym  tego  słowa  znaczeniu.  Na  zdjęciu  umieszczonym  obok 
widać  suknię  ślubną  styl izowaną  na  strój  ludowy.  Charakte
rystyczna  chustka,  koronka,  kokarda  z tyłu,  rękawy... Tę  sukienkę 
szczególnie  entuzjastycznie  przyjęto na  pokazach.  Przyznam  się, 
że  jestem  z  niej  zadowolona,  a  marzy  mi  się  pokaz,  w  którym 
prezentowałabym  tylko  suknie  ślubne  utrzymane  w  podobnym 
stylu.  Wszystkie  koronki  wykonywane  są  ręcznie.  Wprawdzie 
niektóre  nowoczesne  maszyny  potrafią już  komputerowo  wykonać 
bardzo podobny  kwiatuszek, ale to nie jest  to samo.  Folklor  i sztuka 
ludowa  to dla  mnie coś  bardzo  ważnego  i chciałabym  swoją  pracą 
przyczynić  się  do  jej  zachowania,  popularyzacji.  Bardzo  wiele 
radości  sprawiają mi  kontakty  z koronkarkami,  ich umiejętności  są 
naprawdę  cenne. Smutne jest  tylko  to, że czasem  nie  ma komu  ich 
przekazać,  bo  żadna  z córek  nie chce  brać szydełka  do  ręki. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

TO  I  OWO 
O  Z  y 

Dobiegła  końca  rozbudowa  i 
modernizacja  miejskiej  oczysz
czalni  ścieków  w Wiśle.  Inwes
tycję  realizowano  z  przerwami 
od  1989 r. Na początku  stycznia 
br. została oficjalnie przekazana 
do użytku. Tzw.  przepustowość 
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wzrosła z 24000 do 9000 tys. m3 

na  dobę.  Obiekty  znajdują  się 
w  Jaworniku. 

Cieszynik  to  drobnokrystalicz
na  głębinowa  skała  magmowa 
występująca w  rejonie  Cieszy
na, Skoczowa  i Bielska   Białej. 

Kończyce  Małe  mogą  pochwa
li ć się  bogatą  Izbą  Regionalną. 
Liczne  zgromadzone  w  niej 
eksponaty  zostały  podarowane 
przez  mieszkańców  wsi.  Od
tworzono  izbę  paradną  i  kuch
nię z przełomu  XIX  i XX  wieku. 
Do  najcenniejszych  ekspona
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KRONIKA MIEJSKA 
Ostatnią  imprezą,  która  odbyła  się w sali  widowiskowej  Miej

skiego Domu  Kultury „Prażakówka", był koncert z okazji 200lecia 
Szkoły  Podstawowej nr 2 w Ustroniu  w  1987  roku. Po 13 latach 
przerwy odbędzie się w tym miejscu koncert. W niedzielę  16.01.2000 
roku o godzinie  18.30 rozpocznie się Ekumeniczny  Wieczór  Kolęd 
zatytułowany  „Okruchy  po kolędzie",  który  zainauguruje  dzia
łalność w sali  widowiskowej  (niestety jeszcze  bez  pełnej  sceny). 
Koncert  poświęcony  pamięci  Mariana  Żyły w pierwszą  rocznicę 
śmierci  wykonany zostanie  przez połączone chóry  Estrady  Ludo
wej „Czantorią", chóru ewangelickiego,  chóru  katolickiego  „Ave" 
oraz  Janusza  Śliwkę  i Estradę  Poetycką  z Ogniska  Pracy  Poza
szkolnej. Z racji  tego,  że  jest  to pierwsza  impreza  w sali  wido
wiskowej  wstęp  na  koncert  będzie  bezpłatny,  natomiast  po 
koncercie  odbędzie  się zbiórka  pieniędzy  na cele  MDK „Pra
żakówka". Organizatorzy  serdecznie zapraszają  na  koncert. 

Nowożeńcy: 
Iwona Słowik, Ustroń  i Marek  Kołatek,  Skoczów 
Mari a  Bęben,  Lublin  i Jan  Mikler ,  Ustroń 

Dzieci  i członkowie  Komitetu  Rodzicielskiego przy Żłobku  Miej
skim w Ustroniu  serdecznie dziękują za pomoc  finansową  firmom: 
„Mokate", „Ustronianka",  „Dagra"  i Bank  Śląski Oddział w  Ustro
niu oraz Leśnictwu  Dobka  za ofiarowanie świątecznej  choinki. 

Tak  jak  w poprzednich  latach  do Ustronia  zleciały  się łabędzie. 
Przyrodnicy uważają, że nie powinno się ich karmić.  Fot. W. Suchta 

Serdeczne  podziękowania  za  liczny  udział w  uroczystości 
pogrzebowej   naszej  drogiej   Matk i 

O. Tytusowi,  bliskim  i dalszym  krewnym,  sąsiadom, 
delegacji  PSS „Społem" , chórowi  oraz  młodzieży 

składa  córka  i syn z rodziną 

ELŻBIECI E  i  ROMUALDOW I 
HALSKI M 

w związku  ze śmiercią  matki  i teściowej 

śp. I
wyrazy głębokiego  współczucia 

składa 
Rada  Rodziców, Dyrekcja  i Grono  Pedagogiczne 

Szkoły  Podstawowej   Nr  2 w Ustroniu 

KRONIKA  POLICYJNA 
2.01.2000 r. 
O  godz.  10.35 na ul. Cieszyń
skiej  funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu  Drogowego w Cieszynie 
zatrzymali  forda sierrę  kierowa
nego przez nietrzeźwego  miesz
kańca  Cisownicy  (0,66  i  0,62 
prom).  Kierowca  nie posiadał 
uprawnień  do kierowania po
jazdami. 
2.01.2000 r. 
O  godz.  15. na ul. Akacjowej 
policjanci zatrzymali  nieważny 
dowód  rejestracyjny V W golfa 
należącego do mieszkańca  Ka
towic. 
3.01.2000 r. 
O godz.  13. otrzymano  zgłosze
nie, że w noc  sylwestrową  do
konano  włamania  do  miesz
kania przy ul. 3 Maja. Złodzieje 
weszli  do środka  po  wybiciu 
szyb  i skradli  sprzęt  RTV  na 
szkodę mieszkańca  Warszawy. 
3.01.2000 r. 
O  godz.  12. w sklepie  „Sesam" 
zatrzymano mieszkańca Ustronia, 

27.12.1999 r. 
Interweniowano  w jednym  z 
parków, gdzie zatrzymano  nie
trzeźwego mieszkańca  Ustronia 
zakłócającego spokój. 
29.12.1999 r. 
Na  prośbę  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  przeprowadzono 
kontrolę na jednej z posesji  przy 
ul. Szerokiej w Nierodzimiu, któ
rej  właściciel  nielegalnie wy
pompowywał  ścieki  do kolek
tora.  Zobowiązano  go do  wy
wożenia  nieczystości. 
29.12.1999 r. 
Na  prośbę mieszkańców  patro
lowano  osiedla  w godzinach 
wieczornych  w związku z częs
tymi  wybuchami  petard. 
31.12.1999 r. 
Wspólnie  z policją  pilnowano 
porządku  podczas  zabawy syl
westrowej naustrońskim  Rynku. 
1.01.2000 r. 
Kontrolowano  dojazdy  do  wy
ciągów narciarskich. Nie stwier
dzono  łamania  przepisów. 
3.01.2000 r. 
Otrzymano zgłoszenie z jedne
go z zakładów usługowych  przy 

który ukradł artykuły spożywcze i 
przemysłowe za 20 zł. Śkierowano 
wniosek do kolegium. 
4.01.2000 r. 
Podczas  rutynowej  kontroli 
zat rzymano  poszukiwanego 
listem  gończym  mieszkańca 
Jastrzębia. 
4.01.2000 r. 
O  godz.  16.15  obsługa  sklepu 
„Sesam" zatrzymała  mieszkańca 
Słupska,  który próbował  doko
nać kradzieży. Był tak pijany, że 
policjanci zdecydowali o odwie
zieniu go na  izbę  wytrzeźwień. 
5.01.2000 r. 
O  godz.  17. otrzymano  zgło
szenie  o kradzieży  poloneza 
starszego  typu  z parkingu  na 
osiedlu  Manhatan.  Po  kilk u 
dniach  samochód  odnaleziono 
w  Katowicach. 
5.01.2000 r. 
O godz. 21. na ul. Cieszyńskiej 
jadący  renaultem  mieszkaniec 
Skoczowa  wpadł  w poślizg i 
uderzył  w opla  corsę  kiero
wanego  przez  mieszkankę Ol
sztyna.  (ws) 

ul. A. Brody, do którego  przy
błąkał  się duży  pies.  Udało  się 
go umieścić wjednym ze schro
nisk  dla zwierząt.  Po  dwóch 
dniach  zgłosił się  właściciel. 
4.01.2000 r. 
W trakcie kontroli  miasta  zwra
cano uwagę na śliskie  chodniki 
przed  sklepami.  Nakazano  po
sypywanie. 
4.01.2000 r. 
W godzinach  popołudniowych 
otrzymano  zgłoszenie,  że na 
stacji PKP Ustroń Zdrój  dwóch 
pijanych  mężczyzn  spożywa 
alkohol.  Nietrzeźwi  zachowy
wali się głośno i ubliżali  podróż
nym. Zostali  zatrzymani. 
5.01.2000 r. 
Interweniowano  w parku  przy 
Rynku,  gdzie  kilku  mężczyzn 
spożywało na ławce alkohol. Po 
krótkiej rozmowie opuścili  park. 
5.01.2000 r. 
Na komendę  SM wezwano  kie
rowcę  samochodu  dostawcze
go, który całkowice  zablokował 
chodnik  przy ul. 3 Maja. Pojazd 
stał na wysokości  przejścia  dla 
pieszych  od  wieczora  do  go
dzin przedpołudniowych  nastę
pnego dnia.  (mn) 

/  OPIEKI  KOMPLEKSOWEJ 
Henryk I Alina WIEJĄ 

Ustroń, ul. Ogrodowa  telJfax (033) 854  3733 

l i i  OŚRODEK k d  H E N R Y K  W I E J Ą 

MEDYCYNY  PREWENCYJNEJ  (choroby  wewnętrzne, 
medycyna  prewencyjna) 

U m o w a  ze 
K O M P L E K S O W A  D I A G N O S T Y K A  I N T E R N I S T Y C Z N O   Ś l ą s k ą  K a s ą 
K A R D I O L O G I C Z N A  w  C I Ą G U  J E D N E J  G O D Z I N Y .  Chorych  na: 
Pracownie:  usg, ekg, spirometria,  konsultacje 
laboratorium  z natychmiastowymi  kardiologiczne, 
wynikami  (w tym: hormony  tarczycy,  d iagnostykę 
markery  nowotworowe  np. PSA)  i leczenie chorób  tarczycy 
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ZRÓWNOWAŻONY 
BUDŻET 

V  y 

30  grudnia  1999  r.  odbyła  się  sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady 
prowadził  zastępca  przewodniczącego  RM  Rudolf  Krużołek . 

Najważniejszym punktem  obrad było uchwalenie budżetu  miasta 
na 2000 r. Joanna  Kotarska w  imieniu Komisji Budżetowej stwier
dziła, że przedstawiony  budżet  miasta jest  zrównoważony,  a posz
czególne zapisy pozwalają elastyczniej operować środkami. R. Kru
żołek dodał, że przeprowadzono  dyskusję w komisjach,  zapozna
wano się z projektem budżetu  i dokonywano w nim korekt.  Następ
nie  radni  większością  głosów  przyjęli  budżet  miasta  na  2000 r. 
(Uchwałę budżetową oraz plan dochodów  i wydatków miasta publi
kujemy na str. 6  i 7.) 

Kolejna uchwała dotyczyła  zatwierdzenia  Miejskiego  Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Tomasz 
Szkaradnik  chciał się w związku z tym dowiedzieć, jakie są warunki 
pozyskiwania  przez  organizacje  pozarządowe  środków,  którymi 
dysponuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholo
wych. Przewodniczący tej komisji Józef Waszek  stwierdził, że musi 
się to odbywać  zgodnie  z ustawą  i nie ma  tu dowolności.  W  1999 
r.  do  dyspozycji  było  420.000  zł,  w  2000  r.  będzie  470.000  zł. 
Stworzono  odpowiednie  programy  dla  szkół,  świetlic,  klubów 
sportowych,  organizacji  społecznych.  Naczelnik  Wydziału 
Obywatelskiego  UM  Czesław  Gluza  dodał,  że  obecnie  należy 
przejrzeć uchwały  RM w kontekście zmian jakie zaszły  w ustawie. 
Już  wiadomo,  że  należy  się  zastanowić  nad  zasadami  działania 
ogródków  i namiotów  piwnych.  Ponadto  nie  ma  uchwały,  na 
podstawie  której  cofano  by  zezwolenia  na  handel  alkoholem. 
Generalnie  starano  się  pieniędzmi,  którymi  dysponuje  Komisja 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  wspierać  wszystkie 
uzasadnione wnioski. Cz. Gluza stwierdził też, że dość  szczegółowe 
wytyczne  Państwowej Agencji Rozwiązywania  Problemów  Alko
holowych  nie są  prawem  wyższym  od  ustawy  sejmowej.  Dlatego 
przede wszystkim  należy opierać się na ustawie  i uchwale sejmowej 
w sprawie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych. 

— Są nawet wytyczne wojewody, by wspierać sport, co  bardzo 
nas cieszy    mówił Cz.  Gluza. 

Większością  głosów  przyjęto  Miejski  Program  Profilaktyki i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych. 

Dłużej dyskutowano  również  nad  uchwałą  w sprawie  ustalenia 
górnych  stawek  opłat  za  wywóz  odpadów  komunalnych  od  osób 
fizycznych. Tomasz Dyrda  zaproponował, by znieść  zróżnicowanie 
w opłatach pobieranych  miesięcznie od  rolników (1,73  zł/miesiąc) 
i pozostałych  mieszkańców  (2,76 zł/miesiąc). Ujednolicenie  opłat 
pozwoliłoby obniżyć j e wszystkim  mieszkańcom  do ok. 2,50 zł.  T. 
Dyrda stwierdził, że w Ustroniu  z niższej, rolniczej opłaty  korzysta 
2500 osób, a wywóz od nich śmieci jest  droższy. Z propozycją  nie 
zgodziła  się  Mari a  Tomiczek,  która zauważyła,  że  gospodarstwa 
rolnicze w większym  stopniu  zagospodarowują  odpady  i dlatego 
powinny pozostać ulgi. T. Szkaradnik mówił, że są to jedynie  górne 
stawki,  których  firmy  nie  mogą  przekraczać  i nic  nie  stoi  na 
przeszkodzie,  by składały atrakcyjne oferty np.  rolnikom.  Obecny 
na  sesji  prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Alojz y  Sikora 
poinformował,  że  prowadzona  jest  polityka  długofalowa,  trzeba 

Fot.  W.  Suchta 
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też pamiętać,  że jest  to działalność  kapitałochłonna.  Obecnie  daje 
się  zauważyć  przyrost  ilości  śmieci  od  mieszkańców  w  centrum 
miasta,  z ADM  i bloków  spółdzielczych.  Kazimier z  Stolarczyk 
pop ie ra jąc  u jedno l icen ie  opłat  pytał  d laczego  rolnicy są 
uprzywilejowani, a nie np. rodziny wielodzietne. Stwierdził  też,  że 
chodzi o urealnienie cen.  Przedsiębiorstwo  Komunalne  jest spółką, 
w  której  wszystkie  udziały  ma  miasto,  więc  należy  szukać 
dochodów.  Bronisław  Brandys wyraźnie sprzeciwił się propozycji 
zmierzającej  do  ujednolicenia  opłat.  Zauważył  on,  że  to  nie 
pierwszy wypadek,  kiedy  Komisja Ochrony  Środowiska  RM  stara 
się  zmieniać  w  ostatniej  chwili  uchwały.  (Do  tej  komisji  należą 
m.in. T. Dyrda, T. Szkaradnik,  K. Stolarczyk.)  B. Brandys  mówił 
dalej, że w ostatniej chwili członkowie  Komisji starają się  zmieniać 
przemyślane  propozycje  uchwał.  Te opracowane  „na  kolanie"  w 
ostatniej  chwili  zmiany  powodują,  że  potem  burmistrz  i Zarząd 
Miasta mają tylko problemy  z wprowadzaniem  ich w życie.  Radny 
złożył  wniosek  o zakończenie  dyskusji  w tym  punkcie  obrad. 

Na  poprzedniej   sesji  też  Zarząd  złożył  przemyślaną 
propozycję górnej  stawki za wywóz śmieci, tyle tylko, że niezgodną 
z prawem  odpowiadał T.  Szkaradnik. 

Ilon a  Winter   natomiast  była  zdania,  że  po  to  radni  otrzymują 
przed  sesją  materiały,  by j e  analizować, a potem  zgłaszać  swoje 
uwagi  na  sesji, a nie  głosować  jak  maszynki.  Ponadto  I.  Winter 
stwierdziła,  że nie ma nic przeciwko  rolnikom,  ale w blokach  nikt 
nikogo  nie  pyta o sytuację  finansową  i wszyscy  muszą  płacić. 
Radna  zaproponowała  też,  by  uchwały  związane z podatkami i 
opłatami  rozpatrywać  wcześniej,  tak  by  był  czas  na  dyskusje i 
swobodne  wypowiedzenie  się wszystkich.  Burmistrz Jan  Szwarc 
przypomniał,  że przed  pięcioma  laty w Ustroniu  przeprowadzono 
referendum, w którym  mieszkańcy  opowiedzieli  się za  podatkiem 
od  wywozu  śmieci.  Później  system  doskonalono.  Dziś  wszyscy 
odpowiadamy  za to, jak  system  wywozu  śmieci  funkcjonuje. 

Myślę,  że  tu  nie  ma  podziałów  politycznych, a wszyscy 
pracujemy dla dobra  miasta — mówił J. Szwarc. 

Następnie  radni  większością  głosów  poparli  wniosek  radnego 
B. Brandysa o zakończenie dyskusji  i również większością  głosów 
przyjęli  uchwałę  o opłatach  za  wywóz  odpadów  komunalnych  w 
formie zaproponowanej przez Zarząd, czyli z ulgami dla  rolników. 

Dyskusję  i to  bardzo  gorącą  wywołała  uchwała  w sprawie  diet 
dla  radnych.  T. Szkaradnik  zaproponował,  żeby  nie  wprowadzać 
żadnych  zmian  i pozostać  przy  obowiązujących dietach.  Poparła 
go  J. Kotarska,  dodając,  że  wysokości  diet  należy  podać  do 
publicznej  wiadomości.  B.  Brandys  nie godził  się  z  takim  stano
wiskiem,  gdyż jak  stwierdził  w kraju  pobiera  się bardzo  wysokie 
diety,  a każda  próba  podwyżki  w ustrońskiej  RM  powoduje 
sprzeciw.  W  dalszej  części  dyskusja  przestała  się  już  odnosić 
bezpośrednio do diet, a w coraz większej mierze do poglądów poli
tycznych  radnych.  Sytuację  łagodził  R.  Krużołek  zauważając,  że 
proponując  nowe  stawki  diet  starano  się  jedynie  wyrównać 
dysproporcje  między  niskimi  dietami  pobieranymi  przez  radnych 
Ustronia  a wysokością  diet  w okolicznych  gminach.  R.  Krużołek 
dodał,  że  radni  jednak  muszą  wiele  czasu  poświęcać  pracy w 
samorządzie często kosztem  pracy  zawodowej. 

Większością  głosów  przyjęto nowe stawki  diet, które  wynoszą: 
ryczałt  miesięczny dla przewodniczącego  RM 1000 zł,  natomiast 
dla  pozostałych  radnych:  za  udział  w posiedzeniu  komisji  jej 
przewodniczącemu  120  zł, a pozostałym  radnym  75  zł,  radnym, 
członkom  Zarządu  Miasta, za udział w posiedzeniu Zarządu    100 
zł, radnym za udział w sesji RM  75 zł, przewodniczącym  Zarządów 
Osiedli za udział w sesji RM  60 zł, członkom  Komisji  Programowej 
Gazety  Ustrońskiej za udział w posiedzeniu    15 zł. 

I. Winter odnosząc się do dyskusji  nad dietami  i jak  stwierdziła 
„wycieczek  osobistych"  w  tejże dyskusji,  zaproponowała  powo
łanie komisji etyki  radnego,  której zadaniem  byłoby  rozpatrywanie 
i ocenianie  podobnych  przypadków. 

Jednogłośnie  natomiast  podjęto  uchwałę o nadaniu  znanemu 
ustrońskiemu  plastykowi  Karolow i  Kubal i wyróżnienia,,Za  zasługi 
dla  Miasta  Ustronia".  K.  Kubala  to  absolwent  Wydziału  Rzeźby 
Akademii  Sztuk  Pięknych  w Krakowie.  Zgodnie  podkreślano,  że 
jest  twórcą, który jak  mało kto pracował  i wywierał przez lata piętno 
na plastycznym  kształcie Ustronia. To wszak on  jest twórcą  czterech 
pomników, kilkunastu  tablic pamiątkowych  i płaskorzeźb, wystroju 
wnętrz znanych  budynków, ale także scenografem  współtworzącym 
takie ustrońskie  imprezy jak dożynki, czy dawniej Festiwal  Piosenki 
Czeskiej  i Słowackiej.  Wojsław  Suchta 



PREZENTUJĄ SIĘ 
KANDYDACI 

-
JÓZE F GÓRK A   lat 52  mistrz w Kuźni  Ustroń. 
Jako  kandydat  na  radnego dostrzegam  potrzebę  kontynuacji 

działań  ukierunkowanych  na  rozwój  nas/ego  miasta  jako 
uzdrowiska  i miejscowości  wczasowej.  Należy  kontynuować 
rozpoczęte,  a ważne  dla  naszego  miasta  zadania  takie  jak: 
rozbudowa  oczyszczalni  ścieków,  dalsza  budowa  sieci  wod. 
kan.  i wykonanie  nawierzchni  na drogach,  gdzie  prace  zostah 
zakończone, zakończenie budowy Gimnazjum nr  I, ograniczenie 
do  niezbędnego  minimum  strefy  uzdrowiskowej  A tak,  by 
umożliwić  rozwój  i doinwestowanie  Zawodzia  i Jaszowca. 

Od  1994 roku sprawowałem  funkcję przewodniczącego  Rady 
Rodziców w Szkole  Podstawowej nr 2. a obecnie w Gimnazjum 
nr  2.  Jestem  również  od  1984  roku  prezesem  Pracowniczego 
Ogrodu  Działkowego  „Zacisze" w  Hermanicach. 

KAZIMIER Z HANU S   absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej, 
specjalista  i dyrektor  Oddziału  Instytutu  Ochrony  Środowiska 
w Katowicach,  burmistrz Ustronia w  latach  1992(>8. 

Przez 9  lat pracy w Urzędzie  Miasta poznałem  wszystkie  pro
blemy  Ustronia  i  fiinkcjonowanie  samorządu, mogę więc w\  ko
rzystać moje kwalifikacje i doświadczenie w prac>  Rad\  Miejskiej. 

MARI A  WALAWSK A    ukoń
czone  wyższe  studia  na  Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Lat 50.  Mężat
ka,  córka  i syn   oboje  studiujący. 
Długoletni  staż  pracy  zawodowej w 
tym  m.  in.  20  lat  w  administracji  sa
morządowej  i państwowej  (Urząd 
Wojewódzki w Katowicach).  Działal
ność społeczna w Spółdzielni  Miesz
kaniowej  „Zacisze"   obecnie  prze
wodnicząca Rady Osiedla  „Centrum". 
Zainteresowania   ekologia,  ochrona 
środowiska,  racjonalna  gospodarka 
przestrzenna  oraz  turystyka. 

Nazywam  się JERZY  BIŁKO ,  lat 49, wykształcenie  techni
czne, żonaty, troje dzieci, 25  lat pracy w PSS „Społem", od 9  lat 
właściciel  warsztatu  samochodowego. 

Urodziłem  się w Ustroniu.  Przez 40  lat obserwowałem  rozwój 
naszego  Miasta.  Rozwój  Miasta  Ustronia  to  efekty  dla  jego 
mieszkańców.  Dużo  zostało  zrobione,  ale jest jeszcze  dużo  do 
zrobienia. Dlatego też będąc wybranym  chcę wykorzystać  swoje 
obserwacje do poprawy bytu jego mieszkańców,  bezpieczeństwa 
w mieście,  poprawy  statusu  oraz wizerunku  Miasta  Ustronia w 
kraju  i zagranicą. 

*» ^ 

N 

ZBIGN I EW TSCHU K   od 20 lat za przyczyną stanu wojennego 
mieszkaniec  miasta  Ustroń.  Do  roku  1990  kierownik  zakładów 
pracy  na  terenie  miasta,  po  tym  roku  właściciel  prywatnego 
przedsiębiorstwa „TYTUS" . Ojciec czwórki dzieci, co  upoważnia 
go do twierdzenia, że zna problemy wychowawcze młodzieży. Były 
przewodniczący  Rady  Rodziców  SP  nr  1 w  Ustroniu,  a  obecnie 
przewodniczący  Rady Rodziców ZSZ w Skoczowie. 

Członek  Stowarzyszenia „Rodzina  Polska", pełniący obowiąz
ki  Pełnomocnika  Zarządu  na  region  Powiatu  Cieszyńskiego. 
Uważa,  że  każdy  z rządzących  począwszy  od  najniższego 
szczebla władzy, powinien mieć na celu dobro rodzinyjej  prawo 
do godnego  bytu  i rozwoju.  Bronić  ludzi  biednych,  samotnych 
i  bezdomnych,  bo  w prawdziwej  rodzinie,  a taką  jest  be/ 
wątpienia  społeczność  miasta,  najczulej  patrzy  się  na  tych. 
którzy  są osłabieni.  Rządzący powinni  zdawać  sobie  sprawę / 
faktu,  że  charakter  miasta  kształtuje  całe jego  społeczeństwo 
bez względu  na swój stan  posiadania.  Natomiast  rozwój  miasta 
nie  powinien  się  odbywać  kosztem  jego  mieszkańców,  lec/ 
zawsze z korzyścią  dla  nich. 

y 

Fot.  W.  Suchta 

DARY Z FUNDACJI 
Obfite paczki  świąteczne przygotowała  Fundacja  św.  Antoniego 

działająca w l 'stroniu. Jeszcze przed Wigili ą wszystkie paczki  rozdano 
potrzebując) m. Jak  twierdzi  Tadeusz  Browiński  zapotrzebowanie 
na podobne  paczki jest bardzo duże, jednak  Fundacja może  rozdać 
t> Iko t> le ile ma. W sumie przygotowano  158 paczek  świątecznych. 
Pt »dczas wigi I ijnego spotkania władz miasta z osobami samotnymi w 
Kubusiu wręczono 30 paczek osobom najbardziej potrzebującym. 28 
paczek  otrzymały  dzieci  niepełnosprawne  z ośrodka  w  Poniwcu. 
Najwięcej, bo  100 paczek rozdano dzieciom w ustrońskich  szkołach. 
Te  upominki  dofinansowała  Miejska  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych.  Pod  koniec  stycznia  Fundacja  św. 
Antoniego planuje wyjazd z darami na Białoruś. Wszystkich,  którzy 
chcieliby  wesprzeć  wysiłki  Fundacji  prosi  się o dary  w  formie 
gotówki  lub  artykułów  spożywczych  długoterminowych,  takich 
jak  mąka,  ryż,  kasza.  Prosimy  kontaktować  się z  Tadeuszem 
Browińskim,  ul.  Polna  6.  tel.  8541772.  (ws) 

Kuli s w nocy.  Linoryt. 

Gazeta  Ustrońska  5 



(T 

BUDŻET 2000  BUDŻET 2000 
J' 

U c h w a la  b u d ż e t o wa  na  ro k  2 0 00 
Nr   X V / 1 5 6 / 99 

R a dy  M i e j s k i e j   U z d r o w i s ka  U s t r oń 
z  dn i a  30  g rudn i a  1999  r. 

w  s p r a w i e:  budże tu  m ias ta  na  2 0 00  r. 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  4,  pkt.  9  lit .  „d "  oraz  pkt.  10  art.  61  ust. 2 
ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U . z  1996 
roku.  Nr  13  poz.  74  z  późn.  zm.)  oraz  art.  109,  116  ust.  1  i  2,  124,  128  ust. 
2,  134  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998  roku  o  f inansach  publicznych  (Dz. 
U.  nr  155  poz.  1014  z  późn.  zm.) 

Rada  Mie jsk a  u c h w a l a: 
§  1 

1.  Ustala  się  dochody  budżetu  w  wysokości  22.746.177  zl  jak  w  załączniku 
Nr  1 do  uchwały. 
2.  W  kwocie  dochodów  budżetu  określonej  w  ust.  1  wyodrębnia  się: 
1)  dotacje  na  realizację  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej i 
innych  zleconych  na  podstawie  odrębnych  ustaw  w  kwocie  926.035  zl  jak  w 
załączniku  nr  2  do  uchwały. 
2)  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych 
w  kwocie  470.000  zł  jak  w  załączniku  nr  3  do  uchwały. 

§  2 
1.  Ustala  się  wydatki  budżetu  w  kwocie  27.992.235  zł  jak  w  załączniku  nr  4 
do  uchwały. 
2.  Z  wydatków  o  których  mowa  w  ust.  1  przeznacza  się  łącznie  na: 
1)  wydatki  bieżące  kwotę  19.996.235  zł  w  tym  wyodrębnia  się: 
a)  kwotę  10.554.508  zł  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  i pochodne  od 
wynagrodzeń; 
b)  kwo tę  7 2 1 . 0 00  zł  z p r z e z n a c z e n i em  na  d o t a c je  p r z e d m i o t o we i 
podmio towe  dla  zak ładów  budże towych  i ins ty tuc ji  ku l tury  zgodn ie z 
załącznikiem  nr  5 i 5a  do  uchwały; 
c)  kwotę  30.000  zł  na  wydatki  związane  z  obsługą  długu; 
d)  wydatki  w  kwocie  926.035  zł  na  real izację  zadań  zleconych  z  zakresu 
administracji  rządowej  i innych  zadań  zleconych  na  podstawie  odrębnych 
ustaw,  jak  w  załączniku  nr  2  do  uchwały; 
e)  wydatki  w  kwocie  470.000  zł  na  realizację  zadań  określonych  w  programie 
profilaktyki  i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  jak  w  załączniku  nr 
3  do  uchwały. 
2)  wydatki  majątkowe  w  kwocie  7.996.000  zł  jak  w  załączniku  nr  6  w  tym: 
na  realizację  wieloletnich  programów  inwestycyjnych  kwocie  7.320.000  zł 
jak  w  załączniku  nr  6a  do  uchwały. 

§  3 
1.  Rozchody  budżetu  ustala  się  w  kwocie  402.450  zł,  w  tym: 
1)  splata  kredytów  w  kwocie  352.000  zł 
2)  splata  pożyczek  w  kwocie  50.450  zł 
2.  Deficyt  budżetu  w  kwocie  5.648.508  zł  pokryły  zostanie  z: 

a.  zaciągniętej  pożyczki  z  NFOŚiGW  w  kwocie  3.550.000  zł 
b.  z  zaciąniętcj  pożyczki z WFOŚiGW  w  kwocie  1.500.000  zl 
c.  z  wolnych  środków  na  koncie  bankowym  pozostałych  z  kredytów  w  kwo
cie  598.508  zł 
3)  Zestawienie  przychodów  i rozchodów  budżetu  zawiera  załącznik  Nr  7  do 
uchwały. 

§  4 
Prognozuje  się  łączna  kwotę  długu  gminy  na  koniec  roku  budżetowego, 
zgodnie  z  załącznikiem  nr  8. 

§  5 
Ustala  się  plany  przychodów  i wydatków  gospodars twa  pomocniczego i 
środków  specjalnych  jednostek  budżetowych  jak  w  załącznikach  nr  9  i  9a  do 
uchwały. 

§  6 
Ustala  się  plan  przychodów  i wydatków  Miejskiego  Funduszu  Ochrony  Śro
dowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  jak  w  załączniku  nr  10  do  uchwały. 

§ 7 
Iworzy  się  rezerwy: 
1)  ogólną  w  wysokości  89.986  zl 
2)  celową  na  oświatę  w  wysokości  41.980  zł 

§  8 
Upoważnia  się  Zarząd  Miasta  do: 
1)  Zaciągania  kredytów  i pożyczek  oraz  emisji  papierów  wartościowych  na 
pokryc ie  wys tępu jącego  w  roku  budże towym  def icy tu  budżetowego  do 
wysokości  500.000  zł. 
2)  Zaciągania  zobowiązań  do  wysokości  wydatków  uchwalonych  w  budżecie 
gminy  po  zmianach  przewidz ianych  na  real izac ję  poszczególnych  zadań 
bieżących  i  inwestycyjnych. 
3)  Dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  i między  rozdziałami  i  paragrafami 
oraz  między  zadaniami  inwestycyjnymi  w  ramach  działu. 
4)  Lokowan ia  wo lnych  ś rodków  na  r achunkach  bankowych  w  innych 
bankach,  niż  bank  prowadzący  obsługę  budżetu  miasta. 
5)  Zaciągania  kredytów  bankowych  w  wybranych  przez  siebie  bankach. 
6)  Udzielania  pożyczek  i  poręczeń  w  roku  budżetowym  do  wysokości  50.000 
zł. 

§  9 
Obsługę  bankową  prowadził  będzie  Bank  Śląski  SA  Katowice  oddział  w 
Ustroniu. 

§  io 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogłoszeń  na 
terenie  miasta  i opubl ikowanie  w  Gazecie  Ustrońskiej. 

§  11 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Miasta. 

§  12 
Uchwala  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą od  1 stycznia 
2000  r. 

PLAN DOCHODÓW 
NA 2000 ROK 

Lp.  Dział  Nazwa    treść 

1  40  ROLNICTW O 
dotacja  z budżetu  państwa  na 
realizację zadań  zleconvch 

2  50  TRANSPORT 
zajęcia pasa  drogowego 

3  70  GOSPODARKA  KOMUNALN A 
w  tym: 
dochody  z  korzystania  z  urządzeń 
komunalnych  (wodociągi, 
kanalizacja, oczyszczanie  ścieków) 
pieniężne  darowizny 
różne  opłaty 
dotacje z budżetu  państwa  nba 
realizację zadań  zleconych 

4  74  GOSPODARKA 
MIESZKANIOW A I 
NIEMATERIALN E 
USŁUGI  KOMUNALN E 
w  tym: 
dochody  z najmu  i  dzierżawy 
składników mienia  komunalnego 
dochody  z  użytkowania 
wieczystego 
dochody  z  przekształcenia  prawa 
użytkowania  wieczystego  w  prawo 
własności 
czynsze  mieszkalne 
dochody  zc  sprzedaży 

77 

42 
78 
64 

88 

33 

64 

64 
42 
43 

Plan na 
2000  rok 

5000 

5000 
5000 
5000 

943  000 

607  000 
88 000 

237 000 
1 562  600 

350  000 

80 000 

60 000 
672  600 
400  000 

PLAN WYDATKÓW 
NA 2000 ROK 

Dział  Rozdz.  Nazwa    treść 

40 

45 

50 

70 

74 

79 

R O L N I C T W O 
4 4 07  usługi  geodezyjne 
4 4 95  pozostała  działalność 

L E Ś N I C T W O 
4 9 95  pozostała  działalność 

T R A N S P O RT 
5613  utrzymanie  dróg  publ icznych  w  tym: 

drogi  powiatowe 
G O S P O D A R K A  K O M U N A L N A 

7221  oczyszczanie  miasta 
7221  odśnieżanie 
723  1  zieleń  miejska 
7262  oświetlenie  ulic 

wydatki  bieżące  w  tym: 
zadania  zlecone 
wydatki  inwestycyjne 

7281  jednostki  wielobranżowe  gospodarki 
komuna lnej 

7395  pozostała  dzia ła lność 
wydatki  bieżące  w  tym: 
pozostała  działalność  OŚiR 
pozostała  działalność  IGG 
wydatki  inwestycyjne  w  tym: 
inwestycje  OŚiR 
inwestycje  IGG 
GC)SP.\HESZKANIO\VAOR/\ZNIE\ŁVItRl\IJS' E 
t SU. !GI  KOMUNALN E 

7421  różne  jednostki  obsługi  gospodarki 
mieszkaniowej  i komunalnej 

7523  Ochotn icze  Straże  Pożarne 
OŚWIAT A  I   W Y C H O W A N I E 

Plan na 
2000  rok 

35  000 
5  000 

30  000 
4  000 
4  000 

1  442  000 
1  442  000 

9  033  000 
300  000 
320  000 

23  000 
687  000 
537  000 
237  000 
150  000 

496  000 
220  000 

40  000 
180  000 
276  000 

20
256  000 
060  000 

1 0 0 0 0 0 0 

60  000 
8  837  700 
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V 
BUDŻET 2000  BUDŻET 2000 

J 

DOCHODY 
Lp.  Dział  Nazwa    treść 

72 

88 

5  79  OŚWIATA  1 WYCHOWANIE 
dochody  przedszkoli  42 

6  85  OCHRONA  ZDROWIA 
odpłatność  w żłobkach  42 

7  86  OPIEKA  SPOŁECZNA 
w  tym: 
dotacje z budżetu  państwa  na 
realizację zadań zleconych  88 
usługi opiekuńcze  42 
wpływy  z  usług  42 
dotacje celowe otrzymane  na  zadania 
bieżące realizowane  na  podstawie 
porozumień  49 

8  88  TURYSTYKA  I WYPOCZYNEK 
nadwyżka  gospodarstwa 
pomocniczego 

9  89  RÓŻNA  DZIAŁALNOŚ Ć 
w  tym: 
dotacje  z budżetu  państwa  na 
realizację zadań  zleconych 

10  90  DOCHODY  OD  OSOB 
PRAWNYCH  OD  OSÓB 
FICZYCZNYCH  I OD  INNYCH 
JEDNOSTEK  NIE 
POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOSCI  PRAWNEJ 
w  tym: 
udziały  w podatku  doch.  od  osób 
fizycz. 
udziały  w podatku  doch.  od  osób 
prawnych 
podatek  rolny 
podatek  leśny 
podatki  płacone  na  podstawie  karty 
podatk. 
podatki od  nieruchomości 
podatki  od  spadków  i darowizn 
podatki  i opłaty  lokalne  targowa, 
miejscowa 
podatki  od  środków  transportowych 
wpływy  z  podatków  od  psów 
odsetki  od  podatków 
opłata  skarbowa 

11  91  ADMINISTRACJA 
PAŃSTWOWA  I SAMORZ. 
w  tym: 
opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych 
opłaty  administracyjne 
dotacje  z budżetu  państwa  na 
realizację zadań  zleconych 
grzywny  i  kary 

12  94  FINANSE 
w  tym: 
odsetki  od  środków  zgromadzonych 
na rkach  bankowych 
RÓŻNE  ROZLICZENIA 

13  97  FINANSOWE 
Subwencja 
w  tym: 
subwencja  oświatowa 
subwencja rekompensująca 
subwencja ogólna 
URZĘDY  NACZELNYCH 

14  99  ORGANÓW WŁADZ Y  I 
ADMINISTRACJI 
w  tym: 
dotacja  z. budżetu  państwa  na 
realizację zadań  zleconyuch 

OGÓŁEM  DOCHODY 

16 
51 
53 

52 
55 
56 

57 
61 
59 
81 
58 

64 
64 

88 
76 

8 1 

90 
90 
90 

88 

Plan na 
2000  rok 

260 000 
260 000 

14 300 
14 300 

974  250 

566  850 
15 000 

172 800 

219600 
143 750 

143 750 
2  125 

2  125 
13 176 085 

5 724  655 

130 000 
32 900 
19 200 

133 750 
5 396 440 

40 000 
400  000 

280 340 

30 000 
967  800 

470  000 
8 000 

113 000 

80 000 

80 000 
4 977  007 

4  112 349 
862 452 

2

2 060 

22 746  177 

WYDATKI 
Dział  Rozdz.  Nazwa    treść 

791  1  szkoły  podstawowe 
wydatki  bieżące  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 
wydatki  inwestycyjne 

7912  gimnazja  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 

7913  dowożenie  uczniów 
8211  przedszkola  w  tym: 

wynagrodzenia  i  pochodne 
8231  placówki  wych.  pozaszkolnego  w  tym: 

wynagrodzenia  i  pochodne 
8232  świetlice  dziecięce  w  tym: 

wynagrodzenia  i  pochodne 
8295  pozostała  dzia ła lność 

83  KULTURA  I SZTUKA 
83  11  muzea 
8322  bibl ioteka 
833  1  domy  kultury 

wydatki  bieżące 
wydatki  inwestycyjne 

8495  pozostała  działalność  w  tym: 
Gazeta  Ustrońska 
kultura 
p romoc ja 

85  OCHRONA  ZDROWIA 
8521  żłobki  w  tym: 

płace  i pochodne 
8524  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 
8531  stacje  san i tarnoep idemio log iczne 
8 5 36  przeciwdziałanie  alkohol izmowi 
8595  pozostała  dzia ła lność 

86  OPIEKA  SPOŁECZNA 
861  1  domy  pomocy  społecznej  w  tym: 

wynagrodzenia  i  pochodne 
8612  usługi  opiekuńcze 
8613  zasiłki  i pomoc  w  naturze  w  tym: 

zadania  własne 
zadania  zlecone 

8615  terenowe  ośrodki  pomocy  społ.  w  tym: 
zadania  własne 
zadania  zlecone 
wynagrodzenia  i pochodne 

8 6 16  dodatki  mieszkaniowe 
8617  zasiłki  rodzinne  i pielęgnacyjne  w  tym: 

zadania  zlecone 
8695  pozostała  działalność  w  tym: 

zadania  zlecone 
87  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT 

8795  pozostała  dzia ła lność 
89  RÓŻNA  DZIAŁALNOŚĆ 

8934  spis  powszechny 
91  ADM PAŃSTWOWA ̌SAMORZĄDOWA 

9 1 42  Urząd  Wojewódzki  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 

9 1 43  Urząd  Powiatowy  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 

9 1 44  Rady^Miast 
9 1 46  Urzędy  Miast 

wydatki  bieżące  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 
wydatki  inwestycyjne 

9 1 95  pozostała  działalność 
wydatki  bieżące  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 
Związki  Miast 
wydatki  inwestycyjne 

93  BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
9 3 12  pol ic ja 

94  FINANSE 
9 4 90  Obsługa  Komunalnych  Papierów 

Wartościowych  i  Kredytów 
97  RÓŻNE  ROZLICZENIA 

9711  Subwencja  ogólna 
9 7 18  Rezerwy  ogólne  i celowe  w  tym: 

rezcrwca  ogólna 
rezerwa  na  cele  oświaty 

99  NACZ.  ORG.  WŁADZY  I  ADM. 
991  1  Urzędy  Nacz.  Org.  Władzy  i Admin. 

OGÓŁEM  WYDATK I 
wydatki  bieżące  w  tym: 
wynagrodzenia  i  pochodne 
wydatki  inwestycyjne 

Plan na 
2000  rok 

5  055  200 
4  605  200 
3  630  100 

450  000 
929  000 
646  400 

27  500 
2  043  500 
1  659  450 

86  200 
77  000 

696  300 
654  200 

928  000 
161  000 
240  000 
240  000 
240  000 

287  000 
80  000 

151  000 
56  000 

835  000 
325  000 
238  104 

20  000 
470  000 

20 000 
1  826  250 

619  400 
413  755 

588  000 

370  000 
418  850 
260  000 
158  850 
374  419 
150  000 
24  000 
24  000 

14  000 
40  000 
40  000 

2  125 
2  125 

3  650  000 
113  000 
110  000 

102  500 
020 000 
970  000 
472  750 

50  000 
414  500 
344  500 
278  330 

27  500 
70  000 

8  500 
8  500 

30  000 

30  000 
258  600 
126  634 
131  966 
89  986 
41  980 

2  060 
2  060 

27  992  235 
19  996  235 
10  554  508 
7  996  000 
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Właśnie  siusiamy...  Fot.  M.  Niemiec 

ZAOSTRZONE  NORMY 
Żłobki nie są placówkami oświatowymi  tak jak  przedszkola,  czy 

szkoły. Formalnie piecze nad nimi sprawuje Ministerstwo  Zdrowia 
i Opieki Społecznej. Żłobek Miejski w Ustroniu mieści się w przed
wojennym budynku przy ul. Gałczyńskiego, w sąsiedztwie  osiedla 
Manhatan. 

Aby  zapewnić  najmłodszym  odpowiednią  opiekę  muszą  być 
zatrudnione pielęgniarki. Jedna pielęgniarka  i jedna salowa zajmuje 
się starszakami  i średniakami, do dyspozycji maluchów są 2 salowe 
i jedna  pielęgniarka. 

Panuje takie przekonanie, że żłobek to wylęgarnia zarazków, a 
to nieprawda  — twierdzi  kierowniczka  żłobka  Beata  Krysta . 
Małe dzieci  są narażone  na  infekcje, to oczywiste.  Kiedy  kończą 
mniej  więcej  pół  roku,  zaczynają  intensywnie  poznawać  świat, 
stykać  z  większą  liczbą  ludzi,  przedmiotów  i  mają  kontakt  z 
bakteriami.  Lekarze  obliczyli,  że do  6  roku  życia  nasz  organizm 
styka się z około 200 do 300 rodzajami bakterii  i wirusów  i podczas 
tych  kontaktów  kształtuje  się  odporność.  Jej  rozwój  kończy  się 
dopiero około  12 roku  życia. 

Każde dziecko przyprowadzone przez rodziców przechodzi  przez 
tak  zwany  filtr .  Pielęgniarki  sprawdzają  temperaturę,  czystość 
skóry  i czystość gardła,  przyjmowane są tylko dzieci  zdrowe. 

W żłobkach  zaostrzone są normy dotyczące higieny  i żywienia. 
Zeby zapisać dziecko trzeba wykonać badania kału na  nosicielstwo, 
przedstawić zaświadczenie od pediatry, że dziecko jest zdrowe  i z 
Sanepidu,  że  w  ciągu  ostatnich  trzech  tygodni  nie  przechodziło 
chorób zakaźnych. Naczynia  muszą  być sterylizowane,  a  posiłki 
podaje się cztery  razy dzienie. Dzieci jedzą  dwa śniadania, obiad i 
podwieczorek,  w ciągu dnia wypijająpół litra mleka. 

Są  trzy  grupy  wiekowe:  maluchy,  czyli  niemowlęta  do  1 roku 
życia, średniaki  dwulatki oraz starszaki, dzieci do 3 roku życia. W 
najstarszej grupie są też dzieci, które rocznikowo powinny  chodzić 
już  do  przedszkola,  ale  na  przykład  kończą  3  latka  dopiero  w 
grudniu. Dzieje się tak również wtedy, gdy szczególnie dużo dzieci 
zapisywanych jest do przedszkoli,  tak było właśnie  w  1999  roku. 
Te, które wcześniej chodziły do żłobka, zostają w nim jeszcze  kilka 
miesięcy. 

Za pobyt dziecka w żłobku rodzice zapłacą w tym roku  przeciętnie 
113 zł miesięcznie  i będzie to o 35% więcej niż w roku ubiegłym. W 
tym zawarta jest opłata stała w wysokości  50 zł, pokrywająca koszt 
przetworzenia  posiłków  (energia  elektryczna,  woda,  gaz)  oraz 
miesięczny  koszt  „wsadu  do kotła" wynoszący 63 zł. Miasto,  które 
utrzymuje budynek  i płaci pensje pracownikom, wyda w tym roku na 
funkcjonowanie żłobka 325.000 zł, rodzice zapłacą 21.000 zł. 

Budynek z racji swojego wieku wymaga nakładów  finansowych, 
ale  pieniędzy  nie  jest  za  dużo,  więc  ewentualne  prace  trzeba 
rozłożyć w czasie. 

Schody  nadają  się  do  kapitalnego  remontu,  przydałoby  się 
również  zadaszenie  nad  wejściem  — mówi  kierowniczka. W 
zimie robi nam się prawdziwe  lodowisko, a tam wchodzą  rodzice z 
malutkimi dziećmi, z wózkami. Trzeba by też założyć  filt r na wodę, 
ponieważ  stare  rury  psują  jej  jakość.  Do  sterylizacji  naczyń 
używamy  sprzętu  liczącego  25  lat.  Przyjęłam  sobie  taki  plan 
dziesięcioletni  i myślę,  że stopniowo  uda się wykonać  niezbędne 
remonty  i zakupić potrzebne  rzeczy. 

Oprócz  ustrońskiego  w  najbliższej okolicy  funkcjonuje jeden 
żłobek w Skoczowie i dwa w Cieszynie, Wisła nie ma takiej placówki. 

Monik a  Niemiec 
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SPOTKANIE KARNAWAŁOWE 
W  sobotę,  15  stycznia  o  godzinie  15.00  rozpocznie  się  w 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  recital  fortepianowy w wykonaniu 
Gabriel i Szendzielorz  i Magdaleny  Prejsnar  z Rzeszowa. 

Obie  pianistki,  absolwentki  akademii  muzycznych  są  znane  i 
cenione w środowisku  muzycznym.  Wystąpiły na wielu  koncertach 
w  kraju  i za granicą,  nagrywały  dla  radia  i telewizji. Zajmują  się 
również kształceniem  młodych  muzyków. W ustrońskim  Muzeum 
wystąpią po raz drugi. Dodatkową atrakcją  imprezy będzie wystawa 
szkła  artystycznego,  autorstwa  pianistek. 

Odbędzie  się  również  Spotkanie  Noworoczne  Stowarzyszenia 
Twórczego „Brzimy" . Organizatorzy serdecznie zapraszają wszys
tkich  zaintersowanych.  (łs) 

Zarząd  Miasta Uzdrowiska  Ustroń 
43450  Ustroń  Rynek 1 

zaprasza  do złożenia ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
Oznakowanie poziome ulic. 

Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można 
odebrać osobiście w Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
Urzędu  Miejskiego (pokój nr 33) w godzinach  od 8.00 do  15.00  lub 
za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do  24.01.2000  r.  do 
godz. 15.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg  oznakowanie  poziome. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
mgr  inż. Andrzej  Siemiński  (tel.  8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok. nr 24), w dniu  26.01.2000  r. o godz.  13.30. 
W przetargu  mogą wziąć udział oferenci,  którzy: 
 nie zostali wykluczeni  na podstawie art.  19 i art. 22 ust. 7, 
  spełniają  wymagania  art. 22  ust. 2  Ustawy  o zamówieniach  pu
blicznych. 

Zarząd  Miasta Uzdrowiska  Ustroń 
43450  Ustroń  Rynek 1 

zaprasza  do złożenia ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
Oznakowanie pionowe ulic. 

Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można 
odebrać osobiście w Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
Urzędu  Miejskiego (pokój nr 33) w godzinach  od 8.00 do  15.00  lub 
za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego (pokój nr 33) w terminie do 25.01.2000  r. do godz. 
10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg  oznakowanie  pionowe. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
mgr  inż. Andrzej  Siemiński  (tel.  8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok. nr 24), w dniu  26.01.2000  r. o godz.  i3.00. 
W przetargu  mogą wziąć udział oferenci,  którzy : 
 nie zostali wykluczeni  na podstawie art.  19 i art. 22 ust. 7, 
 spełniają wymagania  art. 22  ust. 2 Ustawy  o zamówieniach  pu
blicznych. 

wykonuje 
BRAMY PRZESUWANE 

i skrzydłowe, 
kute,  ozdobne, 

przemysłowe  (automatyka), 
ogrodzenia,  kraty,  balustrady 

M O N T A Ż  G R A T I S 
Cieślar  Marek.  Ustroń,  ul.  Domi

n i kańska  24a,  tel.  854 51 06 

tel.  kom.  0 6 0 1  5 1 6  8 54 

SERWIS  > 
' OGUMIENIA 

Ustroń    Herman ice 
ul.  W i ś n i o w a  2 
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O FINANSACH I WYBORACH 
29  grudnia  1999  r. odbyło  się  kolejne  spotkanie  Ustrońskiego 

Porozumienia  Samorządowego,  w którym  uczestniczył  burmistrz 
miasta  Jan  Szwarc,  pięciu  radnych  RM  Uzdrowiska  Ustroń i 
cz ternas tu  innych  cz łonków  UPS.  Pos iedzen ie  p rowadz ił 
przewodniczący  Jan  Kubień.  Głównym  tematem  spotkania  była 
sprawa  budżetu  miasta  na  2000  r.  Projekt  budżetu  przedstawił 
burmistrz,  który  stwierdzi ł,  że  jest  to  bardzo  trudny  budżet, 
ponieważ  dochody  własne  wzrastają  w  stopniu  równym  inflacji , 
natomiast  subwencje  są  obniżone  w  stosunku  do  roku  1999 i 
wynoszą  96,4%.  Mimo  to,  kolejny  raz  budżet  nastawiony  jest  na 
duże tempo  inwestowania.  Na wszystkie zamierzenia  inwestycyjne 
planuje  się  przeznaczyć  30%  budżetu.  Burmistrz  omówił  też 
wykonanie  budżetu  za  rok  1999. Nad  budżetem  miasta  na 2000  r. 
oraz wykonaniem  za  1999 rozwinęła się dyskusja, w której  zwracano 
uwagę  na  duże  potrzeby  w  zakresie  remontów  i  naprawy  dróg, 
wykonanie  chodników  i oświetlenia.  W  dalszej  części  spotkania 
omówiono  przygotowania  do wyborów  uzupełniających w  okręgu 
wyborczym  nr 6. Na  męża zaufania z ramienia  UPS do wyborów  w 
tym  okręgu  wybrano  Stefana  Bałdysa.  W  wolnych  wnioskach 
zwrócono  uwagę  na  konieczność  uzupełnienia  komisji  Rady  o 
cz łonków  spoza  RM.  Chodzi  g łówn ie  o Komis ję  Uk ładu 
Przestrzennego  Miasta,  Architektury  i Urbanistyki  oraz  Komisję 
Ochrony  Środowiska,  Zdrowia  i Lecznictwa  Uzdrowiskowego.  Na 
zakończenie przewodniczący  UPS oraz burmistrz miasta  przekazali 
zebranym  życzenia  noworoczne.  (AS) 

POST SCRIPTUM 
DO KALENDARIUM 

W  ostatnim  numerze  w  1999  r.  Gazety  Ustrońskiej  opubliko
waliśmy  kalendarium  ważniejszych  ustrońskich  wydarzeń  mija
jącego roku. Oczywiście  nie udało  się nam  odnotować  wszystkich 
ważnych  ustrońskich  dat,  a  przedstawiony  zestaw  wydarzeń  jest 
obciążony  błędem  doboru  subiektywnego.  Przyznajemy  też,  że 
niektóre  wydarzenia  mogliśmy  przeoczyć,  o  innych  w  ogóle  nie 
wiedzieliśmy.  Za  te wszystkie  niedociągnięcia  przepraszamy. 

Jako  pierwszy  sprostowanie  do  naszego  kalendarium  nadesłał 
prezes Towarzystwa  Kontaktów Zagranicznych  Andrzej  Piechocki, 
poda jąc  cztery  ważne  wydarzenia  z  działalności  TKZ , a nie 
umieszczone  w kalendarium.  Te wydarzenia  to: 

1.IV.99  r.    nadanie  nazwy  „Ustronnerstrasse"  jednej  z  ulic  w 
NeukirchenVluyn, 

20.11.99 r.  udział w koncercie „Muzyka bez granic" w  Neukirchen
Vluyn  famili jnego zespołu  rodziny  Zwiasów  z  Ustronia, 

114.VII.99  r.    pierwszy  integracyjny  obóz  dzieci  polskich i 
niemieckich  w  Ustroniu  i Zakopanem, 

XII.9 9  r.  występ  Dziecięcego Zespołu  Pieśni  i Tańca  „Równica" 
w  Hajdunanas. 

Redakcja GU  pragnie zwrócić  uwagę  Panu  Prezesowi,  nie mając 
na  celu  uspraw ied l iw ian ia  w łasnych  b łędów,  że  j e d n ak o 
„Ustronnerstrasse"  w NeukirchenVluyn  w kalendarium  kwietnia 
napisaliśmy. Cóż, wynika z tego  Panie  Prezesie, że każdy  się  może 
pomylić. 

Zwycięzcom  gratulował  burmistrz. 

KONKURS  OGRÓDKÓW 
Zimową  porą, 9 grudnia, wspominano  w Urzędzie  Miejskim  lato. 

Stało  się to za sprawą  miłośników  zieleni,  którzy  zebrali  się w  sali 
sesyjnej,  by  poznać  wyniki  konkursu  na  naj ładniej  utrzymaną 
posesję,  zagrodę,  balkon,  nieruchomość,  ogródek  działkowy. 
Burmistrz Jan  Szwarc  objął patronat  nad  konkursem, a  ogłoszono 
go końcem  kwietnia  1999 r. Zgłoszenia przyjmowane były do  końca 
maja,  a oceny  w  pięciu  różnych  kategoriach,  od  1 czerwca  do  31 
lipca,  dokonywała  specjalnie  powołana  komisja.  W  jej  skład 
wchodzil i:  Helena  Wierzbanowska,  radna,  długoletnia  szefowa 
zieleni  miejskiej,  Barbar a  Jońca,  naczelnik  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  UM,  Elżbieta  Pruszkowska,  pracownik  Ośrodka 
Doradztwa  Rolniczego  w  Cieszynie,  Jaros ław  Grzybowski, 
architekt, pracownik  UM,  Eugeniusz Greń,  pracownik  WOŚ  UM. 
W ogłoszeniu  informującym o konkursie napisano, że na  wysokość 
oceny  nie będą  wpływały  koszty  poniesione  na  utrzymanie  terenu 
zielonego,  a  przede  wszystkim  walory  estetyczne,  tzw.  pierwsze 
wrażenie.  1 mimo,  iż  przy  upiększaniu  balkonu,  czy  urządzaniu 
ogródka,  nie  da  się  uniknąć  wydatków,  to  członkowie  komisji 
nagradzali  głównie  pomysłowość.  Tą, w opinii jurorów,  wykazali 
się szczególnie  Władysław  Hajek  i Emili a  Polok. 

Autorzy najładniej utrzymanych  balkonów, działek,  gospodarstw 
rolnych,  ogródków  otrzymali  nagrody  książkowe,  kalendarze 
dzialkowicza,  a gratulacje składał  im burmistrz miasta dziękując za 
pracę  nad  poprawieniem  estetyki  uzdrowiska. 

Nagrodzeni  zostali: w  kategorii  nieruchomość    1 miejsce   Wła
dysław  Hajek,  II  miejsce    Irena  Hernik,  wyróżnienia    Bronisława 
Ferfecka, Maria Marianek, Anna Zloch, JózefOstroga, Marian Glajc, 
WiktorCibor; wkategorii gospodarstwa rolne 1 miejsce Emilia Polok, 
wyróżnienie   Magdalena  Kral; w kategorii działalność  gospodarcza 
  I  miejsce   Anna  Suchanek,  wyróżnienie    Pracownicze  Ogródki 
Działkowe,Zacisze"; w kategorii ogródki działkowe (pracownicze) 
1 miejsce  Józef Łukasik, 2 miejsce  Edward  Penkowski, 3 miejsce 
Zyta  Micun;  w kategorii  najładniejszy teren  zielony   wyróżnienia  
Szkoła  Podstawowa  nr 2, Przedszkole nr 3.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 
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OGŁOSZENIA  DROBNE 
Malowanie,  kafelkowanie,  gładź  gip
sowa.  Tel.  8545402. 

Biuro  Rachunkowe   usługi  księgowe, 
rozliczenia  podatkowe  i  ZUS. 
Tel.  8544720. 

ANTYK I   meble,  wyroby  zc  srebru, 
b rązu,  zegary,  porce lana,  monety, 
ks iążk i,  w idokówk i,  mapy  i  inne. 
S k u p.  K o m i s.  Tomar,  Us t roń,  ul. 
9  Listopada  5, tel.  8544521. 

Sprzedam  dom  w  Centrum  Ustronia, 
stan  surowy.  Tel.  (032)  7520960. 

Tynkowanie,  kafe lkowanie. 
Tel.  8527099. 

Do  wynajęcia  lokal  handlowy  5 0 m\ 
Ustroń,  ul.  Skoczowska  47h. 
Tel.  8543697. 

„ R a v"    ins ta la to rs two  san i ta rne, 
wodne,  kana l izacy jne,  centra lnego 
ogrzewania  (VAT). '  Tel.  8547391. 

Lodówkę  Silesia,  maszynę  do  szycia 
walizkową  Łucznik    sprzedam. 
Tel.  8542538. 

Sznaucery  szczeniaki  po  champio
nach.  Tel.  8542839. 

Kafelkowanie,  tapetowanie,  gładzie 
g ipsowe,  kap i ta lne  remonty.  Tel. 
0601584942,  dom.  8545676. 

Wynajmę  pomieszczenie  na  działal
ność  gospodarczą  albo  na  biuro w 
Ustroniu.  Tel.  8547011. 

Czyszczenie  dywanów,  tapicerki. 
Tel.  8543839,  0604109883. 

Zawiadamiamy  Szanownych  Klien
tów,  że wznawiają  działalność  delika
tesy  przy  ul.  Ga łczyńsk iego  (przy 
Zajeździe  „Pod  Groniami"). 
Zapraszamy. 

Ni e  odpowiadam  za  długi  oszustki, 
która  wyłudza  pieniądze  powołu jąc 
się  na  pokrewieństwo  ze  mną. 

Bogusław  Binek. 

W Y N A J M Ę 

Ustroń,  ut.  Daszyńskiego  12  (dau?ne  kino  „UCIECHA") 
teł.  (033)  854  45  18 

ZAPRASZAM]/  CODZIENNIE  od 900 do 2

STUMO  FRYZJERSKIE  SOLARIUM  STUŮI0  KOSMETYCZNE 

  nowoczesna  trwała  STOJĄCA 
  WŁOSÓW   nowość 

  CREATWE 
 9 kolorów tęczy 

  sprzedaje  i  Wykonuje 
swoje  usługi  na  profesjonalnych 
produktach  firmy  WELLA 

  PERFECT 
PASTEL  2%   nowość 

SUPER  PROMOCJA W 
ZAKŁADZIE  FRYZJERSKIM fi! 

  ALGO    zabiegi 
na  twarz  i  ciało  na  bazie 
alg 100% 

  TECHNIKA" 
'  zabieg  na  naczynka 

  LIR   zabieg 
przeciwzmarszczkowy 

  zabieg 
odchudzający  +  koc 
elektryczny 

  PEDICURE 
  paznokcie 

biologiczne 
  PAZNOKCI 

DYŻURY  APTEK 
Do  15 stycznia  apteka  „Myśl iwska "   w  Nierodzimiu. 
Od  15 do 22  stycznia  apteka  „Pod  Najadą"   przy  ul. 3  Maja. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Zdobywca  trzech  serduszek. 

10  Gazeta  Ustrońska 

Fot.  W.  Suchta 

Przed  hojnością  ofiarodawców nie sposób  uciec.  Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS  CZ E KA 
W Y S T A W Y 
Muzeum  Hu tn i c tw a  i  Kuźn i c tw a 
ul .  Hutn icz a  3, tel.  854 29 96. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia, 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B& K  Heczko  wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  malarstwa  Floriana  Kohuta  „Strachy  polne"  (do  10.01.2000). 

Przyroda  wokół  nas   okazy  zwierząt,  owadów,  kamieni. 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki 9   17,  od  środy  do  piątku 9   14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
Oddz iał  Muzeum  „Zb io r y  Mar i i  Ska l i ck i c j " 
ul .  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Druki  bibliofilskie z kolekcji  Marii  Skalickicj. 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy,  czwartki 9   14.  w  piątki  i soboty  913. 
M u z e um  R e g i o n a l ne  „ S t a ra  Z a g r o d a" 
ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108.  Czynne:  od  wtorku  do  piątku  916,  soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Gale r i a  Sztuki  W s p ó ł c z e s n ej   „N a  G o j a c h"   B& K  Heczkow ie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
G a l e r i a  Sz tuki  W s p ó ł c z e s n ej   „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9   16, w soboty  9  1 3. 
Biur o  Promoc j i  i  Wys taw  Ar t ys t ycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 

Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż   Impresje. 
Miejsk i  Dom  Ku l tu r y  „ P r a ż k ó w k a " 
ul .  Daszyńsk iego,  tel.  8 5 4  2 9  0 6. 

I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E 

15.1  15.00  Recital  for tepianowy  Magdaleny  Prejsnar i 
Gabrieli  Szendzielorz.  Wystawa  zdobionego 
szkła  tworzonego  przez  pianistki  pt.:  „Spot
kanie  karnawałowe  w kolorach  dźwięku  i 
szkła".  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

16.1  18.00  Ekumeniczny  Wieczór  Kolęd  pt.  „Okruchy 
po  kolędzie".  MDK  „Prażakówka". 

21.1  17.30  Koncert  uczn iów  Ogn iska  Muzycznego w 
Ustroniu.  Muzeum  Hutnuictwa  i  Kuźnictwa. 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  u l .  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8 5 4  1 6 ^0 

1419.1 

2123 .1 

17.00 
18.45 

Wielka  Heca  Bowfmgera 
Hiszpańska  mucha 
Wielka  Heca  Bowfingera 
Hiszpańska  mucha 
Astérix  i Obelix  kontra  Cezar 

Kin o  Premier   Filmowych 
20.1  20 .30 

Klu b Filmowy  „RFJS" 
21.ł  22.00 

Regionalne  Radio  C C M  94,9  i 107,1  FM 

Carrie  2  Furia 

Ostatni  Cesarz 

U B E Z P I E C Z E N I A  W A R T A  V I T A  SA 

PREVENTER  u |  Polańska 35; Tel.  8 5 4  3 0 0 0  W A R T A  SA  /  DAEWOO  SA 

[obok  szkoły  w  Ustroniu  Polanie]  COMPENSA  SA  I  PARTNER  SA 



PRZYGOTOWANIA DO BALU 
Sylwester  minął  w  Ustroniu  spokojnie,  co  nie  znaczy,  że  nie 

bawiono się hucznie jak  na przełom  1999  i 2000  roku przystało.  W 
restauracjach, kawiarniach,  barach organizowane  były  imprezy  dla 
ludzi  o  różnej  zawarości  portfela.  Wstęp  na  bal  to  jednak  nie 
wszystkie  sylwestrowe  wydatki,  trzeba  było  zadbać  o  kreację. 
Wybór  w  ustrońskich  sklepach  był  dość  duży,  choć  pewnie 
niejedna pani musiała skonfrontować wyobrażenie  idealnej kreacji 
z  pomysłowością  producentów.  Sukienki  sylwestrowe  w  ele
ganckich  salonach  kosztowały  500, 600 zł  i za  tę sumę  oferowani) 
szelest  tafty,  eleganckie  koronki,  miękkie  aksamity  lub  inne 
wytworne materiały. W innych sklepach całkiem przyzwoicie  uszytą 
z mniej szlachetnych  materiałów  sukienkę oferowano już za  120 zł. 
Część  pań  wybrała  się na zakupy  do  sklepów  z odzieżą  używaną. 
Głównie  ze  względu  na  ceny,  ale  także  by  wyszukać  coś  nie
powtarzalnego.  Leokadia  Gembarzewska  sprzedała  w  „Ciu
cholandzie"  jedną  bardzo  oryginalną  i  e legancką  kreację, 
kosztowała 60 zł. Ceny na większości ubrań z drugiej ręki są znacznie 
niższe  i wieczorową  połyskującą bluzkę można było kupić za 20 zł. 

W sklepach dominował  kolor czarny, srebrny, stare złoto,  miedź, 
głęboki burgund, granat, czy ciemna zieleń z metalicznym  błyskiem. 
Każda elegancka  kobieta wie jednak,  że sukienka  to nie wszystko i 
równie ważne są dodatki. Prawdziwe elegantki porządnie się nabiegały 
zanim dobrały buty, biżuterię, torebkę, szminkę, czy....  bieliznę. 

Właścicielka  sklepów  z bielizną  firmy „Triumph"  Ilona  Bugdoł 
mówi, że przed Sylwestrem  wiele pań kupowało bieliznę na tę jedną 
noc.  Natomiast  przed  świętami  częściej  przychodzili  panowie 
wybierając prezenty pod choinkę.  I wcale nie kreślili jakichś dziwnych 
kształtów rękami, gdy sprzedawczyni  zapytała o  rozmiar. 

To już  nie te czasy  — mówi  I. Bugdoł  — Teraz mężczyźni  są 
doskonale  zorientowani,  czasem  pomagają  sobie  odpowiednimi 
tabelami. Zazwyczaj jednak dobrze wiedzą co chcąkupić  i nie mylą 
się. W tym  roku nie zdarzyło się, żeby  któraś z obdarowanych  pań 
przyszła wymienić bieliznę, bo nie odpowiadałjej  rozmiar. 

Największym zainteresowaniem  cieszyły się czarne  biustonosze 
i gorsety,  zwłaszcza  bez  ramiączek,  które  zakładano  do  mocno 
wydekoltowanych  sukienek.  Również  te ze specjalnie  ułożonymi 
ramiączkami, na przykład  do  kreacji  „bez  pleców". Jeśli  chodzi  o 
kolorystykę,  barwnie  robi się przed  studniówkami,  kiedy  to  każda 
dziewczyna  chce  założyć  spodnią  część  bielizny  w kolorze  czer
wonym.  Żadna  z  klientek  nie  odważyła  się  kupić  wieczorowego 
gorseciku  „Mi l len ium "  po łączonego  z  kolią  wysadzanego 
kryształami  górskimi.  Być może to kwestia  ceny  520  zł. 

USTRONIACY NA WIDOWNI 
Po  sukcesie  Świątecznego  Koncertu  w  wykonaniu  zespołu 

„Golec   Orkiestra",  Teatr  im. A.  Mickiewicza  proponuje  kolejne 
ciekawe pozycje. Przez 6 dni, od  14 do  10 stycznia, na cieszyńskiej 
scenie królować  będą „Jasełka Tradycyjne" w wykonaniu  Zespołu 
Teatralnego  Parafii św. Elżbiety  w Cieszynie.  Wszystkie  spektakle 
rozpoczynają  się  o godz.  17.00. Natomiast  w  piątek, 21  stycznia 
„Zemstę"  Aleksandra  Fredry  wystawi  Scena  Polska  z  Czeskiego 
Cieszyna. Początek o godz.  19.00. Świąteczny nastrój będzie  można 
przywołać 22  i 23 stycznia  (sobota  i niedziela),  podczas  rozpoczy
nających się o godz.  16.00 koncertów „Dzieci  śpiewają  kolędy". 

Dowiedzieliśmy się, że mieszkańy  naszego miasta to spora  część 
publiczności  teatralnej. Są wśród  nich zarówno stali widzowie,  jak 
i sporadyczni goście.  Po  informacjach o repertuarze, które  zamiesz
czaliśmy  w gazecie zainteresowanie jeszcze  wzrastało,  odbierano 
wiele  telefonów z  Ustronia.  (mn) 

Czasem  jako  dodatek  potraktowany  może  być  też  pan  i  wtedy 
musi  być  ubrany  pod  kolor. 

Do  sklepu  Moda  Męska  „Leszko"  przed  Sylwestrem  przyszło 
niewielu  ustroniaków, przeważali wczasowicze  i zagraniczni  goście 
polskiego  pochodzenia,  a  także  panowie  z  sąsiednich  miast. 
Wyjściowe  garnitury  są  w  stałej  sprzedaży,  więc  nie  przygoto
wywano  jakiegoś  specjalnego  ubrania  męskiego  pod  tytułem 
„Nowa  Epoka"  czy  coś  w  tym  rodzaju.  Nie  ma  też  w  sklepie 
smokingów, ponieważ jak powiedział nam  Edwin Guznar, od trzech 
lat  nikt  się  nimi  nie  interesuje.  Wcześniej  przed  Sylwestrem 
„schodziło"  100%  smokingów  we  wszyskich  rozmiarach.  Także 
czarne garnitury  nie cieszą się już  takim  powodzeniem. 

—  Dawniej przychodził mąż z żoną  i kupowali czarny garnitur na 
bal, czy przyjęcie, ale potem  miał on się jeszcze  nadawać do  pracy, 
do teatru, do kościoła    mówi  E. Guznar. — W tym roku była  inna 
sytuacja,  raczej  inetresowano  się  innymi, jaśniejszymi  kolorami. 

Bez kamizelki można ubrać mężczyznę za 260 zł, za garnitur z dobrej 
jakości  elanowełny  zapłacimy  od  320  zł,  wyższe  ceny  to  lepsze 
gatunkowo materiały, kamizelka, ale na produkt za 700 zł trudno jest 
znaleźć kupca. E. Guznar powiedział również, że w styczniu jest bardzo 
mały ruch, jeśli porównywać obroty z latami poprzednimi. Chłopcy z 
klas maturalnych  powinni już kupować garnitury na studniówkę,  ale 
z powodu cen bardziej zainteresowani  są spodniami z kamizelką. 

Grudzień  był  dobry  ze  względu  na  drobne  zakupy.  Panie 
kupowały  pod  choinkę  krawat,  koszulę.  Byli  też panowie,  którzy 
przed  Sylwestrem  kupowali  ubrania,  bo albo nie weszli w  garnitur 
z  lat 70., albo nie pasował do kreacji żony  powiedział  sprzedawca. 

Koniec  roku  to czas wytężonej pracy w zakładach  fryzjerskich. 
Krystyn a  Durczak  powiedziała  nam,  że w  tym  roku  ruch  przed 
Sylwestrem  był wyjątkowo duży, ponieważ więcej osób niż zwykle 
wybierało  się  na zabąwy. 

Prawie  wszystkie  nasze  klientki  spędzały  tę  noc  na  balach  i 
przyjęciach. Każda chciała się dobrze prezentować stąd  umawianie 
się  na  konkretne  godziny,  żeby  wszystkie  zdążyły  —  wyjaśnia 
fryzjerka.  Przychodzili  też wczasowicze  i byli zadowoleni z efektu. 

W  tym  roku  styliści  nakazywali  błyszczeć  i  dotyczyło  to  nie 
tylko stroju, ale  także  iskrzących  kosmetyków  (pewnie  dlatego  w 
dzień  Sylwestra  nie można  było w całym  mieście  kupić brokatu) i 
połyskujących  włosów. 

Panie zmieniały  kolor włosów,  robiły  trwałe ondulacje,  choć 
tych  zabiegów  nie  powinno  się  odkładać  do  ostatniej  chwili . 
Przychodziły  wymodelować  włosy,  podciąć,  obsypać  brokatem, 
chętnie układano  fikuśne koki  — mówi  K. Durczak.  Dużo  było 
odważnych  fryzur, wesołych,  fantazyjnych. 

Monik a  Niemiec 

1>0 25) LUTEGO  2 0 00  11. REKLAM A  Z KOLORE M  NIEBIESKI M 

N I E B I E S K A  P R O M O C J A 
NA  2  LUB  11  STROMI   KOSZTUJE  TYL E CO CZARNO    BIAŁA ! 

Zimowy  spacer.  Fot.  W.  Suchta 
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Witejcie  ludeczkowie 

Fot.  W.  Suchta 

NA CZANTORII BEZ TŁOKU 
W  ostatni  weekend  nie  odczuliśmy  w  Ustroniu  specjalnego 

najazdu turystów  i narciarzy. Jak  poinformował nas  Henryk  KróTz 
Centralnej Informacji i Recepcji w zdecydowanej większości  domów 
było wiele wolnych miejsc. Również na trasach narciarskich nie było 
tłoku,  mimo  leżącego  wszędzie  śniegu,  korzystnych  temperatur  i 
świecącego słońca. O  ile na  trasach Czantorii w sobotę było jeszcze 
sporo narciarzy,  co prawda nie tylu ilu życzyłoby sobie kierownictwo 
wyciągu,  to  w  niedzielę  było  ich  już  bardzo  mało.  Parking  pod 
wyciągiem zajęty był zaledwie w połowie. Warunki do jeżdżenia na 
nartach  są  dobre,  trasy  codziennie  rano  przygotowywane  i  trudno 
wytłumaczyć  dlaczego  było  pustawo.  Przy  górnej  stacji  wyciągu 
krzesełkowego  stale  pracują  dwa  wyciągi  orczykowe.  Wbrew 
obawom  sprawdza  się  zimą  wyciąg przy  rynnie  saneczkowej.  Jest 
nie za długi  i chętnie korzystają z niego rodzice uczący swe pociechy 
jazdy na nartach. Zdaniem kierownika Emila Sadlika w Beskidach w 
ogóle sprawdzają się krótsze wyciągi. Potwierdzają  to  prowadzący 
inne  ustrońskie  wyciągi.  Na  Palenicy  też  nic  było  tłoku,  choć  nie 
można było narzekać na brak narciarzy. Również w normie weekend 
przebiegł na stoku slalomowym  na Poniwcu. Bardzo dobre warunki 
śniegowe  skusiły  narciarzy.  Tak  jak  Palenica  stok  jest  sztucznie 
oświetlony  i w niedzielę jeszcze około godz.  18 ponad dziesięć  osób 
korzystało z wyciągu. 

Nie był to więc weekend, podczas którego przedsiębiorcy  turys
tyczni  zarobiliby  krocie.  W  poniedziałek   zupełne  pustki.  Przed 
południem  na  wszystkich  ustrońskich  trasach  narciarskich  doli
czyliśmy się około dziesięciu narciarzy  i to chyba  miejscowych.(ws) 

POZIOMO:  1) niesie śmierć. 4) popularny serial. 6) głęboka 
dziura,  8)  przystań  statków,  9)  rodzaj  brzegu  morskiego. 
10) uboga kuzynka miasta (wspak),  11) efekt przeziębienia. 
12) meldunek wojskowy, 13) krzywe pieczywo,  14) kochan
ka Nerona,  15)  kusiciel  z piekieł,  16) amerykański  grosz, 
17) filmowa „nie jadła kolacja",  18) herbata wyspiarza,  19) 
rozpuszczalna  kawa. 20)  podatek  drogowy. 
PIONOWO:  1) rumuńska stolica.  2) będzie w Sydney,  3) 
nieboszczyk, 4) grupa jeźdźców  na koniach,  5) miasto nad 
Notecią,  6)  wielbłądy,  7)  myśliwstwo.  II )  zarośla  dzikie, 
13) lasy górskie.  17) podziemna organizacja zbrojna. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowiedzi 
mija 26  stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  50 
N A  N A R T Y 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  JUSTYNA  GAWŁOWSKA, 
Bładnice Górne  19. Zapraszamy do redakcji. 

Ani  my  sie  nie  nazdali,  a  muszymy  już  pisać  2000  na  wszeli
jákich  papiórach.  Jyny  jako  to skracać?  Bo przeca  00 prawi  sie 
na  wychodek,  abo  jako  ponikierzi  wolom  na  haziel. 

Już  nóm  hańdowni  lobiecowali  koniec  świata,  ale  to  co  nas 
czakalo  w Sylwestra  to przeca  miało  być jeszcze  gorsze.  Mógł o 
sie  przitrefić,  że  w bankach  pinióndze  potracóm  (jyny  tym  kierzi 
ich  majom),  światła  nie  rożygniesz,  wody  chybi,  grzoć  nie  bydóm 
i  ki  diosek  fort  kierysi  straszył.  Pod  bankomatym  łogónek  był 
taki  sakramyncki,  jako  kiedysi  przed  świyntami  za  szynkom, 
czekuladóm,  abo  kwitym.  łsto  kożdy  wymiatoł  wszycko  do 
łostatnigo  grosza.  No  i nie  dziwota.  Lepi  kupić  se pół  litra,  niżby 
mioł  nasz  ciynżko  zarobiony  grosz  tyn  chrómski  komputer  kansik 
zapatnościć. 

Nałe  czy  wszyscy  sie  boli?  Jako  to  prawióm:  „  Kiery  sie  boji, 
tyn  moc  wystoji".  Ponikierzi  chcóm  na  wszyckim  zrobić  interes. 
Już  przeca  kole  j es iy ni  w  telewizorze  i  radiu  prawili,  że  lot o 
bydzie  nowy  wiek.  Aji ponikiere  gazety  też  tak pisały.  Na/e  potym 
sie  kierysi  sztudyrowany  łopamiyntol,  że  to  przeca  dziepro  za 
rok.  Ponikierzi  byli  strasznucnie  zawiedzióni,  bo już  Sylwestra 
robili   na  powitani  Nowego  Wieku  i plakaty  dali  drukować,  a  tu 
trzej a jeszcze  poczkać.  Tu przeca  widać  czorno  na  biołym,  że  ci 
co  robióm  dzisio  interesy  byli  hańdowni  ze  szkołom  na  bakier. 
Nale  zaś  wymyślili,  że  to  taki  magiczny  rok,  bo piyrszy  roz je  dwa 
na przodku  i trzi  zera.  I zaś  sie  tyn  cały  cyrk  wiesiołutko  kryncił. 
Moja  baba  napuściła  wody  do  wszyckich  amprów  i  laworów, 
tako  spanikowano,  nale  przeca  było  ganc  łobyczajnie,  bez  jakisi 
hecy. 

Tóż  winszujym  Wóm  wszyckigo  dobrego  w tym  piyrszym  roku, 
co  mo  dwa  na  poczóntku,  a  na  nowy  wiek  to  se jeszcze  kapkę 
poczkejmy.  A  tyn  Nowy  Roczek  co  mo  aż  trzi  zera,  to  sie  przeca 
też  skuło  roz,  dwa. Kareł 

Afćd^L  AC 
Prawdziwe 

Oblicze Elegancji 
„...  ...  ........ ...i 
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