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Rozmowa z Cezarym Drzewieckim, dyr. Filii PSM w Wiśle
Jaki jest statut szkoły muzycznej w Wiśle?
W 1993 roku, dzięki bardzo udanej inicjatywie Rady Miasta
i zgodzie Ministerstwa Kultury i Sztuki udało się powołać filię
cieszyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wiśle.
Bardzo się staraliśmy, by taka placówka powstała. Istnieje
i prężnie działa w Wiśle Społeczne Ognisko Muzyczne, jednak
spełnia raczej rolę usługową, a n a u k a w nim jest odpłatna. Może
się w nim uczyć każdy, kto wyrazi chęć, bez względu na wiek,
pod warunkiem, że uiści opłatę, a szkoły muzyczne są bezpłatne
i oprócz gry na instrumentach są też przedmioty teoretyczne.
Uczeń musi chodzić na wszystkie zajęcia, regularnie zaliczać
egzaminy i realizować program. Jeśli nie wywiązuje się z tych
obowiązków, ponosi konsekwencje uczniowskie, a w ostatecz
ności zostaje skreślony z listy.
Jakie są warunki przyjęcia do szkoły muzycznej?
Warunkiem jest zdanie egzaminów wstępnych. Odbywają się
one zwykle pod koniec m a j a lub na początku czerwca. Ich
termin jest miesiąc wcześniej ogłaszany na odpowiednich afi
szach i tam również przeczytać można o warunkach przyjęcia.
W pierwszej klasie w przypadku fortepianu i skrzypiec naukę
rozpocząć mogą dzieci w wieku 67 lat, a w przypadku innych
instrumentów do 12 lat. Przy przyjęciach limit wiekowy jest
bezwzględnie przestrzegany. Ponieważ nasza szkoła jest młoda
mamy na razie 3 klasy dziecięce. W przyszłym roku powstanie
4 klasa, a potem 5 i 6, aż d o zamknięcia całej struktury szkoły.
Bywają takie przypadki, że uczeń z powodów rodzinnych,
edukacyjnych czy innych nie daje sobie rady i rezygnuje. Wtedy
inne dziecko w odpowiednim wieku i o określonych umiejętnoś
ciach uczące się np. w ognisku, może na to miejsce wskoczyć po
zdaniu egzaminu wstępnego. Oczywiście są precedensy. Bywają
przypadki wybitnych uczniów, którzy nie spełniają parametrów
wiekowych, ale widać, że są uzdolnieni i trzeba z nimi coś zrobić,
więc są przyjmowani. Generalną zasadą jednak jest prze
strzeganie limitu wieku.
Jakim obciążeniem dla dziecka jest uczęszczanie do szkoły
muzycznej?
Zajęcia w dziale dziecięcym, to 2 razy w tygodniu po pół godziny
nauki gry na instrumencie plus trzy godziny lekcyjne tygod
niowo zajęć teoretycznych rytmiki i kształcenia słuchu.
Jak to wygląda czasowo dla uczniów z Ustronia?
Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, to znaczy nauczy
ciele dostosowują godziny lekcyjne d o czasu dziecka. Bywają
takie przypadki, że dzieci jeżdżą p o 4 razy w tygodniu, ale to już
jest pechowy układ. W klasie czwartej dochodzą do tego jeszcze
zespoły, a dział młodzieżowy jest jeszcze bardziej obciążony, bo
obowiązują j u ż 4 godziny teorii. Zajęcia odbywają się po
południu od 13.40 d o 18.00, a czas ich prowadzenia związany
jest z planem lekcji w szkołach ogólnych, gdzie zazwyczaj
młodsze klasy kończą szybciej. Zajęcia z teorii są trudne do
ustawienia, gdyż siatka narzucana jest przez dyrekcję cieszyńską
(cd. na str. 2)

Fot. W. Suchta

W Polsce w pierwszej poło
wie grudnia na grypę zachoro
wało ponad 60 tysięcy ludzi.
W niektórych województ
wach trzeba było przedłużyć
ferie świąteczne. Bielskiemu
narazie nie grozi epidemia,
choć zanotowano przeszło
2000 zachorowań. Zofia Wa
szut z Terenowej Stacji Sani
tarnoEpidemiologicznej
w Cieszynie powiedziała nam,
że w byłym powiecie cieszyńs
kim zanotowano wzrost za
chorowań z 400 przypadków
29 grudnia do 680 — 2 stycz
nia. Nie są to pełne dane, gdyż
nie wszystkie przychodnie
przesyłają
sprawozdania.
Z tego względu także w Ustro
niu nie można podać dokład
nej liczby chorych, a z infor
macji podanych przez ośrodki
zdrowia wynika, że 2 stycznia
zgłosiło się d o lekarza 58 do
rosłych i 28 dzieci z objawami
grypy.
Grypę wywołują wirusy,
odporne niestety na niskie te
mperatury, a nawet leki, dla
tego szybkość zdrowienia za
leży od konkretnego organ

izmu, jego odporności. W wy
p a d k u kataru, wysokiej tem
peratury, łamania w kościach,
dreszczy, gorączki, doktor
Walter Piątek radzi leżenie
w łóżku, wypoczynek, a prze
de wszystkim unikanie miejsc
gdzie łatwo można się zarazić.
Pomóc możemy sobie też le
kami przeciw gorączkowymi,
witaminami, wapnem.
W żadnej ze szkół ustrońs
kich nie stwierdzono większej
zachorowalności. Najczęściej
chorują 2, 3 osoby w klasie
i narazie nie można mówić
o epidemii, ale nauczyciele
przyznają, że uczniowie ka
szlą i są zakatarzeni. Przed
szkolaki są trochę mniej od
porne, bo około XA dzieci nie
wróciła po świętach, choć tru
d n o powiedzieć czy wszystkie
chorują na grypę. Podobnie
jest w żłobku, gdzie 2 stycznia
obecnych było 20 z 34 dzieci.
D o przychodni dziecięcej po
Nowym R o k u zgłosiło się
ponad 50 młodych pacjen
tów, z czego u 27 stwierdzono
grypę
(mn)

(cd. ze sir. 1)
na pół roku z góry i my jako filia możemy jedynie wysuwać sugestie.
Jest to dosyć sztywny układ i dość kłopotliwy jeśli ktoś np. uczy się
jeszcze angielskiego. Bierzemy jednak wszystko pod uwagę i stara
my się by kolizja z innymi zajęciami była jak najmniejsza. Najlepiej
jest z lekcjami gry na instrumentach, bo wtedy rodzice indywidual
nie umawiają się z nauczycielem na najbardziej odpowiadającą im
porę choć tu też obowiązują pewne reguły, bo nie można np. lekcji
fortepianu prowadzić dzień po dniu, musi być co najmniej jeden
dzień przerwy. Klasycznym układem jest poniedziałekczwartek lub
wtorekpiątek.
Czy miodsze dzieci, nie obciążone jeszcze szkołą mogą uczyć się w tej
szkole?
Myślimy o tym, żeby zorganizować coś na kształt zerówki muzycz
nej. W ognisku działało przedszkole muzyczne i odbywały się w nim
zajęcia z rytmiki i umuzykalniające dla najmłodszych, z których
wybieraliśmy kandydatów d o szkoły, ale sama szkoła przyjmuje
kandydatów tylko od 6 roku życia. Gdyby była duża presja
społeczna, to myślę, że udałoby się stworzyć taką klasę, choćby
w formie zajęć pozalekcyjnych. W tej chwili zainteresowane są
pojedyncze osoby i trudno dla nich organizować grupę, ale jeśli
znalazłoby się 8,10 dzieci to wtedy można coś takiego uruchomić.
Kiedy odbędą się najbliższe egzaminy wstępne?
Myślę, że na początku czerwca, choć dokładnej daty jeszcze nie
znamy. Egzamin polega na sprawdzeniu przydatności muzyczne
dziecka, a więc przede wszystkim słuchu i poczucia rytmu. Są to dwa
podstawowe elementy konieczne do dalszego kształcenia. Oczywiś
cie szkoła uczy i rozwija te cechy, ale w podstawowym stopniu
kandydat musi spełniać określone warunki. Sprawdzenie odbywa
się w formie testu. Nauczyciel indywidualnie bada przy instrumen
cie wrażliwość muzyczną dziecka. Oczywiście kandydaci denerwują
się, ale pedagodzy są tego świadomi, starają się uspokoić dziecko,
rozluźnić, tak by dokładnie sprawdzić jego predyspozycje. Na
takim egzaminie można od razu stwierdzić czy i w jaki sposób
dziecko reaguje na dźwięki.
Czy można dziecko jakoś przygotować do egzaminu? Co by pan radzi!
rodzicom?
Potrzebny jest na pewno aktywny kontakt z muzyką czyli śpiewanie
piosenek, słuchanie. Jest to bardzo pomocne. Trudna sytuacja jest
w domach, gdzie rodzice nie znają się na muzyce, a takich jest
niestety większość. Dziecko nie ma wtedy bezpośredniej pomocy.
W rodzinach, gdzie ktoś zajmuje się muzyką jest dużo łatwiej,
można zaśpiewać piosenkę, podgrać na jakimś instrumencie. Waż
ną rolę spełniają też przedszkola, gdzie prowadzone są ciekawe
zabawy rytmiczne, realizuje się specjalne programy muzyczne dla
dzieci. Bardzo ważne jest zainteresowanie rodziców twórczością
dzieci. Jeśli dziecko śpiewa piosenkę i widzi, że ktoś słucha, to stara
się to robić dobrze, a kiedy mama i tata nigdy nie mają czasu to
brakuje motywacji do nauki. Podobne doświadczenia mamy
w szkole i dlatego apelujemy do rodziców, żeby pociecha, która
uczy się gry na jakimś instrumencie miała okazję do pierwszych
popisów właśnie przed rodzicami.
Co daje szkoła? Czym różni się od ogniska?
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Jeszcze w latach trzydziestych
na terenie dzisiejszej gminy Bren
na działało jedenaście spółek sała
szniczych. Górale wypasali w su
mie ponad 1500 owiec.
Jednym z największych domów
opieki społecznej w naszym regio
nie jest placówka „Emaus" poło
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żona na terenie Dzięgielowa.
Dom prowadzi kościół ewangelic
koaugsburski. Osobom starszym
i samotnym służy od 15 lat, a prze
bywa tu zazwyczaj ponad 60 pens
jonariuszy. Przez kilkanaście lat
mieścił się tu Dom Dziecka.
*
W Filii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie od 7 lat działa praco
wnia ceramiczna. Często goszczą
w niej dzieci z grodu nad Olzą,
a także z Jastrzębia, Rybnika,
Skoczowa, BielskaBiałej i Ustro
nia. W zajęciach prowadzonych
przez studentów — przyszłych

Nasz rozmówca wizytuje jedną z lekcji.

Fot. W. Suchta

Przede wszystkim jest pierwszym stopniem nauki i daje bezpłatny
dostęp do nauczania. Poza tym selekcjonuje najlepszych.
Czy można bez ukończenia podstawowej szkoły uczęszczać do
średniej szkoły muzycznej?
Jest to możliwe tylko w jednym przypadku, gdy zdaje się na wydział
wokalny. W pozostałych ukończenie szkoły muzycznej I stopnia jest
konieczne. Oczywiście gdyby zgłosił się mistrz, który uczył się
prywatnie, zna teorię, ma wykształcony słuch to zdaje eksternistycz
ny egzamin, ale praktycznie jest to niemożliwe, gdyż musiałby się
kształcić u dobrego fachowca i znakomitego pedagoga.
Na jakich instrumentach można nauczyć się grać?
Prowadzimy naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akor
deonie, flecie, trąbce.
Czy liczba uczniów jest ograniczona?
Oczywiście. Klasy mogą mieć do 20 uczniów. W zeszłym roku
mieliśmy 64 chętnych. Uczą się dzieci z Wisły, Ustronia, Istebnej,
Brennej, Skoczowa. Nie trzeba się jednak obawiać, że preferowane
będą dzieci z Wisły, nie traktujemy w ten sposób chętnych, bo
miejsce zamieszkania nie ma znaczenia i za to punktów się nie
dostaje.
Z jakimi wydatkami na szkołę muszą się liczyć rodzice?
Przede wszystkim trzeba mieć instrument. W przypadku fortepianu
jest to 40 milionów, skrzypce to 15 milionów. Poza tym wydatki
bieżące podobnie jak w szkołach ogólnych, np. na Komitet
Rodzicielski. Trzeba też liczyć się z koniecznością kupna niektórych
nut, książek, a dobrze by było też, żeby uczeń szkoły muzycznej miał
swoją biblioteczkę. Nasi pedagodzy na pewno postarają się wy
pracować i rozwinąć umiejętności każdego ucznia tak, że będzie
mógł kontynuować naukę. Chciałbym dodać, że bardzo dobrze
układa nam się współpraca z Przedszkolem nr 7 w Ustroniu. Mam
nadzieję, że będziemy częstymi gośćmi w Ustroniu. Przeprowadzili
śmy wstępne rozmowy z dyrekcją Śląskiego Centrum Rehabilitacji
„Repty" na temat występów dzieci i mamy w planie tego typu
współpracę. Chcemy, żeby dzieci często występowały na estradzie,
bo granie dla widowni, pokonywanie tremy spełnia dużą rolę
pedagogiczną.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
nauczycieli nauczania początko
wego, uczestniczą również dzieci
niepełnosprawne. Wszyscy lubią
lepić w glinie.
W ub. r. reaktywowano działal
ność Towarzystwa Miłośników
Brennej i Górek „Jodła". Powstało
w 1986 r. licząc ponad 150 człon
ków. Ponowną chęć działania wy
raziło blisko 40 osób. Postanowio
no zająć się problemami ekologicz
nymi i rozwojem turystyki.
* *
W Górnośląskim Parku Etno
graficznym w Chorzowie znajduje

się m. in. drewniana garbarnia
z XIX w. przeniesiona z Koniako
waRastoki. Obok można podzi
wiać zagrodę łąkową z Istebnej
oraz chlew pochodzący z przysiół
ka u Suszków także w Istebnej.
4600 uczniów uczestniczyło
w eliminacjach ubiegłorocznego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w rejonie cieszyńs
kim. Niebawem poznamy zwycię
zców tegorocznej rywalizacji. Czy
znowu wygra drużyna SP Drogo
myśl? A może ustronianie...
(nik)
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W grudniu odbyło się walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich
w Lipowcu, podczas którego rozdaniem nagród zakończono kolejną
edycję konkursu na najpiękniejszy ogródek.
Wśród 12 zgłoszonych ogródków wybrano i nagrodzono trzy najpięk
niejsze należące do członkiń: Barbary Marianek zamieszkałej przy ulicy
Lipowskiej, Emilii Polok zamieszkałeej przy ulicy Przetnica i Emilii
Szostak z ulicy Leśnej. Nagrody w postaci krzewów ufundował Urząd
Miejski.
W lipcu komisja w składzie: przewodnicząca Walentyna Mstowska
— inspektor Wydziału Rolnictwa UM, członkowie: Maria Tomiczek
i Aniela Puzoń dokonała przeglądu ogródków i wyraziła wielkie uznanie
dla zaangażowania i dbałości o estetykę ogródków, co wpływa na
ogólny wygląd dzielnicy.
ær * ćr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
30 grudnia 1995 r.
Agata Kuś, Ustroń i Józef Kuśnierz, Zabrzeg
Ewa Siedlok, Ustroń i Jerzy Szwarc, Ustroń
r
te
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Elżbieta Matloch, lat 80, Os. Manhatan 6/37
Ewa Wantulok, lat 99, ul. Orzechowa 7
Sylwester Pluskota, lat 85, ul. Jelenica 79
Marianna Sukiennik, lat 85, Katowicka 269
Helena Kołaczyk, lat 80, ul. Cieszyńska 23
Ewa Czerwińska, lat 80, ul. Drozdów 29
Anna Brózda, lat 91, ul. Cieszyńska 6/15
Henryk Nowiński, lat 80, ul Lipowa 1
r

ćr

23.12.95 r.
O godz. 9.30, na skrzyżowaniu ulic
Katowickiej z Cieszyńską, kierują
cy renaultem, obywatel Niemiec
nie dostosował prędkości jazdy do
panujących warunków atmosfery
cznych i doprowadził do kolizji
drogowej z mieszkańcem Chorzo
wa, jadącym fordem escortem.
Sprawcę kolizji ukarano manda
tem w wysokości 200 złotych.
23.12.95 r.
O godz. 17.00 obsługa D.H.„Sa
via" złapała na kradzieży artyku
łów spożywczych, mieszkankę na
szego miasta, będącą w stanie nie
trzeźwym. Wynik badania alko
metrem — 2,86 prom.

27.12.95 r.
O godz. 9.00 Komisariat Policji
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie
o kradzieży VW pasata combi,
koloru czerwonego, będącego
własnością obywatela Niemiec.
Straty oszacowano na około 80
000 złotych. Kradzieży dokonano
na parkingu przy D.W. „Gwa
rek".

23.12.95 r.
O godz. 20.30, na ul. Wczasowej
zatrzymano znajdującego się
w stanie nietrzeźwym, mieszkańca
Istebnej, kierującego „malu
chem". Wynik badania alkomet
rem — 1,09 prom.

28.12.95 r.
O godz. 14.30 na skrzyżowaniu
ulic Osiedlowej z Różaną kierują
cy mitsubishi obywatel Niemiec
nie dostosował prędkości jazdy
podczas wykonywania manewru
skrętu w lewo i zderzył się z prawi
dłowo jadącym samochodem hy
unday
mieszkańcem
Pruch
nej. Nałożono mandat w wysoko
ści 20 zł.

24.12.95 r.
O godz. 14.30 Komisariat Policji
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie
o włamaniu do campingu przy ul.
Daszyńskiego. Sprawcy po pod
ważeniu okienka skradli artykuły
pirotechniczne wartości 500 zło
tych, na szkodę mieszkańca Biels
kaBiałej.

28.12.95 r.
Tuż przed godziną 20.00 funk
cjonariusze Komisariatu Policji
w Ustroniu zatrzymali znaj
dującego się w stanie nietrze
źwym kierowcę „malucha". Wy
nik badania alkometrem — 1,67
prom.
M.P.

28.12. — Kontrola stanu techni
cznego znaków drogowych, re
klam i tablic ogłoszeniowych na
terenie miasta. Nakazano popra
wić wszelkie niedociągnięcia.

Uczniowie i grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej w Ustroniu
pragną podziękować firmie „Anin" za przekazanie w listopadzie 1995
roku na rzecz szkoły rozpuszczalnej czekolady. Część czekolady
podawana jest w świetlicy podczas drugiego śniadania, reszta po
każdych lekcjach z wychowania fizycznego przez nauczycieli tego
przedmiotu.

26.12.95 r.
O godz. 16.10, na ul. 3 Maja,
kierujący VW busem, obywatel
Niemiec wpadł w poślizg i uderzył
w audi, mieszkańca Ustronia.
Sprawcę kolizji ukarano manda
tem w wysokości 50 złotych.

29.12. — .Kontrola targowiska
miejskiego, sprawdzenie posiada
nia dokumentów, odpowiednich
zezwoleń i spełnienia wymogów
sanitarnych. Jedną osobę ukara
no mandatem i nakazano opusz
czenie targowiska.

30./31.12. — Kontrola porząd
ków wokół domów wczasowych
i wyciągów na terenie Zawódzia
i Jaszowca.
2.1.96 r. — Zabezpieczenie miej
sca kolizji samochodowej na
skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego
i Strażackiej.
2.1.96 r. — kontrola terenów leś
nych w pobliżu wyciągu na Poni
wcu. W dwóch przypadkach nało
żono mandaty karne za nieprze
strzeganie zakazu ruchu.
(mn)

Ci, którzy od nas odeszli:
Franciszek Kisiala, lat 72, ul. Lipowska 90
Alojzy Hałat, lat 69, ul. Partyzantów 4
Kazimierz Baron, lat 65, ul. Sikorskiego 11
Helena Chowaniok, lat 64, ul. Chabrów 14/14
Antonina Kajstura, lat 51, Os. Manhatan 1/30
Ludwik Rycko, lat 76, ul. Polna 6
Stanisław Mierczi, lat 69, ul. Szpitalna 14
Piotr Spilok, lat 40, ul. Akacjowa 57
Józef Jocbaczy, lat 76, ul. Pasieczna 12
Helena Brandys, lat 81, ul. Daszyńskiego 95
Alicja Kołodziej, lat 51, ul. Polańska 7

I

15 grudnia ub. r. — Komisariat Policji w Ustroniu otrzymał
zgłoszenie o włamaniu do budynku mieszkalnego, będącego
własnością mieszkańca Katowic.
Po zdemontowaniu kraty zabezpieczającej o k n o i wybiciu
szyby złodzieje spenetrowali pomieszczenia, skąd skradli przed
mioty o łącznej wartości około 1500 złotych.
Cztery dni później otrzymano kolejne zgłoszenie o włamaniu,
również do budynku mieszkalnego własności mieszkańca
Katowic. Po wyrwaniu krat w okienku piwnicznym sprawcy
dostali się d o środka, skąd skradli sprzęt wartości 5000 złotych.
W obu przypadkach przestępstw dokonały te same osoby.
Jest to grupa pięcioosobowa, składająca się z mieszkańców
naszego miasta i okolic. W wyniku podjętych czynności spraw
ców ujęto i udało się także odzyskać część skradzionych
przedmiotów.
(M.P.)
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Wręczeniem Zygmuntowi Białasowi dyplomu „Za zasługi dla
Miasta Ustronia" rozpoczęła się 28 grudnia druga część 20 sesji
Rady Miejskiej. Z. Białas dziękując Radzie za to wyróżnienie dodał,
iż nie zazdrości radnym konieczności podjęcia decyzji jak podzielić
budżet miejski przy tak ograniczonych środkach.
Obrady prowadził przewodniczący RM Franciszek Korcz. Deba
towano głównie nad podatkami komunalnymi w 1996 r. Przyjęto
uchwały o opłacie targowej, opłacie miejscowej, opłacie administ
racyjnej, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów,
podatku za wywóz odpadów komunalnych i odpłatności za przed
szkola. W dyskusji pytano o wysokość opłaty targowej w okolicz
nych miastach. OkazaJo się, że wyższe stawki obowiązują w Skoczo
wie i Cieszynie podobne w Wiśle. Jednak Cieszyn i Skoczów to
tradycyjne miasta targowe i stosowanie podobnych stawek jak tam
mogłoby jedynie wypłoszyć handlujących. Przy opłacie miejscowej
zastanawiano się nad możliwością zwiększonej obniżki dla emery
tów i rencisów. Stwierdzono, że emeryci i renciści będą uiszczać i tak
połowę normalnej opłaty i dalsze obniżki rzędu 5 gr dziennie
niewiele tu zmienią. W przypadku uchwały o podatku od nierucho
mości radni stwierdzili, że materiały przygotowane przez pracow
ników UM nie są przejrzyste. Tu dyskutowano głównie nad
podatkiem za domki letniskowe i garaże. O kampingach wiele
mówiono również przy uchwalaniu podatku za wywóz odpadów
komunalnych. Zdaniem radnych nie wszystkie kampingi płacą ten
podatek, gdyż wiele z nich postawiono nielegalnie. Postanowiono
też podnieść wysokość opłaty za wywóz śmieci z kampingów
opierając się na założeniu, że z kampingu korzysta zazwyczaj więcej
niż jedna osoba. Powróciła sprawa konieczności ogłoszenia przetar
gu na wywóz śmieci z naszego miasta co być może pozwoli obniżyć
koszty. W planach na 1996 r. z kasy miejskiej do wywozu śmieci
dopłacić należy 100.000 zł gdyż same podatki nie pokrywają
kosztów. (Wszystkie „podatkowe" uchwały publikujemy w pełnym
brzmieniu w tym numerze GU).

Z. Białas (z lewej) odbiera wy różnienie z rąk przew. RM Franciszka
Korcza.
Fot. W. Suchta

Interpelację w sprawie „drogi z betonowych płyt" przy targowis
ku miejskim złożył radny Lesław Werpachowski. W odpowiedzi
burmistrz Kazimierz Hanus stwierdził, że wstępne, szacunkowe
oblczenia wskazują, iż budowa drogi z chodnikiem i koniecznymi
tam parkingami to koszt 3 min st. zł, sama droga zaś to 1,2 mld.
Była to ostatnia sesja Rady Miejskiej w 1995 r. i na jej
zakończenie złożono sobie życzenia i wzniesiono toast za pomyślny
dla Ustronia 1996 rok.
(ws)

6 grudnia 1995 roku uchwałą nr 158/95, Rada Miejska Uzdrowiska
Ustroń nadała Zygmuntowi Białasowi wyróżnienie „Za zasługi dla
Miasta Ustronia". Zamieszkały od 1979 roku w naszym mieście,
angażuje się w niemal wszystkie działania podnoszące rangę Ustronia.
W latach 19901994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej
Uzdrowiska Ustroń I kadencji i był współtwórcą samorządu terytorial
nego w Ustroniu. Z jego inicjatywy podjęto wiele ważnych dla naszego
miasta inicjatyw m. in. podpisanie umów partnerskich z miastami
Neukirchen Vluyn i Hajdunanas, opracowanie raportu o stanie miasta
i wdrożenie programu ochrony środowiska w mieście.
Był inicjatorem i założycielem powstałego w 1984 roku ustrońskiego
koła Polskiego Klubu Ekologicznego i jego prezesem w latach
19841990. Był współtwórcą 5 wystaw ekologicznych w Muzeum
Hutnictwa i Kużnictwa oraz wystaw i odczytów w Szpitalu Uzdrowis
kowym. W dużym stopniu przyczynił się do powstania raportu o stanie
środowiska naturalnego Ustronia, w którym określono zagrożenia
i kierunki poprawy stanu środowiska naturalnego w Ustroniu. Jest
autorem kilkunastu artykułów prasowych na temat stanu naszego
środowiska. Był członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska, a także organizatorem manifestacji prze
ciw budowie koksowni w Stonawie.
Zygmunt Białas jest z wykształcenia hydrologiem i od 1973 roku
pracuje w PP „Uzdrowisko Ustroń" na stanowisku zastępcy kierownika
Uzdrowiskowego Zakładu Górnego.
(mn)

Kilkanaście dni temu w grudniowy wieczór znalazłam się w centrum
naszego miasta, co zdarza mi się o tej porze dnia nader rzadko. Był
wówczas urokliwy zimowy zmierzch, a padający śnieg i przedświąteczne
iluminacje stwarzały niemal baśniowy nastrój. Nie spotkałam nikogo
znajomego, jedynie gdzieś w oddali można było zauważyć spieszących
się ludzi. A i to rzadko.
Po kilkunastu minutach szłam tą samą drogą z powrotem. Uroz
maicając sobie samotną wędrówkę starałam się iść dokładnie po
odciskach moich butów wykonanych wcześniej na świeżym śniegu.
Liczne ślady popołudniowych wędrówek mieszkańców Ustronia z pracy
do domu i na przedświąteczne zakupy dawno zostały zasypane, a nawet
te wykonane chwilę temu przeze mnie były coraz mniej widoczne.
Obliczyłam pobieżnie, że krocząc niemal codziennie tą samą drogą do
pracy i z powrotem zostawiłam tu swoje ślady ponad 10 tysięcy razy.
A ileż ludzi pokonuje przez lata tą samą drogę, ocierając się o nas
codziennie. Są towarzyszami naszej ziemskiej wędrówki, o których nic
nie wiemy, choć tak się złożyło, że przyszło nam żyć na tym świecie w tej
samej chwili.
A jakże mało wiemy o tych, którzy kroczyli tymi samymi drogami
przed nami i już odeszli. Znamy daty najważniejszych wydarzeń
z przeszłości naszej miejscowości, lecz o ludziach i ich codziennych
problemach wiemy niewiele, a czasem zapatrzeni w swoje własne sprawy
wiedzieć nie chcemy.
Pomocne byłyby tu pamiętniki, lecz któż z nas w pogoni dnia
codziennego znajdzie czas i ochotę na przelanie swoich odczuć i codzien
nych problemów na papier. W przeszłości takich osób też było niewiele.

A przecież i o nas zapomną, a wiele śladów naszej codzienności,
otaczające nas przedmioty, również i te z przejęciem kupowane
w przedświątecznym czasie, zostaną kiedyś rzucone w kąt, przez tych
którzy przyjdą po nas.
Patrząc na co rok efektowniejsze i nowocześniejsze iluminacje
świąteczne, możnaby przypuszczać, że nasi przodkowie takich koloro
wych blasków i kuszących reklam nie doznali na pewno, lecz być może
było wówczas więcej autentyczności, ciepła i ludzkiej przychylności.
Choć i współcześnie świąteczny i noworoczny nastrój sprzyja temu, że
na twarzach zagonionych ludzi częściej zjawia się uśmiech.
Zatrzymajmy się na chwilę, składamy życzenia i znajdujemy dla innych
czas.
Bo przecież nasze ludzkie losy są jakże podobne i jakże różne zarazem.
I ten człowiek, który żyje dziś, i ten którego chwila życia już minęła,
a zapewne i ten, który kiedyś zajmie nasze miejsce, przeżywa te same
etapy życia od dzieciństwa do starości pokonując dzień za dniem i rok za
rokiem. A, że każda chwila jest inna, że każdy tę samą sprawę odczuwa
jednak trochę inaczej, to mimo tej różnorodności spojrzeń i odczuć
powinniśmy się zrozumieć, skoro tak wiele nas łączy.
Należałoby sobie życzyć i wszystkim wokół nas, aby serdeczność
często spotykana w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
pozostała i na kolejne dni. Abyśmy przez cały rok byli życzliwi dla
innych i wyrozumiali dla ich przywar i słabości, których nam wszystkim
nie brakuje. Spróbujmy ten świąteczny nastrój zachować w naszych
sercach na dłużej. Mimo codziennych trosk i kłopotów z uśmiechem
będzie łatwiej nam i innym.
Skoro przyszło nam żyć na tej przeogromnej ziemi w tej samej chwili
i w tym samym miejscu...
Lidia Szkaradnik
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UCHWAŁA Nr XX/149/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic numerów i obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja
Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej (Dz.U. Nr 45, poz. 205) w związ
ku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz.U.
Nr 99, poz. 487)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ

Nr obwodu
głosowania

uchwala
§1
Zmienia treść w załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/304/93 Rady
Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia
granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych i nadaje mu nowe brzmienie, jak w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§3
Uchwala podlega ogłoszeniu w drodze rozplakatowania obwieszczeń.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Granica obwodu
ulice: Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Orłowa, Palenica, Polańska, Ślepa, Sucha,
Złocieni, Żarnowiec, Beskidek, Chabrów, Równica, Stroma, Turystyczna, Wczasowa,
Wysznia, Baranowa, Brzozowa, Bukowa, Grabowa, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa,
3 Maja (od nr 102 po stronie prawej i od nr 61 po stronie lewej), Papiernia, Pod Grapą,
Świerkowa, Topolowa, Wiślańska

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła Postawowa nr 3
UstrońPolana
ul. Polańska 25

ulice: Armii Krajowej, Hutnicza, 3 Maja (do nr 98 po stronie prawej i do nr 57 po stronie Szkoła Postawowa nr 1
Ustroń
lewej), Miedziana, Nadrzeczna, Parkowa, Sanatoryjna, Solidarności, Skalica, Srebrna,
ul. Partyzantów 8a
Złota, Zdrojowa, Wojska Polsiego, Asnyka, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza,
Kluczyków, Kochanowsiego, 9 Listopada, Myśliwska, Partyzantów, Skowronków,
Spacerowa, Staffa, Skłodowskiej, Reja, Tuwima, Wierzbowa, Akacjowa, Bażantów,
Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Lipowa,
Limbowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa
ulice: Daszyńskiego, Krzywa, Ogrodowa, Strażacka, Polana, Bema, Dąbrowskiego,
Gościradowiec, Grażyńskiego, Grażyny, Kuźnicza, Mickiewicza, Okólna, Pana Tadeu
sza, Słoneczna, Sportowa, Sikorskiego, Szpitalna, Traugutta, Wybickiego, Belweders
ka, Lecznicza, Leśna (od nr 7), Liściasta, Radosna, Uzdrowiskowa, Uboczna,
Źródlana, Kamieniec (od nr 1 do nr 6)

Szkoła Podstawowa nr 2
Ustroń
ul. Daszyńskiego 31

ulice: Choinkowa, Dominikańska, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 32 po stronie
prawej), Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr 201 po
stronie lewej), Nad Bładnicą, Skoczowska (do nr 99 po stronie lewej i do nr 98 po stronie
prawej), Wodna, Agrestowa, Folwarczna, Miła, Orzechowa, Owocowa, Kwiatowa,
Sosnowa, Stellera, Sztwiertni, Wiśniowa, Wspólna, Jasna, Jaśminowa, Malinowa,
Osiedlowa, Porzeczkowa, Różana, Urocza

Świetlica POD
UstrońHermanice
ul. Dominikańska

ulice: Leśna (od nr 10 wzwyż), Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej
i od nr 25 po stronie lewej), Bernadka, Działkowa, Górna, Górecka, Kamieniec (od nr
10), Kręta, Krzywaniec, Mokra, Nowociny, Podgórska, Przetnica, Spokojna, Wałowa,
Wesoła, Szkolna

Dom Strażaka OSP
UstrońLipowiec
ul. Lipowska

ulice: Boczna, Chałupnicza, Cicha, Czarny Las, Dobra, Graniczna, Gospodarska,
Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Krótka, Kręta,
Lipowska (od nr 16 po stronie prawej ido nr 19 po stronie lewej), Skoczowska (od nr 110
po stronie prawej i od nr 107 po stronie lewej), Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa,
Zagajnik, Bładnicka, Harbutowicka, Łączna, Potokowa, Szeroka, Wąska

Dom Strażaka OSP
UstrońNierodzim
ul. Szeroka 5

ulice: Konopnickiej (od nr 24 do nr 36), Osiedle Centrum (blok od nr 1 do nr 8), Brody,
Konopnickiej (od nr 1 do nr 20 i od nr 38), Piękna, Pasieczna, Rynek, Wantuły

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Kopernika w Cieszynie
LO Filia Ustroń, Rynek 4

ulice: Osiedle Manhatan (bloki mieszkaniowe SM „Zacisze" od nr 1 do nr 10)

Przedszkole nr 7, ul. Gałczyńskiego

ulice: Błaszczyka, Cieszyńska, Cholewy, Komunalna, Lipowczana, Stalmacha, Obrzeż 
na, Długa (do nr 17 po stronie lewej i do nr 20 po stronie prawej), Dworcowa,
Fabryczna, Katowicka (do nr 11 po stronie lewej i do nr 46 po stronie prawej),
Kościelna, Kotschego, Stawowa, Spółdzielcza, Tartaczna, Wiosenna, Osiedle Cieszyńs
kie (bloki od nr 1 do nr 4)

Szkoła Podstawowa nr 2
Ustroń
ul. Daszyńskiego 31

10

PP „Uzdrowisko" UstrońJastrzębie
Ustroń, ul. Sanatoryjna 1

PP „Uzdrowisko" Ustroń
ul. Sanatoryjna 1

i1

Śląski Szpital Reumatologiczny
UstrońZawodzie, ul. Szpitalna 11

Śląski Szpital Reumatologiczny
UstrońZawodzie, ul. Szpitalna 11
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UCHWAŁA Nr XX/145/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. N r 16, poz. 95 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1, art.
7 ust. 2 ustawy z d n i a 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13
grudnia 1995 r. (Dz. U. nr 147, poz. 715)
RADA MIEJSKA U Z D R O W I S K A USTROŃ
uchwala

§ 1
Wysokość stawek od podatku od nieruchomości rocznie:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części
— 0,18 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodar
czą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
— 7,77 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
3. od ośrodków campingowych nie ogrzewanych w okresie prowadzenia działal
ności gospodarczej
— 7,77 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej rocznie a po okresie prowadzenia
działalności gospodarczej
— 2,61 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
4. od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego
inwentarza
— 0,36 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
5. od pozostałych budynków lub ich części

UCHWAŁA Nr XX/147/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.

— 2,61 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
6. od garaży poza budynkiem mieszkalnym
— 0,80 zł 1 m 2 powierzchni użytkowej
7. od budowli wyłącznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
— 2% wartości,
8. od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodar
czej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkal
nymi
— 0,22 zł od 1 m 2
9. pozostałych gruntów
— 0,01 zł od 1 m 2 powierzchni.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości stanowiące mienie komunalne przejęte przez organ miasta we
władanie, a zarządzane przez zakłady budżetowe pod warunkiem, że zakłady te nie
prowadzą działalności gospodarczej a wymienione nieruchomości nie stanowią
przedmiotu najmu lub dzierżawy,
2. budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych pod warunkiem, że związki te nie prowadzą
działalności gospodarczej a wymienione nieruchomości nie stanowią przedmiotu
najmu lub dzierżawy.

§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§4
Traci moc uchwała nr VII/53/94 z dnia 29 grudnia 1994 r. oraz uchwała nr
VI11/69/95 z d n i a 27 stycznia 1995 r.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
4. właścicieli gruntów na którym są domku letniskowe i campingi — 3,00 zł od
wym. budowli/mies.

§

§ 1

Stawki podatku za wywóz odpadów komunalnych określone w niniejszej uchwale
obowiązują od dnia 1 stycznia 1996 r.
§3
Podatek za wywóz odpadów komunalnych jest płatny w ratach, w termi nach do 15
marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku, natomiast od mieszkań
ców bloków spółdzielczych i budynków A D M — w czynszu.
§4
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§5
Traci moc uchwała Nr VI1/68/95 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 27
stycznia 1995 r.

Wysokość stawki podatku za wywóz odpadów dla:
1. mieszkańców bloków spółdzielczych, budynków A D M i budynków wielo
mieszkaniowych — 1,69 zł od osoby/mies.
2. mieszkańców zabudowy jednorodzinnej — 1,18 zł od osoby/mies.
3. mieszkańców zabudowy zagrodowej (rolnicy) — 0,68 zł od osooy/mies.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
miasta oraz publikację w Gazecie Ustrońskiej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

w sprawie wysokości podatku za wywóz odpadów komunalnych
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o referendum
gminnym (Dz. U. N r 110, poz. 473) oraz§ pkt 2 uchwały Rady Miejskiej
Uzdrowiska Ustroń nr LVI/397/94 z dnia 20 maja 1994 r. ze zmianą wynikającą
zuchwały Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń nr III/l 1/94 zdnia 12 sierpnia 1994
r.
RADA MIEJSKA U Z D R O W I S K A USTROŃ
uchwala

UCHWAŁA Nr XX/144/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustroń opłaty administracyjnej za
czynności wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie
skarbowej

§4
Tracą moc uchwały: nr VII/56/94 z d n i a 29 grudnia 1994 r., nr IX/74/95 z dnia 24
lutego 1995 r. oraz nr XI/82/95 z dnia 24 marca 1995 r.

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z d n i a 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm) art. 18 i 19 pkt 1 lit. c/ustawy
zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 10, poz. 31
z późn. zm.), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 147, poz. 715)

zatrudni
recepcjonistkę

R A D A MIEJSKA U Z D R O W I S K A USTROŃ

Wymagana znajomość
języków obcych.

uchwala

§ 1
Wprowadzić na obszarze Miasta Uzdrowiska Ustroń pobór opłaty administracyj
nej od następujących czynności nie objętych przepisami o opłacie skarbowej:
1. za spisanie testamentu w Urzędzie Miejskim przez pracownika uprawnionego
do takich czynności — 40.00 zł
2. za spisanie testamentu na miejscu u testatora przez pracownika uprawnionego
do takich czynności — 50.00 zł
3. za nadanie kolejnego numeru domu:
a) budynki jednorodzinne — 40.00 zł
b) budynki wielorodzinne — 60.00 zł
c) budynki związane z działalnością gospodarczą — 70.00 zł
4. za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta — 12,50 zł
5. za wy rys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta — 12,50 zł
Opłata administracyjna w wysokości określonej w § 1 uchwały wnoszona jest
gotówką, bezpośrednio po dokonaniu czynności.
§3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.

II Gazeta Ustrońska

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
miasta i publikacji w Gazecie Ustrońskiej.

Zgłoszenia osobiste w dyre
kcji hotelu.
JJstroń, ul. Sanatoryjna 32^

od 10.00—16.00. ZEBRANIE TKZ
sobota
od 8.00—13.00 ,

W czwartek 11 stycznia 1996
roku o godz. 17.00 w sali sesyj
nej Urzędu Miejskiego odbę
dzie się zebranie sprawozdaw
czowyborcze Towarzystwa Konta
któw Zagranicznych, na które za
praszamy wszystkich Członków
i Sympatyków.

„Miesięcznik Pedagogiczny", jak to określał podtytuł, był pismem
poświęconym sprawom szkoły powszechnej i organem Związku Nau
czycielstwa Polskiego w Województwie Śląskiem. Wydawany od 1892
roku miał spełniać dużą rolę „w walce o przyrodzone prawa o szkołę
polską i narodowego w niej ducha, uświadamiania nauczycielstwa na
prastarej ziemicy piastowskiej". Sytuacja polityczna na Śląsku Cieszyń
skim była wtedy trudna. Rząd krajowy w Opawie pozostawał pod
wpływem kierunku nacjonalistycznego Niemców śląskich i starano się
nie dopuścić do zbliżenia Polaków z innych dzielnic kraju z przywód
cami na Śląsku. W powiecie cieszyńskim i bielskim miasta były już
zniemczone, a na wsiach niszczono ekonomicznie jednostki uznawane
za nie dość lojalne wobec władz. Nauczycielstwo, wychowane w szko
łach niemieckich, jeśli nawet próbowało prowadzić działalność narodo
wą to narażało się w ten sposób na poważne konsekwencje.
„Miesięcznik Pedagogiczny" w 1892 roku założył i z własnej kieszeni
przez kilkanaście lat utrzymywał Jerzy Kubisz. Był też wraz z ośmioma
„zagorzalcami narodowymi z Ustronia i Wisły" założycielem „Pol
skiego Kółka Pedagogicznego" w Ustroniu. Pismo „skromne roz
miarem, nękane szykanami władz, wyszydzane nieraz przez swoich,
przez długie lata przynoszące deficyt pieniężny swemu wydawcy,
rozrosło się z czasem i wzmocniło, zyskując moralną i finansową
podstawę z chwilą założenia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
którego stał się organem". Przetrwał I wojnę światową, podział Śląska
Cieszyńskiego, rozłam w Towarzystwie, jego poczytność nie zmniejszyła
się, a w literaturze pedagogicznej zajął poważne miejsce. W 1932, gdy
wychodził jubileuszowy numer z okazji 40lecia Miesięcznika, obej
mował swym zasięgiem prawie wszystkiw województwa w Polsce
— 2000 egzemplarzy. W Czechosłowacji rozchodzi się 370 egzemplarzy,
a pojedyncze numery docierają do Anglii, Francji, Brazyli, ZSRR
i Mandżurii.
W pierwszym dziesięcioleciu autorem większości artykułów jest Jerzy
Kubisz, choć miał znakomitych współpracowników. Jan Niemiec
publikuje w 1895 roku jedyną w swoim rodzaju rozprawkę pt. „Zasady
wychowania w pojęciach ludu śląskiego". Opisuje w niej rolę pedagogi
czną rodziców, ogólne zapatrywania na sprawę wychowania na naszym
terenie, a także przedstawia sądy ludu śląskiego o wychowaniu intelek
tualnym, fizycznym, moralnoreligijnym i narodowym oraz porusza
aktualny również teraz problem stosunku pedagogiki do zdobyczy
ludoznawstwa. Wszystko przeplata licznymi opowiadaniami i aneg
dotami stwarzając ciekawy artykuł nie tylko dla fachowców. Natomiast
Jerzy Michejda, nauczyciel, a potem dyrektor szkoły powszechnej
w Ustroniu wspierał pismo cennymi pracami o praktyce szkolnej
i historii wychowania.
Po ciężkim okresie I wojny światowej i plebiscytów „Miesięcznik
Pedagogiczny" rozrasta się i zyskuje na znaczeniu. Wydawany w Cieszy
nie nie ma bynajmniej charakteru prowincjonalnego, a autorami
artykułów są pedagodzy nie tylko z naszego regionu, ale także
z Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lwowa i innych miast polskich.
Trudno byłoby też wymienić problemy poruszane na łamach pisma.
Znajdziemy w nim artykuły z dziedziny religii, moralności, historii,
etnografii, dydaktyki, psychologii i wielu innych. Przeczytać można
recenzje książek, wspomnienia nauczycieli, kroniki, sprawozdania
z działalności nauczycielskiej, zapoznać się z kalendarzem im
prez, szkoleń lub zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu czy zmianie
posady.
Jerzy Kubisz w „Słowie Wstępnym" do pierwszego numeru podaje
trzy powody, które skłoniły go do wydawania „Miesięcznika Pedagogi
cznego". Brak polskiego pisma poświęconego szkole i rodzinie, w któ
rym wypowiadać mogliby się nauczyciele, wprowadzenie nowoczesnego |
modelu wychowania i nauczania dzieci na Śląsku Cieszyńskim, oraz
stworzenie płaszczyzny komunikacji z pedagogami w innych dzielnicach
Polski. Powodzenie pisma, jego długoletnia, pomimo przeciwności,
aktywność oraz obecny rozwój kulturalny i intelektualny naszego
regionu wskazują na realizację zamierzeń „zagorzalców z Ustronia
i Wisły".
Monika Niemiec

ZIMĄ NA JELENICĘ
Ulicą Myśliwską, przebiega szlak spacerowy „Jeleniczka"
długości 2,8 km. Szlak oznaczony jest niebieskobiałym kwad
ratem. Wiedzie z ustrońskiego Rynku przez Jelenicę pod Małą
Czantorię, czyli na miejsce, które miejscowi ludzie nazywają
Solokim. Jest tu lubiane przez turystów i mieszkańców Ustronia
pole biwakowe, gdzie przy ognisku można miło spędzić czas.
Szlak prowadzi kamienistą drogą, która nie jest jednak
uciążliwa dla osób starszych. Droga sukcesywnie podnosi się,
pozwalając idącym obejrzeć p a n o r a m ę Ustronia. Już przy
pierwszym wzniesieniu doskonale widać „dwupasmówkę". Za
kolejnym zakrętem drogi przed oczyma idących pojawia się
Zawodzie. Swoje niewątpliwe wdzięki prezentują, oryginalne
kształtem, domy wczasowe. Właśnie stąd najlepiej widać szpital
reumatologiczny, który przypomina ogromny statek pośród
morza drzew. Po lewej stronie stoją 10piętrowe bloki na osiedlu
Manhatan. Widać także wieże ustrońskich kościołów, a uważne
oko dostrzeże fragment dachu miejskiego Ratusza.
Wieczorami, kiedy w mieście cichnie gwar ludzi i hałas samo
chodów, mimo dużej odległości, słychać tu pociągi jadące do
UstroniaZdroju.
Po krótkim odpoczynku, ruszający w drogę mają przed sobą
równinny odcinek przechadzki. Teraz p o obu stronach drogi
rozpościerają się łąki i pola uprawne. D o m ó w jest niewiele, bo
ich największe skupisko znajduje się na końcu ul. Myśliwskiej.
Dochodzi ona d o ul. Jelenica. Jest to asfaltowa droga, która po
nieco dłuższym podejściu, prowdzi d o celu, czyli na pole
namiotowe. Zatrzymują się tu dziesiątki wycieczek, schodzą
cych z Małej Czantorii lub takich, które zamierzają zdobyć
szczyt. Co roku też uczestnicy festiwalu „ G a u d ę Fest" przy
chodzą, by śpiewając i bawiąc się doczekać wschodu słońca.
Okoliczne lasy penetrują grzybiarze, wielu zbiera maliny i boró
wki. Pojawiają się także śmiałkowie poszukujący nocą kwiatu
paproci, który ma moc spełniania ludzkich życzeń.
Droga powrotna prowadzi ul. Jelenica. Zmęczeni mogą
skorzystać z autobusu, który przyjeżdża dwukrotnie rano i po
południu. Szlak należy do łatwych i można wykorzystać go
również podczas zimowych spacerów.

Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne
VIDEO TOP, PPH U „Beskid" S.C.
43430 Skoczów, ul. Morcinka 30/17
Sprzedani BUS Ford Econdvan,
z 6 siedzeniami. Tel. 543609.
Sklep odzieżowy „Tina" przy ul. 3 Ma
ja 44 poleca szeroki asortyment towa
rów. Zapraszamy na zakupy.
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Fot. W. Suchta
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Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
ul. Hutnicza 3, tel. 542996

Do 13 stycznia dyżur całodobo
wy pełni apteka w Nierodzimiu.
13 stycznia o godz. 8.00 dyżur
przejmuje apteka na ul. Cieszyń
skiej.
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Wystawy:

O

M

I

E

N
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Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Pol
ska" zawiadamia, że ze względu na niskie zapotrzebowanie na usługi
pocztowe ze strony klientów w soboty, istnieje konieczność zlik
widowania dotychczasowych dyżurów Urzędu Pocztowego Ustroń
4 w Nierodzimiu w I sobotę miesiąca i soboty robocze.
Ponadto z uwagi na potrzebę dostosowania godzin pracy urzędów
pocztowych do obiegu kursów komunikacji pocztowej wewnątrzok
ręgowych i między okręgowych z dniem 1 stycznia 1996 roku Urząd
Pocztowy Ustroń 1, przy ulicy Daszyńskiego 33 w soboty będzie czynny
w godzinach od 8.00—13.00, a nie jak dotychczas od 8.00—15.00.
Równocześnie informuję, że od 15.06.—31.08. br Urząd Pocztowy
Ustroń 4 w Nierodzimiu będzie czynny w soboty robocze od
8.00—13.00.
Kolo Łowieckie ,,Jelenica" w Ustroniu, obchodzące
jubileusz 50lecia, zaprasza na tradycyjny

J B a l
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który odbędzie s i ę 1 3 stycznia 1996 roku w D o m u
W y p o c z y n k o w y m „Kolejarz" w UstroniuJaszowcu.
Początek o godz. 19.00. Bilety do nabycia w Urzędzie Miejskim
w Ustroniu, II piętro, pokój 38, teL 543211. Dochód z balu prze
znaczony będzie na dokarmianie zwierzyny.

UCHWAŁA Nr XX/148/96
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie odpłatności za przedszkole
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 59 poz. 425 z późn. zm.)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
§1
Wprowadzić z dniem 1 stycznia 1996 r. odpłatność dla rodziców za
koszty przetworzenia posiłków z uwzględnieniem podwyżki cen ar
tykułów konsumpcyjnych i usług, energii elektrycznej, gazu, wody oraz
zwyżki płac obsługi, według podanych stawek:
— śniadanie
— 4,70 zł (cztery złote 70/100)
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Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Wystawa sztuki ludowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia
— Wystawa rysunków Andrzeja Mleczki
— Ustroń w fotografii Marka Więcławka
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.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996
Czynne: we wtorki i czwartki w godz. 9.00—18.00, w środy i piątki
w godz. 9.00—13.00, soboty i niedziele —zwiedzanie zbiorów po
wcześniejszym zgłoszeniu.
— wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Imprezy kulturalne
11.1.1996 r. „Kolędy i Pastorałki" w wyk. chóru „Chopin" z Bujako
wa k/Rybnika
czwartek
godz. 18.30 GCR „Repty" UstrońZawodzie. Wstęp: wolne datki
19.1.19% r. Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
czwartek
godz. 10.00
18.1.19% r. Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Średnich
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
czwartek
godz. 10.00

obiad
— podwieczorek

— 9,00 zł (dziewięć złotych 00/100)
— 3,30 zł (trzy złote 30/100)

Wprowadzić z dniem 1 stycznia 1996 r. odpłatność dla rodziców za
opiekę dydaktycznowychowawczą poza minimum programowe wed
ług następujących stawek:
2 godz. — 8,50 zł (osiem złotych 50/1000)
4 godz. — 17,00 zł (siedemnaście złotych 00/100)

§3
Odpłatności wynikające z § 1 i 2 niniejszej uchwały zostaną wprowadzo
ne do umów zawieranych pomiędzy rodzicami a dyrektorami pruedsz
koli.
§4
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.

§5
Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i podlega ogłoszeniu
na tablicach ogłoszeń oraz w Gazecie Ustrońskiej.

UCHWAŁA Nr XX/146/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31)
i Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie
wykonywania niektórych przepisów o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr
147, poz. 715)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
Ustala roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości — 13,00 zł.
Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na osobach
fizycznych posiadających psy.
§3
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych,
głuchoniemych, niedołężnych)
2. od osób w wieku powyżej 70 lat od 1 psa,
3. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw
rolnych po 2 na każde gospodrstwo, a utrzymywanych w celu pilnowania stad na
pastwiskach bez względu na liczbę.

UCHWAŁA Nr XX/142/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit.
a(ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 13 grunia 1995 r. w sprawie
wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
P z . U. nr 147, poz. 715)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala

§ 1
Dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących
sprzedaży na targowisku:
1. z samochodu ciężarowego 27,50 zł
2. z samochodu dostawczego 21,00 zł
3. z samochodu osobowego 17,50 zł
4. z ławy, straganu, który jest własnością miasta 12,50 zł

UCHWAŁA Nr XX/143/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie stawki opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95zpóźn. zm.) w związku żart. 17 ust. 1 i art. 19
p k t l lit. b (ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. Nr 9, poz. 31 zpóźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 13 grunia
1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 147, poz. 715) oraz Rozporządzenia nr 7/91 Wojewody
Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 r. P z . Urz. Woj. Bielskiego nr 15/91)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala

§ i
Dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych za każdy dzień pobytu
w Uzdrowisku Ustroń w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycz
nych:
a) 0,78 zł — od osób dorosłych przebywających w celach wypoczynkowych
i turystycznych na terenie Ustronia, w tym korzystających z wczasów prowadzo
nych w obiektach sanatoryjnych
b) 0,25 zł — od dzieci i uczącej się młodzieży (w tym studentów)
c) 0,40 zł — od emerytów i rencistów.

§

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
1. pod warunkiem wzajemności — o d członków przedstawicielstw dyplomatycz
nych i urzędów konsularnych oraz innych zrównanych z nimi osób, na podstawie
ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi
i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. od osób przebywających w szpitalach lub zakładach uzdrowiskowych oraz
sanatoriach,
2. od osób niewidomych i ich przewodników,
4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów
letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

§4
Zwalnia się z podatku od posiadania psów:
1. osoby posiadające szczenięta w wieku 12 tygodni,
2. przybyłych czasowo na teren Ustronia, jeżeli podatek od posiadania psów
został uiszczony za dany rok podatkowy w miejscowości z której osoby te
przybyły.
§5
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania organu w 2ch ratach,
w terminach:
— do 31 marca i 30 września każdego roku lub w ciągu 2ch tygodni od nabycia
psa,
2. podatek ten pobiera się w połowie stawek określonych w § 1 niniejszej uchwały,
jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po 30 czerwca roku
podatkowego,
3. pobór podatku dokonywany będzie:
— przez Urząd Miejski,
— w drodze inkasa.
4. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5%.
§6
Traci moc uchwała nr VII/55/94 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1994 r.
w sprawie stawki podatku od posiadania psów.
§7
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
5.
6.
7.
8.

ze straganu, który jest prywatną własnością handluącego 6,00 zł
mebli i innych towarów eksponowanych na płycie za 1 m J 7,25 zł
z ręki, kosza, skrzynki 3,10 zł
wykonywanie czynności rzemieślniczych 2,50 zł

Targowiskami są wyznaczone miejsca, w których prowadzony jest handel z ręki,
kosza, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp.
Ustala się targowisko miejskie położone przy ul. A. Brody.

§3
Poboru opłaty na targowisku miejskim i innych miejscach wyznaczonych do
prowadzenia handlu dokonuje upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej
prowadzącej targowisko.
§4
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§5
Traci moc uchwała nr VII/53/94 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 29
grudnia 1994 r.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
miasta i publikacji w Gazecie Ustrońskiej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
§3
Opłatę miejscową należy uiścić w terminie 2ch dni od daty przyjazdu.
§4
Opłaty pobierają:
1. Inkasenci zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wypoczynku. Ustala się
wysokość prowizji — 7%.
2. Pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego.
§5
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
Traci moc uchwała nr VII/52/94 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1994 r.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
miasta oraz publikaq'i w Gazecie Ustrońskiej.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

, Videoteka
Zaprasza codziennie
10.00 — 20.00
Osiedle Manhatan
Pawilon Handlowy
ul. Brody 16

Gazeta Ustrońska 7

Roztomili ustróniocy!
28 i 30 g r u d n i a w b a r z e p i w n y m „ B a r m a n " n a osiedlu
M a n h a t a n o d b y ł się „Sylwestrowy Turniej S z a c h o w y " .
P o c z ą t k o w o zapisało się 24 z a w o d n i k ó w j e d n a k n a polu
bitwy p o j a w i ł o się 16. P o uiszczeniu wpisowego w wysokości
2 zł, k t ó r e w s y p a n o d o P u c h a r u dla zwycięzcy, p r z y s t ą p i o n o
d o I tury rozgrywek. Z a w o d n i c y podzieleni n a 4 grupy p o
4 graczy, p o w y r ó w n a n e j walce wyłonili spośród siebie
4 półfinalistów, którzy spotkali się 30.12.
s a m y m , że szachy cieszą się d u ż y m p o w o d z e n i e m w naszym
mieście. Właściciel i o r g a n i z a t o r turnieju zwrócił wszystkim
uwagę n a zasady „ f a i r p l a y " i prosił o nie p o d p o w i a d a n i e
i nie przeszkadzanie g r a j ą c y m .
Trzecie miejsce i skrzynkę piwa, p o zaciętej walce zdobył
Jarosław P o c h l u d k a p o k o n u j ą c 13letniego, j a k zgodnie
p r z y z n a n o , d o b r z e z a p o w i a d a j ą c e g o się J a r o s ł a w a Ż a k a ,
który za czwarte miejsce o t r z y m a ł szachy. Zwycięzcą tur
nieju i p o s i a d a c z e m p a m i ą t k o w e g o p u c h a r u z wkładem
pieniężnym został J a n M a c u r a p o meczu z M i r o s ł a w e m
Stecem, k t ó r e g o n a g r o d z o n o pięknie rzeźbionymi szachami.
W „ B a r m a n i e " szachownice n a co dzień p o j a w i a j ą się na
stołach, a chętnych d o gry nie b r a k u j e . Właściciel b a r u
podkreśla, że jest t o szlachetna gra i w a r t o ją p r o p a g o w a ć ,
zwłaszcza, że turnieje m a j ą n a stałe gościć w kalendarzu
imprez s p o r t o w y c h .
(mn)

Zwycięzcy turnieju i właściciel lokalu (w czapeczce), pomysłodawca
imprezy.
POZIOMO: 1) pisany do ukochanej 4) rodzaj koca 6)
instrument Wolskiego 8) opowieść o losach rodziny 9) nie
zguła, głupek 10) małpa wąskonosa, pawian 11) aktor polski
12) przechodzi po plecach 13) skromne oklaski 14) z kobietą
i śpiewem 15) mieszkaniec Oslo 16) zajęcze słuchy 17) samiec
świni 18) sympatyczny kosmita 19) „cztery kółka" 20) tworzy
deltę z Renem
PIONOWO: 1) „miłośniczka) leków 2) spec od scenografii 3)
kalesony, spodnie 4) łąka do wypasania 5) straż, inspekcja 6)
miejsce jelenich godów 7) zasady budowy języka 11) rzymski
okręt wojenny 13) Bogusław dla bliskich
Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
hasła mija 31 bm.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 49
Nagrodę 20 zł otrzymuje EWA CZERWIŃSKA z Ustronia,
ul. Drozdów 2p. Zapraszamy do redakcji.

GA2ETA

Byli też u Was, ludeczkowie złoci jacy winszownicy na Nowy Rok?
Nó, teraz tyn łobyczoj chodzynio po winszu po kapce sie traci, ale
downij, to w Nowy Rok nikiedy sie dwiyrze nie zawiyrały, bo co chwila
jakisi dziecka prziszły, winsz powiedziały i czakały, aż im do kapsy
jakisi groszyczek wpadnie. Teraz już ci winszownicy tak nie chodzóm
jako downij, ale nikiedy też kierysikej przidzie.
Do mnie latoś prziszeł po winszu Ludwa, chłapiec od Stecczynej
cery. Myślym, że jeszcze pamiyntocie Stecke ze Zowodzio. Roz też
w „Ustróńskij" napisała, jako to z Ludwóm zbiyrała rozmaite
ździorba, jak było to, wiycie, sprzóntani świata.
Nó, Ludwa pieknie mipowinszowoł, tóż byłabych rada, coby sie mi
aspóń połówkę z tego winszowanio spełniło.
— Nale, Ludwiczku, to żeś też je szykowny, żeś mi tak pieknie
powinszowoł — prawiym chłapcu. — Że też ci sie chciało iść we
świynto taki kęs chodnika ze Zowodzio na Manhatan. Nó, mosz tu oto
do szporkasy. Ciekawe, co se też Ludwiczku kupisz za to, co dzisio
nawinszujesz?
— Już od downa szporujym na komputer — prawi Ludwa. — Nó,
wiycie, nie taki wielki, jako sóm po urzyndach, ale i taki, jako to
nazywajów, osobisty komputer, też szwarny grosz kosztuje. Już bych
mioł prawie na niego naszporowane, ale oto w te niedziele siódmego
stycznia ci muzykanci z tej orkiestry od Jury Owsiaka zaś bydóm
wybiyrać na pumoc dlo chorych dziecek, tóż trzeja byzie jakisi
wiynkszy grosz ze szporkasy wycióngnóć i dać im. Dyć to je ważno
wiec, prowda?
— Mosz racyje, Ludwiczku, chorym dzieckóm trzeja pumogać
— prawiym.
— Cale szczynści, że za tydziyń w niedziele dwacatego piyrszego je
Dziyń Slareczki, tóż jak starce powinszujym, to mi chyba cosi na tyn
komputer dołoży — rozmyślo se Ludwa.
— A pozdrów mi też pieknie stareczke, Ludwiczku. Jakbyś ji chcioł
jakiprezynt zrobić na to jeji starczyne świynto, to kup jifilfedre, coby
miała czym do „Ustróńskij" pisać. Dyć by my zaś radzi poczytali jaki
jeji drzistani po naszymu. Myślym, że jak starce jakóm szumnóm
filfedre kupisz, to ci na pewno na tyn komputer dołoży. Dyć komputer
to je przidajno wiec. Tej nauki mocie coroz wiyncyj, a zaś ji wóm
przibydzie, bo po tych prezidynckich wyborach moc sie u nas
poprzewracało do wyrchu nogami, a dziecka sie o tym wszyckim
muszóm uczyć. Na dyć stary mo to biyde wszycko zapamiyntać, a co
dopiyro dziecko! Tó bez komputera ani rusz!
Hanka z Manhatanu
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