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ROK JUBILEUSZOWY*  ROK JUBILEUSZO 
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Jubileusz  roku  2000  rozpocznie  się  w  nocy  25  grudnia  otwarciem 
drzwi  w  Bazylice  św.  Piotra  w  Rzymie.  W  ten  sposób  Jan  Paweł  II 
rozpocznie  jubileusz  i  obchodzony  będzie  on  na  całym  świecie.  Są 
przewidziane także inne uroczystości rozpoczynające ten szczegdny rok 
w diecezjach. Nasza parafia w uroczysty sposób rozpocznie jubileusz w 
czasie pasterki, czyli  25 grudnia o północy. 

Zwyczaj jubileuszu pochodzi ze Starego Testamentu. Księga Kapłańska 
nakazywała obchodzić  rok jubileuszowy  co 50  lat. Określone  przepisy 
mówiły, że wtedy własność powinna wrócić do pierwotnego właściciela, 
że jest  to  rok  łaski,  szczególnego  powrotu  do  Boga.  Z  tradycji  staro
testamentowej zrodziła się tradycja chrześcijańska. Na pamiątkę zbawczej 
śmierci Chrystusa zaczęto ogłaszaćjubileusze, później także na pamiątkę 
narodzin Chrystusa. Obecnie obchodzimy jubileusz narodzin  Chrystusa, 
czyli  aktu,  który  chrześcijanie  wszystkich  wyznań,  przyjmują  jako 
przyjście Boga w  ludzkiej naturze. 

W  Ustroniu  zaczęliśmy  przygotowania  do  jubileuszu  2000  lat 
chrześcijaństwa  przed  trzema  laty.  Rok  1997  obchodziliśmy  jako 
jubileusz  istnienia  parafii.  Wtedy  właśnie  przypadała  550  rocznica 
pierwszej udokumentowanej wzmianki ojej istnieniu. Mówiliśmy także, 
że jest to przygotowanie do wielkiego jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. 
Natomiast  bezpośrednim  przygotowaniem  do jubileuszu  jest  trwająca 
jeszcze peregrynacja betlejemskiej figurki Dzieciątka Jezus. Grupa para
fian  będąca  w  Ziemi  Świętej  na 
przełomie  stycznia  i  lutego  1999 
r.  przywiozła  figurkę  Dzieciątka, 
którą  poświęcono  w  Betlejem. 
Tam  także  na  znak  jedności  po
łożona  została  na  historycznym 
miejscu  narodzenia  Pana  Jezusa. 
Peregrynacja  rozpoczęła  się  8 
września,  a  jej  ideą  są  słowa 
Chrystusa,  że  gdzie  dwóch  lub 
trzech jest  zgromadzonych  w Jego 
imię, tam On jest. Ideąperegiynacji 
jest  spotkanie  osób.  Mówimy,  że 
jest  to  peregrynacja  po  rodzinach, 
przy czym rodziny zapraszają gości, 
krewnych,  znajomych,  sąsiadów, 
aby wspólnie  spędzić  czas na  mo
dlitwie, wspólnej rozmowie. Sygna
ły z tej peregrynacji są bardzo cie
kawe,  zadowalające. Wiele osób opowiada  o przeżyciach  związanych  ze 
spotkaniami  z  ludźmi,  z  którymi  znają  się  na  co  dzień  z  zupełnie  innej 
strony, a teraz spotkali  się przy wspólnej modlitwie. 

Bezpośrednim przygotowaniem do roku jubileuszowego są też czuwania 
młodzieży  przygotowujące ją  do spotkania  z Ojcem  Świętym w  Rzymie. 
Młodzież  wyjedzie  na  to  spotkanie  i dlatego  wcześniej  spotykają  się  w 
kościele św. Klemensa  i kościele Dominikańskim. Te spotkania  i wspólna 
modlitwa są przygotowaniem do spotkania z Ojcem Świętym. 

Jubileusz  w naszej  parafii  będzie  w szczególny  sposób  przeżywany, 
gdyż  ksiądz  biskup  ordynariusz  wyznaczył  nasz  kościół  jako  jubileu
szowy. Oznacza to, że wszelkie łaski, które kościół daje na czas odpustu 
można uzyskać pielgrzymując do Ziemi Świętej, do Rzymu czy do innych 
sanktuariów, ale także w naszym kościele. Liczymy się z większą  ilością 
pielgrzymek  i cieszymy się z tego, że nasz kościół został  podniesiony do 
takiej  rangi. 

W ciągu  całego  przyszłego  roku  trwać  będą obchody.  Jest  kalendarz 
obchodów  rzymskich,  w których  bierze udział  papież,  bądź też nakazał 
takie obchody, są kalendarze w poszczególnych  Kościołach  narodowych, 
są obchody  w diecezjach  i każda  parafia  również  stara  się  dostosować 
swój  program  duszpasterski  do  programu  ogólnego.  W  naszej  parafii 
chcemy w większym stopniu udostępnić wiernym kościół. Przewidujemy 
bowiem  większą  ilość  pielgrzymek.  Księża  będą  się  też  starać  służyć 
wiernym  w konfesjonałach  dłużej  niż  zwykle.  Będą  wyznaczone  pory 
spowiedzi  także dla odwiedzających nas  pielgrzymów. 

Przewidujemy  pielgrzymki,  które  będziemy  odbywać  z całym  deka
natem wiślańskim. Są przewidziane pielgrzymki zagraniczne, będzie też 
wiele pielgrzymek w kraju. Najdalsza do Meksyku, do Gwadelupy, będzie 
pielgrzymka  do  Ziemi  Świętej,  dwie  pielgrzymki  do  Rzymu  oraz  do 
sanktuariów  polskich    na  Jasną  Górę,  do  Kalwarii  Zebrzydowskiej  i 
wielu  innych  miejsc.  ks. Antoni  Sapota 
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Rok  2000  z  teo log icznego  punktu  widzenia  może  być 

uznany  za  nie  różniący  się od  pozostałych,  daje jednak  okazję 
do  przypomnienia  fundamenta lnych  prawd,  tych  naj istot
niejszych,  że  nie  ma  w  nikim  innym  zbawienia  poza  Jezusem 
Chrys tusem,  a lbowiem  nie  ma  nie  ma  żadnego  innego 
imienia  pod  Niebem,  przez  które  mogl iby  być  zbawieni.  Ten 
rok  2000  dany  jest  nam  też  po  to,  abyśmy  się  wyciszyl i, 
abyśmy  snuli  wewnętrzną  ref leksję,  abyśmy  odnowili  nasz 
stosunek  do  Boga  i na nowo  nauczyli  się korzystać  ze  zdrojów 
zbawienia,  jak im  jest  S łowo  Boże,  dary  stołu  pańskiego  
komunii  świętej. 

Rok  2 0 00  jest  t akże  ś w i a d e c t w em  tego,  że  Bóg  nie 
zapomina  o  nas  i w  Jezusie  Chrystusie  wypowiada  te  słowa: 
Oto jestem  z wam i po wszystkie  dni  aż do  skończenia  świata. 
Up ływający  czas  wzywa  nas  do  dziękczynienia  i  radości. 
Dz ięku jemy  więc  za  całe  zbawcze  dzieło  Jezusa  Chrystusa, 
które  dokonało  się  na  krzyżu  Golgoty. 

Częstokroć  dostrzegamy,  że  z  rokiem  2000  związana  jest 
komerc ja,  sensacja,  jak ieś  nieokreślone  oczekiwania  ludzi, 
mnożą  się  różne  przepowiednie.  Już  w  tym  roku  trzykrotnie 
wyznaczano  terminy  związane  z  końcem  świata.  Wszyscy 
też  dostrzegamy  gorączkę  roku  jub i leuszowego. 

W  525  r.  na  p o l e c e n ie 
papieża  Jana  I  pięćdziesię
ciopięcioletni  uczony  Dioni
zy  Mały  dokonał  obliczeń  ro
ku  narodzin  Jezusa  Chrystu
sa,  k t ó re  z w e r y f i k o w a ne 
p rzez  dz is ie j szą  w iedzę  o 
czasach  bibl i jnych  okazały 
s ię  da leko  n ieśc is łe.  Jego 
pomyłka jest dość  duża.  Dziś 
historycy  i  bibliści  w  zasa
dzie  są  jednomyślni  i  twier
dzą,  że  Jezus  narodz ił  się 
s iedem  lat  wcześniej  niż  to 
wyliczył  Dionizy. 

Oczyw iśc ie  wierni  Koś
cioła  przeżywają  szczególnie 
czas  roku  j ub i l euszowego. 
P rzygo towywane  są  różne 

uroczystości  paraf ialne,  d icezja lne  i całego  Kościoła.  Są  też 
programy  ekumeniczne  obchodów  dwutysięcznej  rocznicy 
inkarnacji  Syna  Bożego. 

Właściwie  obchody  jub i leuszu  rozpoczęły  się j uż  w  drugą 
n iedz ie lę  Adwen tu,  gdyż  rok  kośc ie lny  rozpoczyna  się 
Adwentem.  Odbyło  się  nabożeństwo  ekumeniczne  w  Brennej 
w  kościele  apostoła  Bart łomieja.  W  styczniu  ma  miejsce 
Tydzień  Modl i twy  o  Jedność  Chrześci jan,  przewidziano  też 
sympozjum  ekumeniczne,  w  marcu  odbędzie  się  sympozjum 
na  temat:  Pastoralny,  społeczny  i kul turowy  wymiar  ekume
nizmu.  Ekumenizm    życie  codz ienne  katol ików  i  ewange
l ikó w  na  Śląsku  Cieszyńskim.  W  maju  planuje  się  Ekume
niczne  Dni  Biblii ,  a w  październiku  sympozjum  ekumeniczne 
z a k o ń c z o ne  n a b o ż e ń s t w em  w  e w a n g e l i c k im  kośc ie le 
Zbawic ie la  w  BielskuBiałej.  Kontynuacją  będą  Dożynki 
Ekumen iczne,  V  Pano rama  Sztuki  Chrześc i j ańsk iej  w 
Skoczowie. 

W  naszej  paraf ii  będą  się  odbywać  również  uroczystości 
z w i ą z a ne  z  rok iem  2000.  W  kośc ie le  Apos to ła  Jakuba  w 
Us t ron iu  odbędz ie  się  d iecez ja lny  z jazd  chórów.  Wie lka 
u roczys tość  czeka  nas  w  paźdz ie rn iku,  k iedy  to  m łodz ież 
z  naszego  Kośc io ła  spo tka  się  w  naszej  paraf i i.  Co  roku 
o d b y wa  s ię  t a ki  O g ó l n o p o l s ki  Z j a zd  M ł o d z i e ży 
Ewange l i ck iej  w  różnych  m ie j scowośc iach.  W  roku  2000 
odbędz ie  się  w  Ustroniu  i wtedy  nasze  miasto  będzie  tętnić 
życ iem. 

Drugie  tysiąclecie  kończymy  ref leks ją  chrysto logiczną, 
n a t o m i a st  t r z e c ie  t y s i ą c l e c ie  r o z p o c z n i e my  r e f l e k s ją 
pneumato log iczną  tj .  mówiącą  o  Duchu  Świętym. 

Ks.  P io tr  W o w ry 

Fot.  W.  Suchta 

2  Gazeta  Ustrońska 
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  WSPÓLNA DEKLARACJ A
L.  A 

31  października  1999 r. w Augsburgu  w Niemczech  przedstawiciele 
luteran  i katolików  podpisali,,Wspólną  deklarację w sprawie  nauki o 
usprawiedliwieniu".  Ze  strony  katolickiej,  za  aprobatą  Jana  Pawia  II, 
podpisał  ją  przewodniczący  Papieskiej  Rady  ds.  Popierania  Jedności 
Chrześcijan  ks.  kardynał  Edward  Cassidy.  ze  strony  luterańskiej 
przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej  bp. Christian  Krause. 

Podczas spotkania  na modlitwie  „Anioł  Pański" papież Jan  Paweł  II 
powiedział  o podpisanym  dokumencie: —  Wydarzenie  to  sianowi 
znaczącą odpowiedź  na wolą Chrystusa  wyrażonąprzedmąką  na krzyżu 
w modlitwie  w Ogrodzie Oliwnym. Jeszcze jednym  motywem do  radości 
jest znak, że deklaracja została podpisana  u progu roku 2000. Wydarzenie 
to  stanowi  pozytywny  znak  nadziei  na  to,  że  chrześcijanie  wobec 
Wielkiego Jubileuszu  będą mogli stanąć, jeśli  nie całkowicie  pojednani, 
to przynajmniej  o wiele bliżsi przezwyciężenia  podziałów  powstałych  w 
drugim  tysiącleciu. 

Zwierzchnik  diecezji  cieszyńskiej  Kościoła  ewangelickoaugsbur
skiego bp. Paweł Anweiler w rozmowie dla Gościa Niedzielnego powie
dział  m.in. o wspólnej deklaracji: — Uzgodniony  i podpisany  tekst  do
kumentu  wymaga  szczegółowej  lektury,  by mógł  odegrać jakąś  rolę w 
życiu religijnym i w stosunkach ekumenicznych  obu Kościołów. To będzie 
dla  nas  wielkie  zadanie.  Trzeba  będzie pomóc  uświadomić  jego  treść 
ludziom,  którzy  nieraz  bardzo 
różnie,  a często  wręcz z  niezrozu
mieniem przyjmują  to, co  dokonu
je się w życiu  naszych  Kościołów, 
bez czego przecież nie można sobie 
w ogóle wyobrazić ruchu ekumeni
cznego. 

We  wspólnej  Deklaracji  czy
tamy między  innymi: 

„  Wspólne  wsłuchanie  się w 
radosne  orędzie  zwiastowane  w 
Piśmie  Świętym,  jak  również 
rozmowy teologiczne  prowadzone 
w  ostatnich  latach  między  Koś
ciołami  łuterańskimi  a  Kościołem 
rzymskokatolickim,  doprowadziły 
do  ujednolicenia  poglądów  na 
kwestię  rozumienia  usprawie
dliwienia.  (...) Podzielamy  wspól
ną wiarę, że usprawiedliwienie jest 
dziełem  trójjedynego  Boga.  (...)  Tylko z laski  i w  wierze  w  zbawcze 
działanie  Chrystusa,  a nie  na podstawię  naszych  zasług  zostajemy 
przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego,  który odnawia nasze 
serca,  uzdalnia  nas  i wzywa do dobrych  uczynków. 

Wszyscy ludzie  są powołani  przez  Boga do zbawienia  w  Chrystusie. 
Tylko przez  Chrystusa zostajemy  usprawiedliwieni,  przyjmując  w wierze 
to zbawienie.  (...) 

Wyrażamy  wspólne  przekonanie,  że  biblijne  orędzie  o  usprawie
dliwieniu w sposób szczególny skupia naszą uwagę na jądrze  świadectwa 
nowotestamentowego,  którym jest  czyn  zbawczy  Boga  w  Chrystusie; 
powiada  nam  ono, że jako  grzesznicy  nasze  nowe  życie  zawdzięczamy 
wyłącznie  miłosierdziu  Bożemu,  które sprawia przebaczenie  i  wszystko 
czyni  nowe;  miłosierdzie  to  możemy  otrzymać  jako  dar  i przyjąć  we 
wierze, nigdy  natomiast   w jakiejkolwiek  bądź formie   nie możemy  na 
nie  zasłużyć. 

Dlatego też  nauka o usprawiedliwieniu  (...) znajduje  się w istot owym 
związku  ze  wszystkimi,  wewnętrznie  powiązanymi  ze sobą,  prawdami 
wiary. Jest  ona  nieodzownym  kryterium,  które  całą  naukę  i  praktykę 
Kościoła  chce  skupiać  nieustannie  wokół  Chrystusa.  Gdy  luteranie 
podkreślają jedyne  w swoim rodzaju znaczenie tego kryterium, nie negują 
przez to powiązania  i znaczenia wszystkich prawd wiary. Z kolei katolicy, 
którzy  czują  się  zobligowani  do przestrzegania  wielu  kryteriów,  nie 
negują  przez  to  szczególnej  funkcji  orędzia  o  usprawiedliwieniu. 
Luteranie i katolicy uznają za swój wspólny cel wyznawanie we wszystkim 
Chrystusa;  tylko  Jemu  ponad  wszystko  należy  ufać jako  jedynemu 
Pośrednikowi  (1 Tm 2, 5n.), przez  którego  Bóg  w Duchu Świętym  daje 
nam samego  siebie  i obdarza  swoimi  odnawiającymi  darami." 

Poprosiliśmy  ks. Piotra Wowrego  z Kościoła  ewangelickoaugsbur
skiego i ks. kanonika Antoniego Sapotę z Kościoła katolickiego o krótki 
komentarz do podpisanej Deklaracji: 

Ks.  Piotr  Wowry:  — Wiek  XX  nacechowany  jest  dialogiem 
ekumenicznym.  W  ostatnich  dziesiątkach  lat  trwał  dialog  pomiędzy 
Kościołem  luterańskim  i Kościołem  katolickim.  Omawiano  głównie 
naukę  o  usprawiedliwieniu  z  laski  przez  wiarę.  Nauka  o 
usprawiedliwieniu  z laski  przez  wiarę  miała  kluczowe  znaczenie  dla 
Reformacji  XVI  w.  Można  zadać  pytanie,  co  dotychczas  było 
przedmiotem  sporu  luteran  z katolikami.  Można  to ująć tak jak  biskup 
Jan  Szarek  w  kazaniu,  które  wygłosił  29  października  w  kościele 
Zmartwychwstania  Pańskiego  w  Katowicach  z okazji  podpisania 
wspólnej  Deklaracji.  Ks.  bp  J.  Szarek  powiedział  tam,  że  dotychczas 
uważano,  iż  siostry  i bracia z Kościoła  rzymskokatolickiego  stawiają 
obok  wiary  uczynki,  twierdząc  że  ich  wykonywanie  jest  warunkiem 
usprawiedliwienia  przed  Bogiem,  natomiast  ewangelicy  augsburscy 
mówili o wierze, która wystarcza aby grzesznika uczynić sprawiedliwym, 
przy  czym  dodawali  zawsze,  że  owocem  wiary  powinny  być  uczynki, 
gdyż w iara bez uczynków jest  martwa. 

Oczywiście w codziennej praktyce przeakcentowano  uczynki  i wiarę 
po  obu  stronach.  Mówiono,  że  katolicy  przywiązują  zbyt  wielkie 
znaczenie  do  uczynków a ewangelicy  do  wiary.  Prowadzony  dialog 
pozwalał  w oparciu o Słowo Boże wyjaśniać nieporozumienia  i zbliżyć 
się  wzajemnie.  Nazwałbym  to  etapem  w  drodze  do  jedności  między 

Kościołami,  jedności  do  której 
wzywa nas Pan  i Zbawiciel  Jezus 
Chrystus.  Myślę,  że  ta  wspólna 
deklaracja powinna być znana nie 
tylko  duchowieństwu  obu  Koś
ciołów, ale i wiernym. To pomoże 
kontynuować dalszy dialog. Jesz
cze raz przywołam kazanie ks. bp. 
J.  Szarka,  który  stwierdził,  że 
aby dialog kontynuować,  pewne 
rzeczy  muszą  być  uregulowane, 
jak  choćby  uregulowanie  dusz
pasterskie  problemów  mał
żeństw  o  różnej  przynależności 
wyznaniowej,  wydanie  wspól
nego  słowa  w sprawie  godnego 
święcenia  niedzieli,  a  także 
uznanie  Wielkiego  Piątku  jako 
ważnego  dnia  w kalendarzu 
liturgicznym  obu  Kościołów, 

tak  by  był  to  dzień  wolny  od  pracy. 
To osiągnięte porozumienie  i podpisanie wspólnej Deklaracji nie jest 

niczym innym jak nawiązaniem do słów apostoła Pawła: „Ni e ma różnicy, 
gdyż  wszyscy  zgrzeszyli,  wszystkim  brak  Chwały  Bożej  i są  uspra
wiedliwieni  darmo z laski  przez odkupienie w Chrystusie.'" 

Ks. Antoni Sapota: — Ludzie wierzący przeżywając reformację i czasy 
poreformacyjne czuli, a dotyczyło  to także reformatorów, że  dzieje się 
krzywda  Kościołowi,  który  jest  mistycznym  ciałem  Chrystusa.  Po
dejmowano więc próby, na początku wzajemnego tłumaczenia, później 
szukania  wspólnego  mianownika.  Jednym  z pierwszych  sygnałów  był 
Sobór  Watykański  II.  kiedy  to przez  Kościół  katolicki  i inne  Kościoły 
chrześcijańskie zaczęto podnosić ideę ekumenizmu. Zrodziło to wspólną 
pracę,  w  tym  komisję  wspólną  Kościołów  luterańskich  i Kościoła 
katolickiego. 

Podpisana wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu  nie mówi  kto ma 
rację, ale próbuje tłumaczyć,  iż nie ma różnicy zdań, jest jedynie różnica 
wyrażeń.  Moim  zdaniem  można  wręcz  mówić o narostach  lingwis
tycznych  powodujących,  że  trudno  było o wzajemne  zrozumienie. 
Obecnie  teolodzy  doszli  do  tego,  że  katolicy  i protestanci  mogą  w 
podobny sposób rozumieć usprawiedliwienie  i z tego trzeba się cieszyć. 
Jest to duży krok do pojednania odłamów Kościoła i może w przyszłości 
zjednoczenia Kościoła  katolickiego z Kościołem  protestanckim. 

Podpisana  deklaracja  o usprawiedliwieniu  to  także  budzenie 
świadomości. Moim zdaniem już sama informacja o podpisaniu  takiego 
dokumentu  wpływa  pozytywnie  na  mentalność  ludzką.  Aby  jednak 
przyjąć pewne  prawdy  i zasady  potrzeba  czasu.  Bezpośredniej euforii 
nie widać ani  u hierarchów,  ani  u duchowieństwa,  ani  u wiernych.  Ale 
też nie było to wydarzenie mające charakter zdecydowanego  przełomu. 
Uczyniono  wielki  krok  do  wzajemnego  zrozumienia.  Jest  to  krok  do 
jedności  i cieszyć należy się, że są osoby dążące do jedności  Kościoła. 

Fot.  W.  Suchta 
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[SPOKOJNEJ PRACY, SPEŁNIENIA  MARZEŃ...] 
Zastanawia jąc  się  nad  tematem,  który  stanowi łby  myśl 

przewodnią  niniejszych  świąteczno    noworocznych  rozważań 
doszedłem  do wniosku,  że dobrze  byłoby  podkreślić  te  momenty 
w  życiu  naszej  społeczności,  które  spowodowały,  że  dzięki 
wspólnym  wysiłkom  i dokonaniom  nasze życie stało się  łatwiejsze. 
I  zaraz  potem  refleksja    przecież  wszystkie  nasze  działania 
podporządkowane  są  właśnie  temu  nadrzędnemu  celowi.  Które 
więc  wybrać,  jakie  zastosować  kryteria,  by  ustalić  hierarchię 
ważności  takich  działań    i czy warto  sporządzać  taki  ranking,  bo 
przecież  istnieje duże prawdopodobieństwo,  że sporządzona  ocena 
nie  będzie  obiektywna,  albo  określona  na  podstawie  niepełnych 
przesłanek   stąd  nierzetelna  lub niekompletna.  Mogłaby  również 
spowodować  niepotrzebne uwagi  krytyczne  i komentarze, a nawet 
  nie  daj  Boże    obrazę  tych,  którzy  poczuliby  się  niedowarto
ściowani.  W  żadnym  wypadku  nie  chciałbym  doprowadzić  do 
takiej sytuacji. Przecież w myśl  przysłowia   to zgoda  buduje... A 
jeśli  chodzi  o uhonorowanie  tych  wszystkich,  których  zasługi  dla 
Ustronia  są szczególne,  to uczyniła już to wcześniej  Rada  Miejska 
przyznając tytuły  i wyróżnienia  „Zasłużony  dla miasta  Ustronia". 
Korzystając z okazji pragnę jeszcze  raz podziękować  tym,  którzy 
właściwie  rozumiejąc  istotę  uczestniczenia  w  życiu  publicznym 
naszej  społeczności  spowodowali  swoim  działaniem,  że życie  to 
stało  się ciekawsze  i mam  nadzieję   łatwiejsze.  Podobne  rozwa
żania  można  snuć  dalej.  Dla
czego, mimo że wszyscy  „chcą 
dobrze"  zdarzają  się  ogniska 
zapalne,  sytuacje  powodujące 
ostre  spory  i zażarte  dyskusje? 
Otóż okazuje się, że  przyczyną 
takich  nieporozumień  i  różnic 
zdań  może  być  sprzeczność 

Nadchodzi  czas  podsumo
wania  kolejnego  roku  w  pracy 
us t rońsk iego  s a m o r z ą d u. 
Mo i m  zdan iem  należy  go 
uznać  za  udany.  Dzięki  szcze
gółowej  analizie  budżetu  mias
ta  byliśmy  w  stanie  podjąć  się 
wielu  zadań,  które  początkowo 
nie były nawet w planie naszych 
przedsięwzięć. Nie mieliśmy  do 
czynienia  z sytuacją, gdy w budżecie  miasta na  koniec  roku  zostają 
pieniądze i to dość poważne sumy, sięgające kilku miliardów złotych. 
W  tym  roku  wszystkie  środki  zostały  zaangażowane  w  remonty  i 
inwestycje. Był to pierwszy  pełny  rok działania  samorządu  obecnej 
kadencji, uważam, że bardzo obfity w działania. Przedstawmy jednak 
konkrety:  zostało  zrobionych  wiele  remontów  kapitalnych  na 
drogach, wykonano  sporo  inwestycji, a co najważniejsze z budżetu 
miasta  przeznaczono  na  nie  30%  środków.  Największą  inwestycją 
była  rozbudowa  Szkoły  Podstawowej  nr  I   obecnego  Gimnazjum 
nr  1   co kosztowało około dwóch milionów złotych  i suma ta stanowi 
aż  10%  budżetu  miasta.  Był  to  ogromny  wysiłek,  ale  dzięki 
wprowadzeniu  koniecznych  zmian  organizacyjnych,  okazał  się 
możliwy.  Inne  poważne  inwestycje  to  wykonanie  kanalizacji 
sanitarnej  ulic  Choinkowej  i Siewnej,  wodociągu  w  Hermanicach 
na  ulicach  Agrestowej,  Brzoskwiniowej.  Czereśniowej,  Jabło
niowej. W  1999 r. przystąpiliśmy także do remontu Miejskiego Domu 
Kultury  „Prażakówka"  na co  udało  się zgromadzić  ponad l̂  00.000 
zł.  Koszt  prac  modernizacyjnych,  które  już  zostały  wykonane,  to 
150.000  zł  i w  tym  miejscu  pragnę  podziękować  za  pomoc  firmie 
„Mokate"  i Zakładom  Mięsnym  Henryka  Kani  za  przeznaczenie 
poważnych  kwot  na  remont  „Prażakówki".  Trzeba  powiedzieć,  że 
współpraca  z  ustrońskimi  firmami  układała  się  bardzo  dobrze, 
przykładem  może  być  „Ustronianka"  i  „Jelenica",  które  ułożyły 
chodnik  na ul. Jelenica. Z oszczędności  miejskich  z kolei  udało  się 
wygospodarować  pieniądze  na  inny  chodnik,  przy  ul.  3  Maja. 
Największą inwestycją drogową, kosztującą aż 700.000 zł był remont 
ul. Myśliwskiej. Remonty przeprowadzano także na ulicach Srebrnej, 
Porzeczkowej, budowano chodnik  przy ul. Lipowskiej,  oświetlenie 
ul. Nadrzecznej.  Ponieśliśmy  również  pierwsze  koszty  związane  z 
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interesów,  lub stanowcze  przeświadczenie  o tym, że to my  mamy 
rację  proponując  takie  a  nie  inne  rozwiązanie  danego  problemu. 
Wydawałoby  się, że w naszej małej społeczności, w której żyjemy 
i próbujemy warunki  naszej egzystencji  stale poprawiać,  dyskusje 
i  spory  powinny  koncentrować  się  wokół  zagadnień  meryto
rycznych  i  być  pozbawione  akcentów  politycznych,  które  zaz
wyczaj  „zaciemniają"  problem.  Nie  życzylibyśmy  sobie,  by  na 
posiedzeniach  naszej Rady stosowano obstrukcyjne metody  utrud
niające  wypracowanie  konkretnego  stanowiska,  a  obserwowane 
ostatnio w naszym  parlamencie. Sądzę, że nie ma to nic  wspólnego 
z  gospodarnością  i odpowiedzialnością  za  racjonalne  gospoda
rowanie  wspólnym  mieniem.  Na szczęście  nic takiego do  tej  pory 
nie miało miejsca  i życzyłbym  sobie  i wszystkim  radnym,  by  taka 
atmosfera  panowała  na  sesjach  rady  do  końca  obecnej  kadencji. 

Powyższe  rozważania  koncentrują  się  wokół  problemów,  z 
jakimi  stykamy się na co dzień w pracy  Rady  Miejskiej. Siłą  rzeczy 
mają  one  przełożenie  na  problemy  dotyczące  wszystkich 
mieszkańców  naszego miasta. To na szczeblu  Rady  podejmowane 
są  decyz je  dotyczące  kierunków  inwestowania  w  mieście, 
kolejności  remontów  dróg,  wysokości  kwot  przeznaczonych  na 
funkcjonowanie  oświaty,  kultury,  zdrowia,  sportu  itd.  Życzę 
wszystkim,  którzy  biorą  udział  w  tym  decyzyjnym  procesie,  by 
podejmowane  decyzje  poprzedzone  były  gruntowną  i  dogłębną 

analizą  a  ich  skutki  przynosiły 
szybkie  i wymierne  efekty. 

Nasze  miasto  ma  odpowie
dnie  warunki  ku  temu,  by  było 
jeszcze  lepiej znane zarówno w 
kraju  jak  i poza jego  granicami. 
Myślę,  że  wszystkim  (lub  pra

(cd.  na  str. 5) 

rozbudową  i  modern izac ją 
oczyszczalni ścieków. Będzie  to 
w  najbliższych  trzech  latach 
najpoważnie jsza  inwestycja 
miejska,  która  w  sumie  kosz
tować będzie 27 min zł. Do 2003 
r. inwestycja musi zostać zakoń
czona  do  czego  obligują  nas 

.  umowy  podpisane  z  Narodo
lot.  W. buchta  w y m  J Wojewódzkim  Fundu

szem  Ochrony  Środowiska,  oraz z  EKOFunduszem. 
Na  2000  r.  też  zaplanowaliśmy  inwestycje.  Między  innymi,  to 

chyba najbardziej  interesuje mieszkańców, wyremontujemy  ulice: 
Kasztanową,  Wierzbową,  Osiedlową,  kontynuowana  będzie 
budowa  chodnika  przy  ulicach  Lipowskiej,  Jelenica,  3  Maja,  i 
budowa  wodociągu  przy  ul.  Drozdów. 

W  najbliższych  dniach  powstanie  harmonogram  inwestycji  w 
mieście  na  kolejne  trzy  lata.  Ustalimy  hierarchię  ważności, 
kolejność  wykonywania  zadań.  Być  może  nie  zawsze  będzie 
zgodna  z oczekiwaniami,  ale wspólną  decyzję co do  planowanych 
inwestycji  musimy  pod jąć.  Chcemy  zakończyć  kadenc ję 
konkretami,  które  będą  wymierne  dla  miasta  i  mieszkańców. 

Bywają jednak  sytuacje awaryjne.  W  tym  roku  okazało  się,  że 
woda  w studniach  w  Hermanicach jest  skażona. Trzeba  więc  było 
znaleźć  pieniądze  na  wodociąg,  by  nie  ryzykować  zatrucia  ludzi 
tam  mieszkających. Czasem  musimy podejmować trudne decyzje, 
ale zawsze staramy  się wybierać  rozwiązania najlepsze dla  ogółu. 

W swej pracy spotykam  się z wieloma  pozytywnymi  reakcjami. 
Słyszę,  że  w  Ustroniu  coś  się  robi.  Zdaje  sobie jednak  sprawę  z 
tego,  że  nie  zadowolimy  wszystkich.  Nasza  baza  komunalna  jest 
niewystarczająca, brakuje mieszkań,  myślimy więc o  uruchomie
niu  budownictwa  społecznego. 

Nasze  życzenia  pokrywają  się  z  życzeniami  mieszkańców, 
dlatego  chciałbym,  byśmy  wszyscy  mogli  pracować  w  spokoju, 
realizować  swoje  plany  i marzenia.  Czasami jest  to droga  trudna, 
ale tylko poprzez cierpliwość  i aktywność możemy  pomagać  sobie 
nawzajem.  Z  naszej  strony  chcemy  być  pomocni,  by  w  naszym 
mieście  żyło  się  łatwiej  i przyjemniej. 

Jan  Szwarc,  burmis t rz  miasta 



(GODNI  Ś W I Y N T A 
Godni  Swiynta  to Swiynta  rodzinne.  Choć  kaj  by kiery  byl,  dycki 

go  ciągnie  do  chałpy  na  ojcowiznę.  W Godni  Swiynta  chce  być  z 
domownikami  w  chałpie.  Teraźniejszo  technika  fest  przićmiywo 
nóm  prowdziwóm  ich  krose,  choćby  ty  sprzed  trzycet  czy 
pindziesiąt  roków. 

Na  prowdziwym  goiczku,  kiery  tata  prziniyśli  z  łasa  kolorowe 
świyczki  w żabkach,  ich migań  i i wóń  wosku  nie  idzie  zapomnieć. 
Goiczek  to  zawsze  mioł  jakómsi  chybe,  abo  ni  mioł  gałązek  z 
jednej  strony,  abo  miół  dwa  wyrchy,  abo  był jakisi  krzywy.  Tata 
dycki  prawili,  że  ni  mo  sumiymo  wycinać  urodziwy  strómek,  tóż 
przyniós  goiczek  z gęstwiny,  z młodnika  kaj  mioł  ciasno  abo  ćma. 

Stroiło  sie  dycki  we wilije  skyrs  tego  cohy  był świyży  na  Swiynta, 
coby  sie  nie  łobył  i nie  sprzykrzył.  Łańcuchy  ze  słomy,  kolorowe 
bómbóny,  czekuladki  domowe  owinióne  w złotko  z  Czech. 

Żeby  przyrychtować  taki  czekuladki  trzeba  jyny  8 deka  kakała, 
12 deka  mlyka  w proszku,  pół  kila  cukru  mletego  i pół  kila  ceresu 
(teraz  OMA).  Wymiyszać  dosuć  rodzynek  i  miętych  orzechów  i 
rumu.  Ponalywać  do  forymek  do  pośrodka  utopić  nić,  jak 
stwierdnie  wytrzepać  z forymek,  owinóć  do  złotka  i powiesić  na 
goiczku.  Z  kruchego  ciasta  upiyc  ciasteczka  i też  ich  powieszać, 
ku  tymu  łańcuch  ze  słomy  i  bibułki  ułożonej  w  harmonijkę. 
Wieszało  sie  kiesi  też  orzechy.  Do  orzecha  trzeja  było  wbić 
patyczek  na  nim  zapyntlić  szpagatek  i  zawiesić  na  strómku. 
Goiczek  tak  ustrojony  pieknie  wyglóndoł  i  wónioł.  Teraźniejsze 

wie wszystkim) mieszkańcom  zależy na tym, by turyści, kuracjusze 
i wczasowicze  przyjeżdżali do nas w ciągu całego  roku.  Przecież 
to  głównie  my    mieszkańcy  Ustronia    odnosimy  z  tego  faktu 
korzyści.  Róbmy  więc  wszystko,  by  nasi  goście  dostrzegli  i 
docenili  te  wysiłki.  Popieramy  apełe  Burmistrza  naszego  miasta 
o  porządkowanie  swoich  posesji,  poprawianie  ich  estetyki, 
utrzymywanie  czystości    oby  nasze  miasteczko  nie  było  takie, 
jakich  wiele,  lecz jedyne  w swoim  rodzaju   czyste  i zadbane,  do 
którego  zawsze  chce  się  wracać. 

Powinniśmy  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  nowy,  zdecentra
lizowany  sposób  zarządzania  finansami,  wprowadzenie  w  życie 
przepisów  ustawy  o  przedsiębiorczości  i  zasad  „wolnego  rynku' 
wyzwolił y  szereg  inicjatyw,  spowodowały,  że  wiele  nowych 
obiektów  w mieście  powstało  ze środków  prywatnych.  Proces  ten, 
jak  sądzę,  dopiero  się  rozwija,  coraz  więcej  prywatnych  inwesto
rów zechce część swoich zysków  lokować w inwestycjach na terenie 
naszego miasta. Rolą władz natomiast będzie stwarzanie  warunków 
umożliwiających realizację tych zamierzeń  i takie pokierowanie tymi 
działaniami,  by przyczyniły  się do ułatwienia życia mieszkańców  i 
uatrakcyjnienia pobytu  w naszym  uzdrowisku.  Niezmiernie  ważne 
jest, przede wszystkim, pozyskiwanie środków na zadania własne 
utrzymanie  szkół,  przedszkoli,  domów  kultury,  gospodarkę 
komunalną  itp. Środki na te cele częściowo pochodzić będą z naszych 

kolorowe  bandliczki,  maszki,  sztuczne  łańcuchy  i  świycidełka, 
jednokolorowe  bańki  to ni ma strój  do naszych  goiczków,  to  skąsi 
prziszło,  to  ni  ma  tradycja. 

Na wilijowym  stole  dycki  musiały  byćfazole  z pieczkami,  kapusta 
na  słodko,  zupa  grzybiónka,  ziymioki,  chlyb,  sól,  miód  i  masło, 
sztrudla  z makym,  nikierzy  mieli  ryby.  Pod  biołym  serwetym  siano  i 
szantofel  z pinióndzami   coby  ich  w przyszłym  roku  nie  chybiło. 

Po  wieczerzy,  do kierej  siadali  domownicy  i goście  jak  uwidzieli 
piyrwszóm  gwiazdę,  śpiywało  sie kolyndy  i rozdowało  prezynty  spod 
goiczka.  Przeważnie  były  to kopytka  abo  rynkawice  z barani  wełny. 
Każdymu  sie  to  podoblo  choć  sie  nazdowoł  co  dostanie.  Ze 
zapolónóm,  świyczkóm  gazda  szeł  do  chlywa  z  resztkami  ze  stołu: 
kąsek  chleba,  ziymioki,  jabko  i łopłatek,  kiery  sie  dycki  wziyło  dlo 
bydła  od kościelnego.  Na końcu jak  sie świyczke  gasiło  wszyscy  sie 
dziwali  kaj pójdzie  dym. Jak  szeł ku dwiyrzóm  to znaczyło,  że  kierysi 
do prziszłej  wilije  umrze.  Jeśli  sie rozłupało  orzech  i był  skrymbiany, 
suchy,  to tyn co go rozłupoł  bydzie  na rok chorowoł  a jak  był  dorodny, 
pełny,  to  tyn  człowiek  bydzie  zdrowy. 

We wilije  był  post.  Nie  wolno  było  jeś  moc  i  ani  mięsa,  ani 
żodnej  łomasty.  Dziepro  po jutrzni,  na kierom  szli  wszyscy,  wolno 
było  skosztować  cos i ze zabijaczki.  Dycki  przeca  przed  Swiyntami 
zabiało  sie babucia.  Robiło  sie jelita,  prezwórszt,  necbrat,  wędziło 
sie  boczki.  Wszystko  to  łokropnie  woniało  i  kusiło  w  postny 
wilijowy  dziyń.  Żodyn  jednako  nie  opowożył  sie  nic  takigo  jeś. 

Ód Świąt  do Trzóch  Króli  była  kolynda.  Farorz  z z  ministrantami 
jeździł  na saniach.  Mróz,  koniepor  skały parom,  dzwonki  dzwoniły. 
Wszyndzi  ksiyndza  chyntnie  łobczakowali.  Nie  było  godki  coby 
go  kiery  nie  puścił.  A  łón  mioł  czas.  Dłógo  u  każdego  siedzioł, 
rzykoł,  ministranty  śpiywałi  kolyndy,  podobnie  jako  teraz. 

Chodzowali  też kolyndnicy.  Moc  sie  dycki  nawinszowali,  dłógo 
każdymu  kolyndowali.  Dostowali  jabka,  kołocze,  orzechy,  żodyn 
im  tam  piniyndzy  nie  dowół.  Kupe  z  takich  obyczajów 
świóntecznych,  sprzed  choćby  trzycet  roków  uciykło,  przemiyniło 
sie,  ale  chocioż  sóm  inaksze  (nowotne)  pamiyntejmy  coby  były 
wiesiołe  i spokojne  dlo  naszych  nejbliższych.  Dołóżmy  sie  coby 
tóm  uciechom  i pokojym  łobdarować  wszystkich  przy  wilijowym 
stole,  jak  sie  spotkómy  na jutrzni,  na  kolyndzie  abo jak  pójdymy 
zozdrzyć  na  znómych.  Marysia  z  Lipowca 

Grafiki Bogusława  Heczko pochodzą z II części  tomiku  „Okru
chy  ze  świątecznego  stołu" 

podatków, częściowo z dotacji  i subwencji państwowych,  częściowo 
z  kredytów  i  pożyczek  a  coraz  większą  rolę  odgrywać  będzie 
umiejętność  pozyskiwania  tzw.  środków  pozabudżetowych  z 
różnego  rodzaju  fundacji  i funduszy. 

Jak  widać,  istnieje  ścisła  współzależność  pomiędzy  możliwo
ściami  finansowania,  inicjatywą mieszkańców a zmieniającym się 
wizerunkiem  naszego miasta. Życzmy sobie, by w  nadchodzących 
latach nie zabrakło nam środków na realizację naszych  zamierzeń. 
I  nieważne,  czy  będą  to  pieniądze  społeczne  czy  prywatne. 
Społeczeństwo bowiem jest bogate bogactwem  swoich  obywateli. 

W  imieniu  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  pana  Emila 
Fobra,  któremu  przy  tej  okazji  wszyscy  życzymy  szybkiego 
powrotu  do  zdrowia,  w  imieniu  radnych  składam  wszystkim 
mieszkańcom  naszego  miasta  życzenia  zdrowych  i  pogodnych 
świąt  Bożego  Narodzenia  oraz wszelkiej  pomyślności  w  nowym 
2000  roku.  Dziękuję za owocną  współpracę  Zarządowi  Miasta  z 
Panem  Burmistrzem  na czele,  pracownikom  Urzędu  Miejskiego, 
radnym,  zarządom  Osiedli,  pracownikom  wszystkich  instytucji, 
którzy  funkcjonując na  terenie  naszego  miasta,  przyczyniają  się 
do  poprawy  bytu  mieszkańców  naszego  miasta,  do  polepszenia 
jego  wizerunku  w oczach  przybyszów. 

zastępca  przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
Rudolf  Krużołek 
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STRAŻ  MIEJSK A 
10.12.99  r. 
W  trakcie  patrolu  na  Zawodziu 
zauważono  głęboką  dziurę  na  ul. 
Sanatoryjnej. Informację przekazano 
odpowiednim  służbom  i w  krótkim 
czasie dziura została załatana 
10.12.99  r. 
Po południu  i wieczorem wspólnie 
z policją patrolowano  miasto. 
11.12.99  r. 
Właścicielowi  uszkodzonej  rekla
my przy ul. Szerokiej w Nierodzi
miu nakazano  naprawę. 
11.12.99  r. 
W  trakcie  pieszego  nocnego  pa
trolu z policją interweniowano po
dczas  awantury  domowej.  Nie
trzeźwego  mieszkańca  Ustronia 
przewieziono  do  Izby  Wytrzeź
wień  w Bielsku   Białej. 
13.12.99  r. 
Wydano  ostateczny  nakaz  upo
rządkowania  terenu  wokół  jed
nego  z  lokali  przy  ul.  3  Maja.  W 
trakcie  rekontroli  15.12  stwier
dzono,  że teren  uprzątnięto. 

14.12.99  r. 
Po silnych wiatrach  uszkodzonych 
zostało kilka tablic  reklamowych. 
Właścicielom  nakazano  naprawę. 
O  zniszczonych  znakach  drogo
wych poinformowano odpwiednie 
służby. 
16.12.99  r. 

Interweniowano przy ul. Fabrycz
nej w sprawie wysypaniu klióca na 
jezdnię,  co  uniemożliwiło  jed
nemu  z  mieszkańców  tej  ulicy 
wjazd do garażu.  Ustalono  odpo
wiedzialną firmę i nakazano uprzą
tnięcie  materiału. 
16.12.99  r. 
Około godz.  12. podczas  patrolu, 
strażnicy  zostali  zawiadomieni  o 
wykopaniu przy przedmiotu  przy
pominającego pocisk artyleryjski. 
Zabezpieczono  miejsce  do  czasu 
przyjazdu policji.  (mn) 

Strażnicy  miejscy  życzą 
wszystkim  mieszkańcom  i  goś
ciom Ustronia spokojnych Świąt i 
samych  sukcesów  w  Nowym 
Roku. 

Swe  miejsce  w  Miejskim  Domu  Kultuiy  „Prażakówka"  znalazły 
stowarzyszenie  i  organizacje  kombatanckie  działające  w  Ustroniu. 
Wcześniej spotykano się w świetlicy SM,Zacisze" przy ul. Cieszyńskiej. 

Terminy  dyżurów  poszczególnych  związków  kombatantów: 
— pierwszy  i trzeci wtorek  miesiąca, godz.  10.0012.00    Stowa

rzyszenie  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie, 
— drugi  i czwarty wtorek  miesiąca, godz.  10.0012.00   Związek 

Inwalidów  Wojennych  i Byłych  Więźniów  Politycznych, 
— środa, godz.  10.0013.00  Polski  Komitet  Opieki  Społecznej 

Zarząd  Miejski  w  Ustroniu, 
— czwartek, godz.  10.0012.00  Związek  Inwalidów  Wojennych, 
—  piątek,  godz.  10.0012.00    Światowy  Związek  Żołnierzy 

Armi i  Krajowej.  Fot.  W.  Suchta 

KRONIK A POLICYJNA 
7.12.99 r. 
O godz. 14.00 na ul. Nadrzecznej pod 
jadącego  forda escorta  kierowanego 
przez mieszkańca Ustronia wtargnęła 
nagle sama Zwierzę poniosło śmierć 
na miejscu. 
8.12.99 r. 
O  godz.  19.15  z  interewencji  do
mowej  zatrzymano awanturującego 
się nietrzeźwego mieszkańca Ustronia 
(2.16 prom). Przewieziono go do Izby 
Wytrzeźwień w Bielsku  Białej. 
9.12.99 r. 
O  godz.  21.30  kolejna  interwencja 
domowa  Zatrzymano  mieszkańca 
naszego miasta i przewieziono go do 
Izby Wytrzeźwień w Bielsku  Białej. 
9.12.99 r. 
O  godz.  23.50  na  ul.  Folwarcznej 
zatrzymano  do  kontroli  mieszkańca 
Bielska Białej, który będąc w stanic 
nietrzeźwym spowodował kolizję na 
terenie Skoczowa Samochód zabez
pieczono na parkingu strzeżonym. 
11.12.99 r. 

O  godz.  10.45  na  ul.  Katowickiej 
kierujący  fiatem  uno  mieszkaniec 
Gliwi c  doprowadził  do  kolizji  z 
mieszkanką  naszego  miasta jadącą 
mitsubisi  galant.  Przyczyną  kolizji 
było niedostosowanie prędkości jazdy 
do panujących warunków drogowych. 
11.12.99 r. 
O  godz.  13.25  pracownicy  sklepu 
..Sezam"  zatrzymali  sprawcę  kra
dzieży produktów żywnościowych o 
wartości  43  zł.  Złodziejaszek, 
mieszkaniec  Ustronia znajdował się 
w  stanie  nietrzeźwym   2.64  prom. 
Sporządzono wniosek do kolegium. 
11.12.99 r. 
O godz.  14.30 personel  sklepu  „Sa
via" zatrzymał mieszkankę Ustronia 
która  skradła  0,5  litra  spirytusu 
wartości 92 zł. Sporządzono wniosek 
do kolegium. 
11.12.99  r. 
O godz.  18.30 Komisariat  Policji w 
Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie  o 
samobójstwie. 50  letni mieszkaniec 
naszego  miasta  z  nie  ustalonych 
przyczyn  powiesił  się  na  drzewie. 
Wszczęto dochodzenie. 
11.12.99 r. 

O godz. 21.10 interwencja domowa 
Znajdującego  się  w  stanie 
nietrzeźwym  mieszkańca  Ustronia 

przewieziono do Izby Wytrzeźwień w 
Bielsku   Białej. 
11.12.99 r. 
O  godz.  23.47  na  ul.  Sanatoryjnej 
zatrzymano znajdującego się w stanie 
nietrzeźwym  mieszkańca  Zabrza 
kierującego  fordem sitem.  Badanie 
alkomatem  wykazało    1,01  i  1,07 
prom. 
12.12.99  r. 
O  godz.  10.20  zgłoszono  kradzież 
samochodu  marki  opel  colibra 
własności  mieszkańca  Dąbrowy 
Górniczej.  W chwilę  po  zgłoszeniu 
samochód  znaleziono  przy  ul. 
Grabowej. 
12.12.99 r. 
O godz. 12.00 włamano się do dwóch 
pokoi  hotelowych.  Dwóm  miesz
kankom  Opola  skradziono portfele. 
Łączna suma strat 300 zł. 
12.12.99 r. 
O godz.  17.00 właściciel  ustrońskiej 
agencji  ochrony  zgłosił,  że  jego 
pracownik  w  trakcie  przejazdu  do 
miejsca  pełnienia  służby  z 
nieustalonych  przyczyn  wyjął 
magazynek  z  broni  a  następnie 
prawdopodobnie  nie wiedząc, że w 
komorze  znajduje  się  nabój 
obezwładniający wystrzelił  w  kie
runku  podłogi  trafiając się  w  lewą 
stopę.  Przewieziono  go do  Szpitala 
Śląskiego. Pobrano krew na zawartość 
alkoholu. 
13.12.99 r. 

O  godz.  17.39  na  ul.  3  Maja  za
trzymano znajdującego się  w stanie 
nietrzeźwym  mieszkańca  Jastrzębia 
Zdroju  kierującego  ranaultem.  Ba
danie alkomatem  wykazało    1,51 i 
1,49 prom. 
14.12.99 r. 
O godz.  14.50 Komisariat  Policji w 
Ustroniu został powiadomiony przez 
dyżurnego  Państwowej  Straży  Po
żarnej w Ustroniu Polanie o pożarze 
budynku przy ul. Różanej. Ustalono, 
iż  pożar  powstał  w  jednym  z 
pomieszczeń  budynku  a  przyczyną 
była  zabawa  zapałkami  6Ietniego 
syna właściciela posesji. 
15.12.99 r. 

O godz.  16.20 na skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej  z Cieszyńską  kierujący 
fiatem  125  p  mieszkaniec  Wisły 
wymusił  pierwszeństwo  i doprowa
dził  do  kolizji  z  mieszkanką  Gole
szowa jadącą fiatem seicento.  (mp) 

TO I OWO 
O  Z  Y 

Łf 
K O L I w 

W  S k o c z o w ie  dz ia ła  K lu b 
Abstynenta  „Jonasz".  Regu
larnie  organizowane  są  spot
kania,  a  latem  pikniki  bez
alkoholowe. 

Do  granicy  polsko   czeskiej  w 

Lesznej Górnej prowadzi  wąska 
i  kręta  droga,  często  pełna  jest 
dz iur,  zw łaszcza  po  z im ie. 
D roga  ma  s tandard  w o j e
wódzkiej  i dziwne,  że nikomu  z 
w ładz  nie  p rzeszkadza  taka 
paskudna wizytówka.  Naprawdę 
wstyd. 

Za osiedlem  Bobrek  Zachód  w 
Cieszynie  trwa  budowa  osiedla 
d o m k ów  j e d n o r o d z i n n y c h. 
Roboty  postępują  w  szybkim 
temp ie.  P ierwsi  loka to rzy 
wp rowadzą  się  zapewne  na 
wiosnę. 

Chór "Echo" w  Zebrzydowicach 
istnieje już  ponad  60  lat.  Został 
założony w  1937 r. Liczy  ponad 
49  członków.  Śpiewający  ama
torzy  zdobyli  wiele  nagród  i 
wyróżnień  na  festiwalach. 

Cieszyńskie  mleczarstwo  prze
żywa kryzys. Warto zatem  przy
pomnieć,  że  tradycje  były  bar
dzo  bogate.  W  1934  r.  przypa
dało 60 krów na  100 ha  użytków 
ro lnych,  zaś  w  ówczesnym 
województwie  śląskim  wskaź
nik ten wynosił 55 sztuk, w kraju 
 41. 

Przed  Muzeum  Beskidzkim  w 
Wiśle stoją ule. Zbudował j e  Jan 
Kocyan  w z o r u j ąc  się  na 
pszczelich domkach z końca  ub. 
wieku.  W  mini  pasiecie  nie  ma 
pszczelich  rodzin,  ale kto  wie... 

MZ K  w  Cieszynie  otrzyma  w 
grudniu  dwa  nowe  autobusy 
jelcz.  Pojazdy są  w pełni  przys
t osowane  do  po t rzeb  osób 
niepełnosprawnych  (mająm. in. 
opuszczaną  pod łogę).  Będą 
obsługiwały  na jbardz iej  ob
ciążone  linie.  Zakup  finansuje 
miasto.  (nik) 
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PIERWSZY  Z J A Z D 

GRAFIKI  K S Ł 8 
W najbliższym czasie zostanie mieszkańcom  udostępniona  sala 

widowiskowa  Miejskiego  Domu  Kultury  „Prażakówka".  Ścian\ 
wybielono,  trzeba  jeszcze  położyć  wykładzinę  na  podłogę. 
Wymieniono  też  okna.  Ostatnio  salę  widowiskową  oglądali 
burmistrzowie  Jan  Szwarc  i  Ireneusz  Szarzeć,  a  o  ostatecznym 
kształcie  i  wystroju  informował  znany  plastyk  Karol  Kubala. 
Podstawowe  roboty  już  zakończono  i  planuje  się  jeden  z 
koncertów  tradycyjnego  „Wieczoru  Kolęd"  już  v\  odnowionej 
sali  widowiskowej.  Fot.  W.  Suchta 

W  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu  Miej
skiego  interweniuje wiele osób w sprawie wałęsających się  psów, 
a także beztroskich właścicieli, którzy wyprowadzają  psy na spacer 
bez  smyczy  czy  kagańca.  Zacytuję  tu  fragment z  listu  skierowa
nego  do Zarządu  Miasta  przez  osobę  często odwiedzającą  nasze 
miasto. 

,, Bardzo  lubią  przyjeżdżać  do  Ustronia  i czynią  to stale.  Miasto 
jest  nie  tylko  ładne,  ale  także  zadbane,  na  miarą  możliwości 
finansowych.  Chwała  za  to Zarządowi  Miasta.  Jednak  jest  pewna 
sprawa  porządkowa,  nad  którą  nikt  nie czuwa:  jest  to  opanowanie 
przez  psy  alei  Legionów  nad  Wisłą.  To  bardzo  ładnie,  że  kłoś 
sprawą jednak  dostrzegł  i w lecie pojawiły  się  tabliczki  z  napisem: 
Psa  prowadź  na  smyczy.  Właściciele  psów  jednak  drwią  sobie  z 
tego.  Aleja  Legionów  stała  się  wybiegiem  dla psów  i to dla  dużych 
psów,  a dotyczy  to  właśnie  okresów  o nieco  mniejszym  nasileniu 
ruchu  (poza  lipcem  i sierpniem).  Człowiek  nie może  przejść  aleją 
bezpiecznie,  bo  olbrzymie  psy  nie  stwarzają  poczucia  bez
pieczeństwa  dla  spacerowiczów.  " 

Informuję, że osoby  które  nie  będą  przestrzegały  obowiązków 
wynikających z zasad  bezpieczeństwa  związanego z  posiadaniem 
psa,  straż  miejska  będzie  karać  zgodnie  z  art.  77  Kodeksu  Wy
kroczeń  karą  grzywny.  (BJ) 

Kolejny  numer  „Gazety  Ustrońskiej"  1/2000  (438)  ukaże  się  5 
stycznia.  Jednak  już  obecne  świąteczno    nowowroczne  wydanie 
kosztuje  1,50  zł.  Stale  rosną  koszty  wydawania  tygodnika,  stąd 
wyższa  cena.  Zapraszamy  czytelników  i klientów  do  redakcji  GU 
od poniedziałku do piątku od 8.00 do  16.00. pokój nr 9 w  Urzędzie 
Miejskim, tel.  8543467. 

10 grudnia br. w Ustroniu odbył się  I Zjazd delegatów  Polskiego 
Stronnictwa  Ludowego powiatu cieszyńskiego. Obrady  rozpoczął 
tymczasowy  prezes  PSL  w  powiecie  Jan  Kubień.  Wybrano 
prezydium  Zjazdu,  któremu  przewodniczył  Jan  Pastucha. 
Gościem  zjazdu  był  prezes  PSL  Województwa  Śląskiego  Jacek 
Soska. 

Referat  programowy  Zjazdu  wygłosił  Jan  Kubień,  po  czym 
wywiązała  się  dyskusja  nad  tym  programem,  jak  i  bieżącymi 
sprawami  powiatu.  Głos  zabrał  również  Jacek  Soska,  który 
przedstawił  aktualne  problemy  ugrupowania,  rolnictwa  oraz 
warunki,  jak ie  musi  spełnić  Polska,  aby  wejść  do  Unii i 
Europejskiej. 

W  dalszej  części  Zjazdu  dokonano  wyboru  Zarządu  Po
wiatowego,  w  skład  którego  weszli:  Jan  Kubień    prezes,  Jan 
Matula    wiceprezes,  Ra jmund  Ronchetti    sekretarz,  Adam 
Wrzecionko    skarbnik.  Wybrano  trzyosobową  Powiatową 
Komisję  Rewizyjną,  której  przewodniczy  Karol  Niemczyk  z 
l 'stronia.  Wybrano 22 delegatów  na Zjazd  Wojewódzki, w tym  z 
Ustronia: Jana  Kubienia.  Alojzego Sikorę  i Karola  Wądolnego. 
Na  kongres  PSLu  wybrano  Jana  Kubienia  z  Ustronia  i  Jana 
Matulę  /  Brennej. Ziazd  uchwalił  program Zarządu  Powiatowego 
na  t /terokinią  kadencję.  (AS) 

Karmiąca.  Linoryt. 

W  związku  z  likwidacją  z  dniem  31.12.99  r.  Domu  Pomocy 
Społecznej  w Ustroniu  przy  ul.  Bażantów,  dyrekcja,  pracownicy 
i  dziewczynki  pragną  gorąco  podziękować  pani  Alicj i  i  panu 
Władysławowi  Golec  za wyrozumiałość  i okazywane  serce. 

To w  Waszym  domu  Dziewczynki  odnalazły  swój  Dom,  w  ich 
pamięci  i sercach  pozostaną  Państwo jako  Ciocia  i Wujek. 

W Noc Sylwestrową  z 3 1  grudnia  1999 roku  na  1  stycznia  2000 
roku  na  ustrońskim  Rynku  będzie  trwała  zabawa  przy  muzyce. 
Od  23.00  do  1.00  będziemy  mogli  wysłuchać  największych 
przebojów upływającego wieku. Nowy  Rok będzie można  powitać 
w  towarzystwie  mieszkańców  i gości  Ustronia. 

7  Gazeta  Ustrońska 



Robert  Korzeniowski  i Adam  Makowicz.  Fot.  W.  Suchta 

Jest  czwartek,  28 października,  siedzimy  w  redakcji  gazet\ 
s łuchając Roberta  Korzeniowskiego  (RK), dzielącego się  wra
żeniami  z  pobyty  w  Ustroniu. 

(RK)  —  Czuję  się  tu  bardzo  dobrze,  uważam,  że  usługi 
turystyczne  i  sanatoryjne  są  na  wysokim  po/iomie.  Na  pewno 
część  obiektów  wymaga  dofinansowania,  na  prz>klad  S/pital 
Reumatologiczny, w którym właśnie przebywam,  ale  kompetencja 
i  dobre  chęci  czynią  cuda.  Na  Zawodziu  oferowna  jest  szeroka 
gama  zabiegów,  na szczęście  nie  muszę  korzystać  ze  wszystkich, 
a ceny  nieporównywalnie  niższe  niż na Zachodzie.  Na  wszystkie 
potrzebne  mi zabiegi wydałem  około 500 zł  i za  ta sumę  jestem  w 
stanie  całkowicie  zregenerować  ciało.  Jakiś  czas  temu  przyjąłem 
zasadę przeprowadzania  odnowy biologicznej po każdym  sezonie. 
Wybieram  jakieś  ciekawe  miejsce  i  tam  spędzam  czas  wolny,  a 
zarazem  obowiązkowo  zarezerwowany  dla  mojego  organizmu. 
Metoda przynosi efekty, wymierne korzyści, bo dzięki  niej  unikam 
kontuz ji  i  szybko  regeneru ję  siły.  Kiedy  byłem  młodym 
zawodnik iem,  mniej  świadomym  konieczności  odbywania 
leczenia  sanatoryjnego, dokuczały  mi  różne  dolegliwości. 

Zachwycają  mnie góry w Ustroniu,  baza  hotelowa jest  niezła,  z 
pewnością  będzie  podnosić  poziom  usług,  żałuję jednak,  że  nie 
ma  tu  centrum  z  prawdziwego  zdarzenia. 

W  tym  momencie  wchodzi  Adam  Makowicz  (AM )  z  mał
żonką.  Wita ją  się, pytają  o przyczyny  przy jazdu  Korzeniow
skiego  do  Ustronia,  a  potem  o  treningi. 

AM  —  Obaj  musimy  codziennie  trenować,  a  przed  jakimś 
ważnym  przedsięwzięciem  trzeba  specjalnie  przygotować  cały 
organizm. 

RK  — Jak  długo  przygotowuje  pan  nowy  repertuar? 
AM  — Trwa  to  kilka  miesięcy. 
RK  —  U  mnie  wyprowadzenie  formy  na  prostą  to  około  8 

tygodni. 
AM  —  Później  trzeba  sobie  poluzować  i  nabrać  świeżości. 

Czytałem  kiedyś  o  dyskwalifikacji  chodziarza  na  olimpiadzie  w 
Barcelonie  z  powodu  uchybienia  technicznego... 

RK  — To  mnie  zdyskwalifikowano. 
AM  —  A,  to  o  pana  chodziło...  Udzielał  pan  wtedy  wywiadu 

tłumacząc  to  zdarzenie. 
RK  — Wywiadów  było wtedy  mnóstwo  i niestety większość  na 

temat  dyskwalifikacji.  Zasady  w  chodzie  są  dość  płynne,  a  sę
dziowie  zatrudniani  za  zasługi,  a  nie  za  wiedzę.  To  tak  jakby  w 
przypadku  muzyka jurorem  był człowiek  nie posiadający  słuchu. 

AM  —  Cierpią  na  tym  muzycy,  sportowcy,  ale  tak  już  chyba 
zostanie... 

RK    Żałuję bardzo,  że nie mogłem  wysłuchać  pana  koncertu 
w Filharmonii  Krakowskiej, ale byłem  wtedy w Sydney.  Musiałem 
jechać  we  wrześniu,  bo  w  przyszłym  roku  w  tym  właśnie  czasie 
odbedzie  się  olimpiada.  Chciałem  poznać  tamtejszy  klimat. 

AM  — Sydney  leży  na  poziomie  morza? 
RK    Tak  warunki  zapowiadają  się dobrze,  niewysoka  tempe

ratura  około  18  stopni. 
(cd.  na  str.  9) 

MIENIE  POWIATOWE 
Reforma  administracyjna  i  utworzenie  powiatów  spowodowało 

konieczność  wyposażenia  tego  szczebla  samorządu  w  odpowiednie 
mienie stanowiące dotąd własność skarbu państwa. Obecnie trwa proces 
przejmowania tego mienia. Są to 24 placówki ZZOZ Cieszyn,  16 szkół, 
2 poradnie psychologicznopedagogiczne.  6 schronisk  młodzieżowych. 
2  domy  dziecka,  6  domów  pomocy  społecznej,  ognisko  pracy 
pozaszkolnej,  rejonowy zespół ekonomiczny.  Powiatowy  Zarząd  Dróg 
Publicznych,  muzeum  w  Cieszynie,  działki  Szkoły  Rolniczej,  drogi 
powiatowe.  W Ustroniu  mienie  powiatowe  to  przede  wszystkim  część 
dróg, a poza tym trzy przychodnie zdrowia, dwa schroniska młodzieżowe: 
w Dobce  i Wiecha na Jaszowcu oraz Zespół Szkół Technicznych.  Do tej 
pory powiat  formalnie przejął jedynie  trzy przychodnie  zdrowia. 

Od  I stycznia  1999 r. Starostwu Powiatowemu podlegają także policja 
i straż pożarna.  Instytucje te dysponują również określonym majątkiem. 
Środki  celowe na działanie policji przechodzą  przez  starostwo. 

Po  raz  pierwszy  od  wielu  lat  powiało  optymizmem,  ponieważ 
jesteśmy  w  stanie zrobić  jakiekolwiek  remonty  — twierdzi  komendant 
powiatowy policji  Mirosław  Wija.  Remonty  wykonywane  są  przede 
wszystkim  w  komisar iatach. 

Przykładowo  w  sąsiednich  gminach  czyli  w  Wiśle  na  remont 
komisariatu  przeznaczono  23.000 zł. a w Skoczowie 20.000 zł. 

Najwięcej  środków  inwestycyjnych,  które  przekazywane  są  z 
wo jewództwa,  przeznaczono  na  komisar iat  w  Ustroniu  —  mówi  M. 
Wija.  \v \ar ia  bezpośrednio  przed  sezonem  grzewczym  zmusiła  nas 

Do  powiatu  należą  budynki  przychodni.  Fot.  W.  Suchta 

do  remontu  kapitalnego  całej  kotłowni  i wymiany  instalacji CO.  Przy 
o k a z ji  w y m a l o w a no  w s z y s t k ie  p o m i e s z c z e n i a.  W s z y s t ko  to 
kosztowało  93.000  zł.  Mam  również  obietnicę  samorządu  Ustronia, 
że  w  przyszłym  roku  pomogą  wyremontować  elewację  zewnętrzną 
k o m i s a r i a t u.  P a m i ę t a j m y,  że  k o m i s a r i a ty  w  m ie j scowośc iach 
turystycznych  są  też wizytówkami  naszego  powiatu  i  n iejednokrotnie 
można  było  się  wstydzić  tych  naszych  pomieszczeń. 

Generalnie  na  remonty  komisariatów  w  powiecie  przeznaczono 
170.000 zł. 

Problemy  są z budynkiem  komendy  powiatowej policji. W ostatnich 
latach budynek został zwrócony parafii ewangelickoaugsburskiej, a tym 
samym policja przestała być właścicielem budynku przy placu Wolności. 
Z parafią podpisano ugodę, zgodnie z którą do 31 grudnia 2000 r. policja 
będzie  płacić  niewielki  czynsz,  bo  19.000 zł  rocznie.  Dla  porównania 
starostwo płaci za dzierżawę budynku  technikum  7400 zł miesięcznie. 

M y  z o b o w i ą z a l i ś my  się  do  p o d j ę c ia  d z i a ł ań  m a j ą c y ch 
doprowadz ić  do  zmiany  siedziby  komendy  —  mówi  M.  Wija. 
Podjęl iśmy  s taran ia,  by  siedzibę  zmienić.  Jestem  umia rkowanym 
optymistą, gdyż ostatnio Straż Graniczna  zrezygnowała  z  zarządzania 
budynk iem,  w  którym  mieści  się  Wojskowa  Komisja  Uzupełnień. 
Począ tkowo  wydawa ło  się,  że  ten  budynek  jest  za  mały,  ale  po 
dok ładnych  oględzinach  stwierdzi l iśmy,  że  war to  o  ten  budynek 
zabiegać.  W  l istopadzie  budynek  ten  przekazano  na  rzecz  Komendy 
Wojewódzk iej  w  Katowicach,  a  konkretn ie  przeznaczony  zostanie 
dla  nas.  Rozpoczęliśmy  remont  i w  najbl iższym  czasie  przeznaczymy 
na  remont  budynku  po  W K l l  około  200.000  zł. 

Również  zawodowe  straże pożarne  prowadzą  inwestycje. Największa 
to budowa siedziby Jednostki  RatowniczoGaśniczej w Ustroniu Polanie. 
Na parkingu rozpoczęto już roboty ziemne pod nową siedzibę. Jak informuje 
komendant pow iatowy straży pożarnej Piotr Suchy w tym roku na tę budowę 
przeznaczono  1.000.000 zł. w przyszłym roku prawdopodobnie będzie to 
suma dwukrotnie wyższa, czyli 2.000.000 zł.  (ws) 
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atrakcyjne  konkursy  z  nagrodami. 
Do tańca gra zespół Michał & Maciek  KAWIARMIA 'OAZA' 

Rezerwacje,  menu  oraz  Inne  informacje 
pod  nr.  tel.  8542447  lub  no  miejscu 
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ZAPRASZ A  NA  PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY 
polecamy : 

Wszystkim  naszym  miłym  Klientom  życzymy 
spokojnych  i  radosnych  Świąt  Bożego  Narodzenia 

oraz  szczęśliwego  No ul ego  Roku  2000!!! 
mmmm 

wm 
(cd.  ze  sir.  8) 

AM  —  I dobrze  się  pan  czuł? 
RK  Przez  pierwszych  pięć  dni  plątały  mi  się  nogi,  to  za 

sprawą  zmiany  czasu  i czterdziestogodzinnej  podróży. 
Dochodziła  godzina  15.00, na  którą  to A. Makowicz  umówił 

się  na  spotkanie  z  burmistrzem  Janem  Szwarcem.  Zapewnił, 
że  zaraz  potem  wróci  do  redakc j i.  Z  R.  Korzeniowskim 
wróciliśmy  do  tęmatu  ustrońskiego. 

RK  —  Chętnie  bym  poszedł  do  jak ie jś  kawiarni,  gdzie 
występowałby  sensowny  kabarecik, grała muzyka. Nie chodzi  mi 
o nocny  klub, ale o  lokal, który  tworzyłby  kllimat.  Miejsce, gdzie 
spędza się czas w zawsze tym samym, miłym ustrońskim  klimacie. 
Trochę  więcej  stylu  powiedziałbym.  Ustroń  kojarzy  mi  się  z 
Równicą,  z  Polaną  i  bulwarem,  na  którym  trenuję.  Nie  mam 
skojarzenia  typowo  miejskiego.  Nie  mam  architektonicznego 
punktu  zaczepienia.  Oczywiście  są  te  nieszczęsne  piramidy  ... 

AM  —  Nie  podobają  się  panu  piramidy?  Wydaje  mi  się,  że 
ustroniacy już  się  przyzwyczaili,  ale  im  chyba  najłatwiej. Ja  też 
na  początku  nie  byłem  przekonany,  teraz już  mnie  nie  rażą. 

Fot.  W.  Suchta 

Po  spotkaniu  z władzą  pianista  jest  już  w  redakcj i.  Trochę 
onieśmieleni  wizytą  tak znakomitych  osób, zastanawiamy  się, 
czy  będą  mieli  o  czym  rozmawiać.  Na  biurku  leży  kartka  z 
pytaniami,  które  chcielibyśmy  zadać  mistrzom.  Okazała  się 
niepotrzebna.  Panowie od  razu  przystąpili do wymiany  poglą
dów,  częściej  zgadzając się ze sobą  niż  polemizując. 

RK  Problem  tkwi w tym, że hotele mają różnych  właścicieli. 
Jedni  są  mniej  zamożni,  inni  bardziej,  od  razu  pokazuje  to  stan 
budynku. 

AM  — Kiedy mój ojciec budował dom w Jaszowcu, było cicho, 
pusto,  ptaszki  śpiewały...  Potem  powstały  te  wielkie  koszmary 
betonowe.  Teraz  ich  stan  już się  poprawia,  gdzieś  przebudowują 
dach, kładą dachówkę, ściany malują na żywy kolor, a nawet  zdo
bią  wykuszami.  Obserwuję  to  w całej  Polsce.  Niedawno  odwie
dziłem Łódź  i podziwiałem  odnowione centrum, ulicę  Piotrowską. 
Niestety  już  kawałek  dalej  nie  wygląda  to  tak  dobrze.  Ładnie 
odrestaurowano zabytki  Krakowa, z wyjątkiem może  Kazimierza, 
bo  tam  wchodzą  w  grę  skomplikowane  stosunki  własnościowe. 
Co ciekawe,  kiedy przez trzy  lata chodziłem do szkoły  muzycznej 
w  Krakowie,  potem  mieszkałem  tam  trochę  na  ulicy    świetna 
lekcja  życia    nie  byłem  nigdy  na  Kazimierzu.  Dopiero,  kiedy 
mieszkałem już Stanach Zjednoczonych, zostałem  zaproszony  na 
koncert,  który  się dbywał  w tej  dzielnicy. 

RK  Wiele  się  zmienia  i dlatego  smuci  mnie,  że  ludzie  tak 
słabo  pamiętają, jak  im się żyło  10  lat  wcześniej. 

AM  W  takich  chwilach  warto  popatrzeć,  jak  do  zimy 
przygotowuje  się  Łukaszenko  i  cała  Białoruś.  To  mogło  mieć 
miejsce  w  Polsce. 

RK    Żal  mi  tamtych  ludzi,  mam  przyjaciół  na  Białorusi  i z 
ich  relacji wiem, że nie wygląda to wesoło. Jeśli  zdecydowałbym 
się  startować  w  przyszłym  roku  w mistrzostwach  Polski,  to  star

(cd.  nastr.  10) 
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towałbym  w  Grodnie.  Bardzo  ciekawy  pomysł  się  zrealizował. 
Dogadaliśmy  się z Litwinami  i Białorusinami,  że będziemy  robić 
wspólnie  mistrzostwa  Polski,  Litwy  i  Białorusi,  czyli  dawnego 
królestwa  Polski  i  Litwy,  każdego  roku  w  innym  kraju.  W  tym 
roku  startowaliśmy  w  Białej  Podlaskiej,  w  następnym  ma  być 
Grodno,  potem jakieś  miasto  na  Litwie.  Sport  jednak  jednoczy. 

AM  — Sport  i sztuka.  Proszę zauważyć,  że to nie politycy  pier
wsi  wchodzą  do  jakiegoś  kraju.  Podanie  sobie  rąk  i  szerokie 
uśmiechy  przedstawicieli  władz  to już  ostatni  etap zbliżenia  mię
dzy krajami. Najpierw sportowcy  uczestniczą  w zawodach,  odby
wają  się  koncerty.  Powstaje  płaszczyzna  porozumienia,  a  potem 
politycy  znowu  wszystko  psują. 

RK  —  Zgadzam  się  z  panem  całkowicie.  Kiedy  zaczynałem 
startować,  byłem jeszcze  zawodnikiem  z wrogiego  bloku.  Tylko, 
że  na  stadionie  te  podziały  przestawały  istnieć.  Podobnie  jak  w 
fi lmie ,  muzyce,  literaturze.  Jako  sportowcy  byliśmy  klinem 
rozpierającym  system,  a jednocześnie  świadczyliśmy  o  naszym 
kraju. Oczywiście mieliśmy kompleksy, już choćby z tego  powodu, 
że  nigdy  nie  byliśmy  tak  ubrani  jak  sportowcy  z  Zachodu,  nie 
mieliśmy  tak  dużego  doświadczenia  startowego.  Byliśmy  trochę 
jak  wypuszczeni  z  dziczy.  Polaka,  czy  Rosjanina  można  było 
poznać  od  razu  po  tym,  że  miał  byle  jaki  sprzęt  sportowy,  nie 
miał  f i rmowego  dresu,  dobrych  butów.  Robil iśmy  wrażenie 
troszeczkę  przygaszonych.  „Tamta"  młodzież  była  bardziej  ro
ześmiana,  rozkrzyczana,  otwarta. Dyskryminacji  zaznałem  jednak 
od kolegów z naszego bloku. Pamiętam jak  po czerwcu  1989 roku, 
podczas  zawodów  na  Słowacji,  Węgrzy  zabronili  nam jechać  ze 
sobą  autobusem.  Na  miejsce  dowozili  nas  taksówkami,  bo  dzia
łacze  bali  się  indoktrynacji. 

AM  —  W  moim  przypadku  najbardziej  uciążliwą  rzeczą  był 
brak paszportu  i niemożność swobodnego  poruszania się po kraju, 
w  którym  grałem  i krajach  sąsiednich.  Na  przykład  Amerykanin 
występujący  w  Niemczech,  na  drugi  dzień  jechał  do  Danii,  czy 
do  Szwecji.  Polak  nie  mógł,  to  było  w  ogóle  nie  do  pomyślenia. 
Zaraz  po  koncertach  trzeba  było  najkrótszą  drogą  wracać  do 
Polski.  Druga  sprawa  to brak  pieniędzy.  Prawie zawsze  czuliśmy 
się  w  towarzystwie  jak  ubodzy  krewni.  Artyści  zachodni  byli 
dobrze opłacani,  bo stał za nimi sponsor,  stacja radiowa  lub  nawet 
Instytut  Goethego.  My  przyjeżdżaliśmy  z  pięcioma  dolarami  w 
kieszeni  i czekając  na  gażę  za  pierwszy  koncert  jedliśmy  bułkę 
popijając  wodą.  Jeśli  chodzi  o  uprzedzenia  to  w  mojej  branży 
spotykam  się  z  rasizmem  ze  strony  czarnych  Amerykanów. 
Murzyni  nie  chcą  oddać  pierwszeństwa  i  po  trochu  mają  rację, 
ponieważ jazz, to  ich muzyka, muzyka afroamerykańska. Uważają, 
że biali  kradną  ich  kulturę,  a jeśli  nawet  są  dobrzy,  to nigdy  wys
tarczająco.  Sam  nieraz  usłyszałem,  a  czasem  dano  mi  po  prostu 
do  zrozumienia,  że  Polak  nie  może  czuć  jazzu. 

RK  — Przypomniała  mi się jeszcze jedna  kwestia.  Początkowo 
trudną  do  pokonania  barierą  w  konatktach  z  zawodnikami  za
chodnimi,  była  nieznajomość  języka.  Pierwsze  rozmowy  były 

(cci. na  str.  11) 
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S)OI)ATK©WE  iNEORMACflE:  KARCZM A  GÓRALSKA, 
IJSTRON,  UL. NADRZECZNA  1, TEL. 0 6 03  8 79  8 73 

sllrogfltta i  1999 

1.1  Ustroń  rozpoczyna  f unkc jonowan ie  w  powiec ie 

c ieszyńsk im. 

6.1  Jasełka  w  kapl icy  na  Zawodz iu  p rzygo towane 

przez  dzieci  z  tamte jszej  parali i pod  ok iem  Danieli 

Łabuz. 
9.1  Re jes t rac ja  loka lnego  Stowarzyszen ia  „Młodz i 
Demokrac i"  Ust ron iu. 
10.1  Wielka  Ork ies t ra  Św ią tecznej  Pomocy  w 
Ustroniu. 
1415.1  Ustroń  uczestn iczy  w  Zgromadzen iu 
Genera lnym  Zw iązku  Miast  Polsk ich. 
21.1  Koncert  noworoczny  uczn iów  z  Ogniska 
Muzycznego. 

26.1  Wieczór  Muzyki  Cerk iewnej  w  koście le 
ewange l i cko   augsbursk im,  wys tąp ił  Męski  Zespół 
Muzyki  Cerk iewnej  pod  dyrekc ją  ks.  Jerzego 
Szurbaka. 
28.1  Krzyż  Wielki  Orderu  Odrodzen ia  Polski  z  rąk 
prezydenta  odebrał  prof.  Jan  Szczepańsk i. 
29.1  Koncert  Krzysz to fa  Sc ierańsk iego  na 
„P rażakówce". 

Znany  aktor  August  Kowa lczyk  dz ia ła jący  w 
Towarzys tw ie  Opieki  nad  Ośw ięc iem iem  spotkał  się 
z  młodz ieżą  w  schron isku  w  Dobce. 
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1.2  Otwar ty  Turn iej  Tenisa  S to łowego  o 
Mis t rzos two  Ustron ia. 
1214.2  Udział  Pawła  Krzywon ia,  Janusza 
Godyck iego  i Piotra  Misz taka  z  k lubu  „Us t ron ia"  w 
II  Mis t rzos twach  Europy  Psich  Zaprzęgów. 
1519.2  Ust rońsk ie  Spotkan ia  Teatralne,  wys tąp ił 
między  innymi  Jerzy  Zeln ik  i Olg ierd  Łukaszewicz, 
Muzeum  Hutn ic twa  i Kuźn ic twa,  kościół 
ewange l i cko    augsbursk i. 

22.2  Mis t rzos twa  Ust ron ia  Szkół  Pods tawowych  w 
s la lomie  g igancie  o  Puchar  Burmis t rza  Miasta  na 
Poniwcu. 

25.2  Zebran ie  sp rawozdawczo    wyborcze  Koła 
Polsk iego  Klubu  Eko log icznego  w  Ustroniu, 
prezesem  wyb rano  Iwonę  Ryś. 
26.2  Podp isano  założyc ie lski  akt  notar ia lny 
Przeds ięb iors twa  Komuna lnego  Spółka  z  o.o.,  które 
powsta ło  po  przekszta łceniu  Zak ładu  IJsług 
Komuna lnych  i  M ieszkan iowych. 
26.2  Rozw iązan ie  Koła  nr  60  w  Ustroniu  Polsk iego 
Zw iązku  Fi latel istów. 
28.2  I Ustroński  Rajd  Samochodowy. 

Przekszta łcenie  Przeds ięb iors twa  Pańs twowego 
Uzdrow isko  Ustroń  w  „Uzd row isko  Ustroń' '  Spółka 
Akcy jna  w  Ust ron iu. 

(cd.  ze  str.  10) 

bardzo  nieudolne  z  powodu  braku  śmiałości  z  naszej  strony,  ale 
również dlatego, że kiedy już  zaczęto  uczyć angielskiego w  szko
łach,  to  i tak  robiono  to  niewłaściwie.  Powstawało  błędne  koło. 
Żeby  zintegrować  się z kolegami,  potrzebne  były  kontakty, a  te z 
kolei  uniemożliwiał  brak  pieniędzy,  słaba  wymowa,  czy  nie
właściwy  strój.  To  może  trochę  niepoważnie  brzmi,  ale  kiedy 
zapraszani  byliśmy  na  bankiety,  na  których  spotykało  się  bardzo 
elegancko  ubrane  towarzystwo,  to  nie  mogliśmy  się  czuć  swo
bodnie  w  naszych  sweterkach. 

AM    Jednak  świat sztuki  i świat sportu  rozumie się bez języka 
i już  na  płaszczyźnie  twórczości  te wszystkie  szczegóły  nie  mają 
znaczenia. 

RK  Chociaż...  Kiedyś  trenowałem  pewnego  chłopaka  we 
Francji,  miał  wtedy  jakieś  17  lat.  Od  tego  czasu  trzy  razy  był  w 
Polsce,  a  teraz  zapisał  się  na  lekcje języka  polskiego  trzy  razy  w 
tygodniu. 

AM  A  nie  pomyślał  pan  co,  a  raczej  kto  za  tym  stoi? 
Dziewczyna! 

RK  Nie dziewczyna,  tylko dziewczyny.  Polki  zawracały  mu 
w  głowie  za  każdym  razem,  gdy  tu  przyjeżdżał.  Ale  proszę  po
myśleć, gdyby  ten chłopak  nie zetknął się przez sport  z Polską,  to 
nie  zainteresowałby  się  naszym  krajem,  ludźmi,  kulturą. 

Coście  gazety  zastanawia li  się  również  jak ie  cechy  cha
rak te ru  po t rzebne  są,  żeby  wykorzystać  ta lent,  k tóry  się 
o t rzymało.  O b aj  przyznal i,  że  mieli  momenty  za łamania, 
ulegali  pokusom. 

AM  —  W  muzyce,  czy  sztuce  w  ogóle,  bardzo  trudno  mieć 
pewność, że wybrało się dobrą  drogę. Jednak  ryzyko trzeba podjąć 
i jeśli chce  się do  czegoś dojść,  to  trzeba  systematycznie  nad  tym 
pracować.  Nie  można  powiedzieć  dziś mi  nie wyszło, wezmę  się 
za  coś  innego,  może  zajmę  się  zarabianiem  pieniędzy?  Dążenie 
do  ideału  w  sztuce,  ideału,  którego  i tak  się  nie  osiąga,  wymaga 
dyscypliny,  dyscypliny  i jeszcze  raz  dyscypliny. 

RK  — Jakie  różnice  są  pomiędzy  muzykiem,  a  sportowcem? 
Na  pierwszy  rzut oka  małe. Też trzeba  mieć  talent,  też trzeba  być 
wytrwałym.  Ale w  sporcie  wyniki  są  bardzo  wymierne  i łatwo  za 
ich  pomocą  zdemotywować  młodego  człowieka.  „Mistr z  świata 
osiąga  wyniki,  ale  ćwiczy  już  tyle  lat!"  Przecież  najpierw  trzeba 
zostać  mistrzem  szkoły,  miasta,  Polski  itd.  Polecałbym  młodym 
sportowcom  metodę  małych  kroków.  Jeśli  będą  chcieli  lub  jeśli 
rodzice będą  chcieli, co często się zdarza, mieć nastolatka  mistrza, 
to on  nie wytrzyma  presji   zmarnuje się. Poza  tym musi  być jesz
cze  inteligentny.  Wspóiczesny  trening jest  interaktywny.  Trener 
podpowiada,  kieruje,  ale  zawodnik  musi  rozumieć  o  co  chodzi. 
Myślę, że to odnosi  się również do muzyków, żeby nie  zapominać, 
że wykształcenie  może pomóc  w karierze.  Minęły już czasy  osioł
ków  prowadzonych  przy  pomocy  kij a  i  marchewki. 

(dok.  na  str. 12) 
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Na  koniec  rozmowy  poprosiliśmy  jeszcze o kilk a  słów  na 
temat  Świąt  Bożego  Narodzenia. 

A M  — Ja  mogę  powiedzieć  tylko jedno:  Chciałbym  być  tutaj. 
W  ciągu  tych  dwudziestu  lat,  kiedy  mieszkam  w  Stanach  Zje
dnoczonych,  dwa  razy  spędzałem  Święta  Bożego  Narodzenia  na 
Polanie. Ten  szczególny  czas  przeżywałem  w różnych  zakątkach 
świata, na statku, w egzotycznych  krajach, najczęściej w  Nowym 
Jorku.  Jednak  nic  nie  może  się  równać z zimą  pod  Czantorią, 
kiedy  za  oknem jest  tak  biało  i cicho,  że  aż  bajkowo,  a w  domu 
rodzina,  choinka,  kolędy.  Teraz  też  na  kolację  wigilijn ą  jemy 
tradycyjne  potrawy,  choć  tradycje  są nieco  zmieszane.  Żona 
nauczyła  się  przyrządzać  niektóre  dania  od  mojej  mamy, 
pochodzącej z cieszyńskiego, ale sama pochodzi  z Wilna. Na stole 
musi  się  znaleźć  karp,  barszcz  z  uszkami  i wszystkie  znane  mi z 
dzieciństwa  świąteczne przystawki,  dostawki,  obstawki... 

RK  — Święta  Bożego  Narodzenia  zawsze  obchodzę  w  gronie 
rodzinnym.  Jeszcze  nie  zdarzyło  mi  się  nigdy  spędzać  ich  bez 
najbliższych. Na szczęście nie uprawiam sportu zimowego, a plany 
tak  układam,  żeby  nie  mieć  w  tym  czasie  żadnego  zgrupowania. 
Odkąd  założyłem  rodzinę  spędzamy  święta  raz u rodziców  żony, 
raz u moich.  Jest  to dla mnie bardzo  ważny  moment  w roku,  mo
ment  refleksji,  wyciszenia,  a  jednocześnie  radości.  Wieczerza 
wigilijn a celebrowana jest  modlitwą, czytaniem  Pisma  Świętego, 
z reguły  składa  się z 7, 8 potraw,  które  podawane  są  kolejno  i ca
łość  trwa  dość  długo.  Mój  ojciec  wyciąga  gitarę  i przypomina 
sobie  czasy  bigbitu,  albo  akompaniuje  nam,  kiedy  śpiewamy 
kolędy. Nie  zamieniłbym  tego  wieczoru  na żadne  atrakcje. 

AM  —  Chyba  dla  wszystkich  Polaków  jest  to  wieczór  wy
jątkowy, najbardziej świąteczny,  rodzinny  czas  w  roku. 

RK  — Myślę,  że  sprzyja  temu  pora,  krótki  dzień,  na  zewnątrz 
zimno  i tym  większa  radość  z ciepła, jakie  dają  Święta. 

AM  — Tego  życzymy  wszystkim  ustroniakom,  żeby  było  ro
dzinnie  i żeby  było  biało. 

Mistrzowie  spotkali  się jeszcze 3 grudnia,  podczas  koncertu 
A. Makowicza  w Ustroniu.  Notowała:  Monika  Niemiec 

INFORMACJ A 
Burmistrz  Miasta  Ustronia  informuje, że w związku z ewen

tualnymi  problemami  przełomu  roku  1999/2000,  związanymi 
na  przykład  z przerwami  w  dostawie  energii  elektrycznej, 
właściciele,  zarządcy,  użytkownicy,  dzierżawcy  obiektów 
użyteczności  publ icznej,  są zobowiązani  do  zapewnienia 
bezpieczeństwa  osób  w  nich  przebywających.  W  związku z 
powyższym  prosi  się o poczynienie  kroków  organizacyjno 
technicznych.  Szczególne  problemy  w  przypadku  przerwy  w 
zasilaniu  w energię  elektryczną  mogą  wyniknąć  dla  osób 
korzystających z wind. 

ZMIANA W PROGRAMIE 
Dwa  tygodnie  temu  ukazała  się  w  „Gazecie  Ustrońskiej"  in

formacja o Koncercie Świątecznym w Teatrze  im. A.  Mickiewicza 
w  Cieszynie.  Wieczór  z udziałem  zespołu  „Golec   Orkiestra"1 

odbędzie  się  w  innym  terminie  niż  na  początku  zapowiadano, a 
mianowicie  5  stycznia  2000  r.  (środa),  początek o godz.  18.00. 
W dniu, w którym miał się odbyć koncert zespół odbierze  nagrodę 
Ministerstwa  Kultrury  i Sztuki. 
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NA  JUTRZNI 
spod blachy roznosiło się ciepło,w góralskiej izbic trwało niepowtarzalne 

i niezapomniane misterium   wieczerza wigilijna  ta uroczysta chwila w 
cis/y. skupieniu, modlitwie  i zadumie o tym co było, co będzie, zawsze z 
bukietem  podziękowań  za wszystko co było dobre  i złe. z koszyczkiem 
przeprosin.  /. nadzieją  na  życzliwe  przyjęcie  wszystkiego  przez  Nowo 
Narodzonego Pana. jeszcze chwila z kolędą i już ubieranie się na Jutrznię, 
kolejne  Misterium,  które  wpisuje  przeżycie  głęboko  w duszę  każdego 
człow ieka na J utrznię docierał i górale z na jdalszych zakątków istebniańskiej 
ziemi, od  lokarzónki. Wilczego, Pietroszónki. Łączyny Kościół wypełniał 

 do ostatniego miejsca, tu czekała na nich piękna stajenka namalowana 
przez  Jana  Wałacha  z  Istebnej,  centralnie  usytuowany  żłóbek,  w nim 
leżące I )zieciątko Jezus na sianie, obok postać Maryi i Józefa do stajenki 
tej  idu  górale  po  obu  stronach  wysokie  postacie  pasterzy z darami, 
młodych  i starszych góralek, każdy z nich w małym węzełku niesie dary 
dla  Pana,  dla  niego  jeszcze  śpiewają  ostatnie  Godzinki  ze  starego 
kancjonała ks. Antoniego Janusza (s.  336349): 

Przenajświętsza  matko Boża. o Maryja 
Gwiazdo  burzliwego  morza,  o Maryja 
Bądźże pozdrowiona.  Panno  uwielbiona 
A błogosławiona,  o Maryja, 

Kończyły  się piękną  pieśnią: 
Przyjmij mój Jezusie,  te  godzinki, 
Ma cześć i na chwalę swej  Maciczki, 
O rajska różo  krasna. 
Panno nad Panny zacna.  Panienko  Maryja 

Po nich głos dzwonów ogłosi! najważniejszą wieść: 
Bóg się rodzi, Moc truchleje.  Pan z niebiosów  obnażony, 

grała miejscowa orkiestra dęta. pięknie, kruszyła serce, wzruszała 
a  potem  jeszcze  wiele  starych  góralskich,  pięknych  pastorałek, 

ludowych, nikt tutaj się ich nie wstydził  i nie rozdzielał, że są góralskie, 
czy kościelne, na chwałę Pana śpiewali górale nawiązując do pasterskiego 
bytowania na sałaszu: 

Dnia Jednego  o  północy 
gdym zasnął w Wielkiej Niemocy 
Nie wiem czy na jawie  czy się mi śniło 
ze kole mej budy słońce  świeciło 

Ja się ze snu wnet  zerwałem 
i na drugich  zawołałem 
na Kubę, na Maćka  i na  Kazmierza 
by wstali czem prędzej  zmówić  pacierza 

Na Jutrznię pasterze  i owczorze zamawiali własną  intencję, bo to oni 
jako  pierwsi  dostąpili  zaszczytu  złożenia  pokłonu  Narodzonemu 
Jezusowi, o  czym  dowiadujemy  się  w żywotnej  do  dzisiaj  góralskiej 
kolędzie: 

Anioł się zwiastuje  owczorzyczkóm 
Radość oz najmuje  pasterzyczkóm 
wstowejcie  owczorze  nie miyszkejcie 
Narodził się Pan  Weselmy sie 

Owczorze  wstowajóm  nie  miyszkajóm. 
hoszliczki, gaj dziczki se  sztymujóm 
pójmy  Walaszkowie już  czas na cie 
Mały mu Dzieciątku już  zagrómy.... 

a potem już tylko śpiew, śpiew i śpiew najpiękniejszych kolęd, spotkanie 
bliskich, znajomych, kolegów, koleżanek, ciotek, ujców, składanie życzeń, 
uśmiech  i siew ziarna dobra, radości,  tworzenia Wielkich Świąt dobroci i 
hojności, szczerości, wzajemnej miłości.... 

Po Jutrzni każdy śpieszył się szybciutko do domu. wierzono bowiem, 
że  wtedy  tylko  zd;(ży  się z każdą  pracą  w polu.  ponadto  można  było 
skosztować,  uskubnąc już  różnych  pyszności,  które  czekały  na  Boże 
Narodzenie, a objęte były zakazem w Wigili ę 

Jutrznia  to  chwila,  którą  pragnie  się  przeżyć  i choć  każda  inna  to 
zbiegiem  lat  coraz  lepiej odczytuje się  jej wartość  i odwieczny jeden i 
ten sam znak  Narodzenia  Pana  i Narodzenia się w Panu.... 

Małgorzata  Kiereś 
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WIZYTA NA WĘGRZECH 
Na  zaproszenie  Andreasa  Eles'a    burmistrza  partnerskiego 

Hajdunanas, od  11  do  14 grudnia  1999 r. przebywała na  Węgrzech 
Dziecięca  Estrada  Regionalna „Równica" z okazji odbywających 
się  tam  Dni  Hajdunanas.  Ustrońską  władzę  miejską  repre
zentowali:  zastępca  burmistza  miasta  Ustroń  Ireneusz  Szarzeć, 
skarbnik  miasta   Maria  Komadowska  oraz radny Jan  Misiorz. 
Zaproszony  także  został  burmistrz  Ustronia  Kazimierz  Hanus, 
którego  uhonorowano  za  zasługi  w  budowaniu  więzi  pomiędzy 
miastami.  W delegacji,  oprócz  członków  zespołu,  udział  wzięli: 
kierownik  artystyczny  „Równicy"  Renata  Ciszewska,  dyrektor 
SP1  Bogumił Czyż, przedstawicielka  rodziców radna  Marzenna 
Szczotka, akompaniatorzy Zdzisław  Kozina  i Wiktor  Pieczonka 
oraz jako obsługa  techniczna   Felicja  Wojtyłł a  i Jerzy  Nowak. 

Jak  wynika  z  relacji  uczestników,  pobyt  na  Węgrzech  był 
świetnie  zorganizowany,  urozmaicony   jednym  słowem  bardzo 
udany.  W niedzielę    12 grudnia  dzieci  wystąpiły dla  gospodarzy 
i mieszkańców  Hajdunanas w oryginalnym  architektonicznie  bu
dynku  Miejskiego Domu  Kultury z nowoczesną salą  widowiskową 
i wspaniałą  sceną  odpowiadającą  współczesnym  wymogom  es
tradowym.  Koncert  wypadł    jak  zwykle    imponująco  i  zna
komicie.  Pomimo  bariery  językowej,  zakończył  się  wielkim 
sukcesem  i owacjami,  nawet  w  wielu  przypadkach  ze  łzami  w 
oczach.  W  poniedziałek    13 grudnia  natomiast  ustrońscy  goście 
zaproszeni  zostali  na znane w Hajdunanas baseny, jak  również na 
przejażdżkę związaną ze zwiedzaniem  tego uroczego  miasteczka. 
Zespół  do tego stopnia  spodobał  się tamtejszym  władzom,  że  już 
wstępnie ustalono termin wakacyjnego tournee „Równicy" w roku 
2000. 

Na  szczególne  podkreślenie  zasługuje  fakt,  iż  gospodarze 
Hajdunanas  przyjęli  delegację  z  Ustronia  z  nieoczekiwaną, 
ogromną  serdecznością  i  życzliwością,  postarali  się  o  to,  aby 
nikomu  niczego nie zabrakło, za co należą  im się chociaż  skromne 
słowa:  „WĘGIERSCY  PRZYJACIELE,  DZIĘKUJEMY  WAM 
PIĘKNI    MAGYA R  BARATA1NK  KÓSZÓNJUK  SZEPEN 
NEKTEK! "  Elżbieta  Sikora 

Równica  w  Ustroniu.  Fot.  W.  Suchta 

Na  zaproszenie  burmistrza  zaprzyjaźnionego  węgierskiego 
miasta, od  10 do  13 grudnia, przebywała w Hajdunanas delegacja 
miasta  Ustronia  w  składzie:  wiceburmistrz  Ireneusz  Szarzeć, 
burmistrz  poprzedniej  kadencji  Kazimierz  Hanus,  skarbnik 
miasta Maria  Komadowska,  radny Jan  Misiorz. Delegacja brała 
udział  w  uroczystościach  z okazji  Dni  Miasta  Hajdunanas.  Przy 
tej  okazji  Zarząd  Miasta  Hajdunanas  przyznał  medal  okoli
cznościowy  oraz  dyplom  honorowy  byłemu  burmistrzowi  K. 
Hanusowi  „...za  przyczynienie  się  do  powstania  związku 
zaprzyjaźnionych  miast  oraz  za pogłębianie  i owocne  rozwijanie 
działalności  w obopólnym  interesie  obu  miast.  " 

Miejską  uroczystość  uświetnił  swym  występem  Zespół 
Regionalny  „Równica"  pod  kierownictwem  pani  Renaty  Ci
szewskiej,  przyjęty owacyjnie przez  uczestników  spotkania. 

W Ratuszu  przeprowadzone  zostały  rozmowy  na temat  dalszej 
współpracy  i wymiany  zespołów  regionalnych.  Z  upoważnienia 
burmistrza  Hajdunanas, za współpracę  miast odpowiada  zastępca 
sekretarza  miasta  pani  dr  Iren  Sebestien  Szuesne.  (k) 

NOWI  CZŁONKOWIE 
Po  raz  ostatni  w  tym  roku  obradował  Zarząd  Towarzystwa 

Miłośników  Ustronia.  Zebranie  odbyło  się  26  listopada,  trady
cyjnie już  w  galerii  Biura  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych  w 
Rynku.  Główną  część  posiedzenia  poświęcono  na  omówienie 
październikovej sesji Domu  Europejskiego oraz organizacji  wmu
rowania  tablicy  upamiętniającej ustroniaków,  zamordowanych  w 
czasie  II wojny światowej. W obydwa przedsięwzięcia  zaangażo
wani  byli  członkowie  Towarzystwa. 

Inicjatorem sesji Domu  Europejskiego, która odbyła się w hotelu 
„Muflon " naZawodziu  był dr Joachim  Liszka. Również dzięki jego 
staraniom,  10  lat  temu  został  zarejestrowany  pierwszy  na  wschód 
od  Laby  ustroński  Dom  Europejski,  jako  międzynarodowa 
organizacja pozarządowa. Dr Liszka zaangażował się także w sprawy 
związane  z rozbudową  i rozwojem  Domu  Kultury  „Prażakówka". 

Pamięć  Ustroniaków  rozstrzelanych  9 listopada  1944  uczczona 
zostanie  w  postaci  tablicy  z  nazwiskami  34  ofiar,  udokumen
towanych  przez  Józefa  Pilcha,  autora  książki  poświęconej  po
mordowanym.  Tablica  wmurowana  zostanie  w  maju  2000  roku 
na murze  budynku  Gimnazjum  nr  I przy  ul. 9  Listopada. Jej  pro
jekt  wykonał  znany  ustroński  plastyk  Karol  Kubala,  również 
członek  TM U. 

W  bieżącym  roku  Towarzystwo  przyjęło  w  poczet  swoich 
członków  trzy  osoby.  W  czerwcu  architekta    urbanistę  Marię 
Langer,  a  w  l istopadzie  Władysława  Majętnego    od  lat 
współpracującego  z  redakcją  „Pamiętnika  Ustrońskiego"  oraz 
Adama  Makowicza  światowej sławy  pianistę jazzowego,  pocho
dzącego z  Ustronia. 

W dalszej części  posiedzenia Zarząd dyskutował nad  sprawami 
związanymi  z  udziałem  członków  Towarzystwa  w  Ustrońskim 
Porozumieniu  Samorządowym,  a  Anna  Guznar  omówiła  sym
pozjum  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej,  w którym  uczestniczyła  z 
Towarzystwa  Miłośników  Ustronia.  Zarząd  zaplanował  również 
termin  statutowego zebrania wyborczego  na  1  kwartał 2000  roku, 
bowiem  w tym  czasie  upływa  trzyletnia  kadencja  oraz oficjalnie 
skreślił  z ewidencji  TMU  osoby,  które  przez  5  kolejnych  lat  nie 
opłacały  składek. 

Z  okazji  nadchodzących  Świąt  Bożego  Narodzenia  oraz 
Nowego  Roku,  Zarząd  TMU  składa  najserdeczniejsze  życzenia 
swoim  członkom  oraz  sympatykom. 

Bożena  Kubień   sekretarz  TMU 
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WIGILIA 
NA SAHARZE 

Jako Biblijne Stowarzyszenie  Misyjne działamy samodzielnie już 
4  lata.  Naszym  celem  jest  zachęcanie  polskich  chrześcijan  do 
zaangażowania  się  do  pracy  misyjnej  poza  granicami  kraju. 
Współpracujemy z kościołami na terenie całego kraju. Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia  chcemy się podzielić z wami  listem od jednej z 
naszych  misjonarek, Gosi Nawrockiej, która wraz ze swoim  mężem 
pracuje w Afryce, nad tłumaczeniem  Słowa Bożego dla języka,  który 
jeszcze  niedawno  nie  miał  formy  pisanej.  W  1998  roku,  dzięki 
ofiarności  wielu  ludzi  z różnych  kościołów,  wydrukowaliśmy i 
wysłali  do  Afryk i  ewangelię  Łukasza,  przetłumaczoną  na  język 
Tuaregów z Mali (1) przez Ibrahima, męża Gosi (2). Była to pierwsza 
książka  kiedykolwiek  wydrukowana  w  tym  języku.  Poprosiłem 
Gosię,  aby  opisała  ich  miniony  rok  oraz  te  Święta,  kiedy  to  ludzie 
po raz pierwszy mogli czytać historię o narodzinach Jezusa w swoim 
języku. Oto co  napisała: 

Wigili a  Bożego  Narodzenia  na  skra ju  Sahary 
Z  zadumy  wyrwało  mnie  nawoływanie  z meczetu,  wzywające 

wiernych  na  modlitwę.  Przez  moment  ujrzałam znowu  skrzący  się 
śnieg, barwną choinkę, moich bliskich zebranych przy świątecznym 
stole,  zapachniało mi ciastami,  barszczem  i zimowym  powietrzem. 
Jutro  Boże  Narodzenie.  Nigdzie  jednak  nie  widać  świątecznych 
dekoracji, a śnieg zobaczyć  można  tylko w  telewizji. 

Jestem  w Mali,  kraju  leżącym  w Afryce Zachodniej. Chociaż  Is
lam  praktykowany  jest  przez  większość  mieszkańców,  to  Dzień 
Bożego Narodzenia jest  oficjalnie dniem  wolnym  od  pracy.  Święta 
Bożego Narodzenia  nie straciły  tutaj nic ze swego znaczenia.  Może 
też z braku  dodatków: choinki,  prezentów  i śniegu, więcej  myślimy 
o tym, co wydarzyło się dwa tysiące  lat temu  i co oznacza  to dla  nas 
dzisiaj. 

W Wigil i jny wieczór spotykamy się w kościele. Jest to czas radości, 
prawdziwe świętowanie. Tak niewielu  nas chrześcijan w tym kraju, 
że  nie  można  zaprzepaścić  okazji,  by  naszym  muzułmańskim 
sąsiadom  i znajomym nie przybliżyć choć trochę tego, kim jest  Jezus 
narodzony w Betlejem. Nasz zbudowany  z gliny budynek  kościelny 

dosłownie  pęka w szwach. Chociaż nabożeństwo jest w urzędowym 
języku  Mali    francuskim,  wiem,  że  wielu  nie  jest  w stanie 
wszystkiego zrozumieć. W Mali jest  używanych  ponad  30 języków. 
Tutaj w Gao, w jedynym Zborze na północy Mali  reprezentowanych 
jest  ich  „zaledwie"  siedem  czy  osiem. 

Po  raz  pierwszy  w  swoim  języku 
A  potem  przychodzi  ten jakże  oczekiwany  moment.  Ktoś  czyta 

historię  narodzin  Jezusa  po  francusku.  To  Boże  Narodzenie  jest 
jednak  szczególne  dla  Tuaregów,  nomadów  żyjących  w  bardzo 
trudnych  warunkach  w  pobliżu  Sahary.  Po  raz  pierwszy  w  historii 
ich  plemienia  mogą  usłyszeć  historię  Narodzenia  czytaną  w  ich 
ojczystym języku. Od kilku już  lat trwa tłumaczenie Pisma  Świętego 
na  język  Tamaszeq, a w  1998  roku  ukazała  się  pierwsza  księga 
Ewangelia  Łukasza.  Przebyła  ona  długą  drogę z drukarni  „Nowe 
Życie"  w  Gdańsku,  aż  tutaj  do  Mali.  Ta  Ewangelia  to  dar  wielu 
polskich  chrześcijan,  którzy  wspomogli  projekt  wydrukowania  jej 
właśnie  w Polsce  i przesłania  do  Afryki .  To  najpiękniejszy z 
możliwych  darów    Słowo  Życia.  Wiele  twarzy  Tuaregów 
zgromadzonych  w ten  wieczór  w  kościele  zasłoniętych  jest 
turbanami,  (tego  nakrycia  głowy  nie  trzeba  ściągać  nawet w 
świątyni).  Utrudnia  mi  to zaobserwowanie  ich  reakcji. Dopiero  po 
skończonym  nabożeństwie  słyszę  słowa  radości  i dumy,  że  końcu 
po  tylu  latach.  Bóg  mówi  też  w  ich  ojczystym  języku.  A  potem 
razem, wszyscy chrześcijanie spotkamy  się na obiedzie. Nie  będzie 
to  przy  świątecznym  stole.  Raczej  tak  z jednej  misy,  używając rąk 
zamiast  sztućców;  kobiety  i mężczyźni  w dwóch  różnych  grupach, 
szukając  cienia  pod  palmami.  Wielu  naszych  muzułmańskich 
znajomych  przyjdzie składać  nam  życzenia. Taki  tu  zwyczaj. 

Co  przyniósł  mi ja jący  rok? 
Mij a  rok od  naszego  powrotu  do  Mali  i muszę  westchnąć:  co  za 

rok!  Jeśli  macie  ochotę  na  małą  przejażdżkę  w  głąb  Afryk i 
zapraszam.. Afryka kojarzy się oczywiście z... Egzotyką! Gao, gdzie 
mieszkamy, nie da się porównać z żadnym miejscem w Polsce: domy 
z  gliny,  piach,  upał  ponad  40  stopni  przez  większą  cześć  roku; 
dziewięć, a czasem  więcej miesięcy bez kropli deszczu.  Egzotyczne 
są  barwne  stroje,  wielbłądy,  potrawy  i obyczaje,  nawoływania z 
meczetów  pięć  razy dziennie  wzywające na modlitwę.  Egzotyczne 
jest  życie  w  kraju,  gdzie  używa  się  ponad  30 języków,  gdzie  tak 
wielu  ludzi  nigdy nie było w szkole,  i gdzie  tak  wiele dzieci  umiera 
z niedożywienia  i niewiedzy.  A kiedy  po kilkunastu  miesiącach  to, 
co  egzotyczne  staje  się  częścią  codziennego  życia,  możemy 
powiedzieć,  że  przestaliśmy  być  turystą.  Mali,  a w  nim  Gao,  stało 

2.3  Rejonowy  Konkurs  Recytatorski  Uczniów  Szkół 
Ponadpodstawowych  i Pracujących,  MDK  „Prażakówka". 
46.3  Na  Zawodziu  sympozjum  Polskiego  Towarzystwa 
Kardiologicznego. 
5.3  Ekumeniczne  nabożeństwo  w  parafii  ewangelicko 
augsburskiej  w  ramach  Światowego  Dnia  Modlitwy 
Kobiet. 

6.3  W  kościele  św.  Klemensa  zaśpiewał  Zespół 
Reprezentacyjny  Wojska  Polskiego. 
10.3  Spotkanie  z księdzem  Krzysztofem  Gardyną,  znanym 
himalaistą  w  MDK  „Prażakówka". 
20.3  Turniej  Piłki  Siatkowej  Samorządowców  i  Radnych 
Gmin o  Puchar  Starosty  Powiatu  Cieszyńskiego,  drużyna 
pań z Ustronia  zajęła  I miejsce,  panowie  III . 
24.3  Złoty  Krzyż  Zasługi  z  rąk  prezydenta  Aleksandra 
Kwaśniewskiego  odebrała  Teresa  Mokrysz. 
— 200  koncert  Estrady  Ludowej  „Czantoria". 

KWIECIEŃ 1 

12.4  Jubileusz  20lecia  posługi  kapłańskiej  ks.  Antoniego 
Sapoty. 
12.4  Mieszkańcy  Ustronia  spotkali  się  z  posłem  Antonim 
Kobieluszem. 
1518.4  EL  Czantoria  na  Litwi e  na  zaproszenie  zespołu 
„Landwarowianie". 
16.4  Wystawa  prac  Bogusława  Heczki  w  Budapeszcie 
17.4  Jubileusz  25lecia  posługi  kapłańskiej  księdza 
Alojzego  Wencepla 
21.4  Wiosenne  sprzątanie  Świata  w  Nierodzimiu 
24.4  Aukcja  Obrazów,  Rzeźb,  Wyrobów  Jubilerskich i 
Sztuki  Użytkowej  zorganizowana  w  hotelu  "Ustroń"  przez 
Stowarzyszenie  Twórcze  "Brzimy",  dochód  przekazano  na 
działalność  Towarzystwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi 

Nadanie jednej z ulic  w Neukirchen  Vluyn  nazwy 
„Ustronerstrasse". 

Pracownicy  „Mokate"  na  majówce  u Jolanty i 
Aleksandra  Kwaśniewskich 
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się moim domem, moją drugą ojczyzną. Choć to nie Polska, ta została 
wiele  tysięcy  kilometrów  stąd,  to  oddaję  chwałę  Bogu  za  to,  że 
przesadził  mnie  tutaj,  dodał  sił  i odwagi,  by  zapuścić  korzenie i 
wydawać owoce, dla Swojej chwały. 

TŁUMACZENI E  BIBLI I  I  ALFABETYZACJA: 
 Ponad 400 kopii  Ewangelii  Łukasza,  wydrukowanych  w  Polsce 

dzięki ofiarności wielu wierzących, zostało rozdanych  Tuaregom w 
Mali  i Burkina Faso. W czasie corocznego spotkania dla duchowych 
liderów pracujących wśród tej grupy, Ibrahim zachęcał do używania 
tej Ewangelii  w codziennych  rozważaniach  i jako  instrumentu  przy 
ewangelizowaniu. Znamy kilka osób, które regularnie studiują Boże 
Słowo  w swoim  ojczystym języku  i odkrywają  Jego  pełnie.  Wielu 
Muzułmanów  Tuaregów przyjmu je chętnie kopie, gdyż praktycznie 
jest  to  pierwsza  „książka"  w  tym  języku.  Kolejne  księgi  Nowego 
Testamentu   Ewangelia  Marka  i Jana  są skończone,  sprawdzenie 
przez  konsultanta  i gotowe do druku.  Ale to  jeszcze  potrwa,  zanim 
trafią do rąk  ludzi. 

  Jednym  z naszych  celów  na  ten  rok  było  zlikwidowanie 
analfabetyzmu  wśród  wierzących  w  zborach  w  Gao  i Timbuktu. 
Łącznie  ponad  30  osób  uczyło  się  w  marcu  jak  czytać  i pisać  w 
swoim  ojczystym języku.  Niestety,  tak  niewiele  mają do  czytania. 
Przez  ostatnie  kilka  tygodni  przygotowywaliśmy  kalendarz z 
przysłowiami  w  Tamasheq  na  każdy  dzień  roku  i  ilustracją, 
korespondującą z przysłowiem. Tuaregowie bardzo lubią  przysłowia 
i mają  ich  setki. 

Docieranie  do  ludzi 
 Rozpoczęte w lutym nabożeństwa w dwóch  lokalnych językach: 

Tamasheq  i Sonrai  w  niedzielny  poranek,  to  także  okazja  do 
wspólnego  studiowania  Ewangelii  Łukasza,  modlitw  i śpiewania 
pieśni w tych językach. Jest to szczególnie pomocne dla tych, którzy 
nie  rozumieją  dobrze  francuskiego. 

  Wielka  radość:  ścieżka  dźwiękowa  do  filmu  „Jezus"  w  języku 
Tamasheq  została  ukończona  z sukcesem. Nagranie  miało  miejsce 
w  słynnym  Timbuktu  w  kwietniu.  Wzięło  w  nim  udział  około  20 
osób, a  Ibrahimowi  przypadła  rola narratora.  Ci, którzy  nie  umieją 
ani  czytać,  ani  pisać,  będą  mogli  zobaczyć  i usłyszeć  przesłanie 
ewangelii. 

 Od  kilku już miesięcy, w każdy  piątkowy wieczór odbywają  się 
spotkania  ewangelizacyjne  w  zborze.  Co  tydzień  rozdawane  jest 
około  50  zaproszeń.  Wiele  osób  mogło  usłyszeć  w  ten  sposób 
Ewangelię,  ale  modlimy  się o więcej.  Obecnie  jesteśmy  we 
współzawodnictwie z brazylijskim  serialem  nadawanym  w  I V w 
porze  naszego  nabożeństwa.  Życie  w  Mali  zamiera  w  tym  czasie. 
Niestety, niektórzy chrześcijanie dali się też w ten sposób zniewolić. 

  Dziękujemy  Bogu  za  wolność  głoszenia  ewangelii  poprzez 
lokalne stacje radiowe, emitujące na obszarze około  100 km od Gao. 
Dwa  razy w tygodniu  nadawane są programy w Tamasheq, Sonrai i 
po francusku. Przygotowanie  ich nie jest wcale takie łatwe  i wymaga 
od  Ibrahima  dyscypliny  i wielu  pomysłów. 

NASZA  RODZINA: 
Jak  możecie sobie  wyobrazić być pastorem  i tłumaczem  Biblii  nie 

pozostawia  Ibrahimowi  zbyt  wiele  czasu.  W  tym  roku  został  też 
poproszony,  aby  uczyć  nowotestamentowej  greki  w  tutejszej Szkole 
Biblijnej. Ja prowadzę tam raz w tygodniu zajęcia praktyczne z żonami 
studentów  Pomimo  wielu  zajęć,  bardzo  częstych  gości  i 
odwiedzających, uda je nam się znaleźć czas. aby „pobyć" razem jako 
rodzina.  Yemimka,  która  w styczniu  skończy  trzy  lata  łączy  polski i 
Tamas/.eq. dodając do  tego słowa z trzech  innych języków.  Lidya, w 
sierpniu skończyła roczek  i obecnie wiele czasu spędza chowając się i 
wycinając wszystko, co tylko może dostać. Nasze marzenia na przyszły 
rok'.' Jest  ich wiele: ujrzeć ewangelię Marka wydrukowaną, sprawdzić 
jak najwięcej ksiąg NT z konsultantem, rozw inąć bardziej pracę misyjną 
w okolicznych  miastach,  być  może  odwiedzić  Polskę...  Ale  naszym 
głównym  pragnieniem  jest  być  zawsze  w  centrum  Bożej  Woli, 
gdziekolwiek On  zechce nas  poprowadzić. 

Na zdjęciach: 
1) Tauregowie,  plemię  liczące około 2 milionów  ludzi; około  pół 

miliona  posługuje się językiem  Tamaszeq. 
2)  Gosia  Nawrocka  pochodzi  z Legnicy,  z zawodu  jest  położną. 

Wraz z mężem  Ibrahimem  od ponad  pięciu  lat pracują  razem  nad 
tłumaczeniem  Nowego  Testamentu  dla  Tuaregów.  Mają  dwie 
córeczki,  Yemimę  i  Lidię. 

Projekt  jubileuszowy   Ewangelia  dla  Tuaregów 

(lownj in projektem, któr\ chce zrealizować Biblijne Stowarzyszenie Misyjne 
prz\  współpracy  polskich  chrześcijan  / okazji  jubileuszu  AD2000  jest 
dostarczenie Słowa Bożego dlaTauregów w Mali. W 1998 roku wydrukowaliśmy 
dla nich ewangelię I ukasza. Teraz zamierzamy wydrukować kolejne księgi NT 
ewangelie Marka i Jana  a następnie przesiać do Afryki . Jeśli zatem utożsamiacie 
się / naszym projektem, będziemy v\ dzięczni za waszą ofiarność. Dar w tej intencji 
prosimy oznaczyć  "Ewangelia  dla  Tuaregów" i przesłać  na adres: Biblijne 
Stowarzyszenie Mis\ jne. ul. Cieszyńska 47.43450 Ustroń. Konto: BSK o/Ustroń, 
Nr  10501096101784874. 

/redagował: Jerzy Marcol. Dyrektor BSM, Ustroń 

1.5 Awaria  wyciągu  na  Czantorię. 
8.5  Jan  Szwarc  i Bronisław  Brandys  weszli  w  skład  Rady 
Wojewódzkiej  SdRP. 
8.5  IX Ogólnopolski  Górski  Bieg  Przełajowy w  Ustroniu. 
9.5  III  Ustroński  Rodzinny  Rajd  Rowerowy. 
2021.5  W  konferencji  w „Leśniku"  wziął udział  Jan 
Szyszko  minister  Ochrony  Środowiska,  Zasobów 
Naturalnych  i  Leśnictwa. 
2123.5  Zjazd  kominiarzy  na Zawodziu  zorganizowany 
przez  Korporację  Kominiarzy  Polskich. 
22.5  Ruszył  wyciąg  na  Czanatorię. 
22.5  Święto  Ludowe  w  Dobce. 
28.5  III  Konkurs  Wiedzy  o  Ustroniu  im. Józefa  Pilcha  w 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
28.5  Wręczenie  godła  „Teraz  Polska"  prezes  Mokate 
Teresie  Mokrysz. 
29.5  EL „Czantoria"  reprezentuje  Ustroń  na  święcie 
mniejszości  narodowych  w  Budapeszcie. 

1.6 Zmarła  Józefa Jabczyńska,  pedagog,  przejaciel  dzieci. 
5.6  30.  rocznica  oddania  do  użytku  budynku  Szkoły 
Podstawowej  nr 3 w  Polanie. 
5.6  Turniej Tenisa  Ziemnego  z okazji  Dnia  Dziecka  na 
kortach  Ustrońskiego  Towarzystwa  Tenisowego. 
7.6  Powstał  Klub  Sportowy  „Nierodzim",  prezesem  Piotr 
Najda. 
10.6  Zebranie  sprawozdawczo  wyborcze  Stowarzyszenia 
Twórczego  „Brzimy" ,  prezesem  został  Kazimierz  Heczko. 
2627.6  Mistrzostwa  Polski  w  Kolarstwie  Szosowym 
kobiet,  orlików  i elity 
27.6  9.  Marszobieg  Dookoła  Doliny  Wisły  na  trasie 
liczącej 77  km. 

Do  księgi  Guinessa  wpisano  kiełbaskę z indyka  o 
długości  I mili  (1609  m)  wyprodukowaną  przez  zakłady 
Henryka  Kani. 

Charytatywny  koncert  Dzieci  Dzieciom,  Dzieci 
Rodzicom,  amfiteatr. 

MAJ 1999  )  CZERWIEC 1999) 
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JUTRZNIA  ) 
V 

Fot.  W.  Suchta 

Czy  można  sobie  wyobrazić  coś  bardziej  luterskiego  niż 
jutrznia? Jaką  lepszą okazję żeby tę luterskość opisać? Jakiś  lepszy 
symboliczny  skrót  tej  religijności? 

Bo cóż każe nam zrywać się w ogłupiałej jeszcze po wigilijnych 
cudach  godzinie?  Cóż  każe  wynijść  spod  rozgrzanych,  świeżo 
przebranych,  bielutkich  pierzyn, cóż gna o piątej rano w mrok, w 
śnieg,  w  zawieruchę?  Katolicy  po  Pasterce  jeszcze  śpią.  Żydzi 
śpią  tym  bardziej.  Piąta  rano  to jest  ewangelicka  godzina. 

Cóż  bardziej  podkreśla  małość  człowieka  przed  Bogiem,  jak 
nie  konieczność  przerwania  sprawiedliwego  snu  po  trudach 
świątecznych  przygotowań?  Po  tych  wszystkich  porządkach  od 
piekielnej  piwnicy  do  niebieskiego  strychu,  po  wnikliwy m 
szorowaniu  podłóg  w  najc iemniejszych  nawet  kątach,  po 
konsekwentnym  wiórowaniu  parkietów,  po  morderczym  praniu 
wszystkiego  co  się  tylko  da,  po  maglowaniu,  prasowaniu, 
układaniu,  wygładzaniu,  po  przebieraniu  łóżek,  przykrywaniu 
stołów,  wieszaniu  zasłon,  po  tym  całym  tytanicznym  pieczeniu: 
sztrudli, pierników, ciastek, ciasteczek, makowców,  serników;  po 
zabijaniu  Bogu  ducha  winnych  ryb.  które  w  odwecie  opryskują 
oprawcę  ofiarniczą  krwią,  po  tych  ryb  smażeniu,  a  nim  nastały 
ryby po gotowaniu mniej wyszukanych  potraw jak grysik na mleku 
polany  masłem  i  posypany  tartym  piernikiem,  po  mozolnym  i 
wystawiającym  cierpliwość  na  ostateczną  próbę  lepieniu  uszek, 
a  nim  nastały  uszka  po gotowaniu  specjalnej  kapusty  na  słodko, 
po gotowaniu  barszczu, gotowaniu  jarzyn  (każdy  rodzaj w  innym 
garnku żeby nie traciły smaku), gotowaniu  rybich głów na  moczkę, 
po oglądaniu na targu wielkiej  ilości choinek  żeby w końcu  wybrać 
(co  się okaże  w domu)  tę najbardziej krzywą,  i nie  ma się  czemu 
dziwić, bo ojcowie sami do lasu chodzili  i sami wybierali jedliczkę, 
to  mieli  p iękne  drzewko,  wreszc ie  po  wie logodz innym 
naprawian iu  zesz ło rocznych  lampek  cho inkowych  lub 
prostowaniu  blaszanych  uchwytów  na  świeczki,  po  sklejaniu 
starego  łańcucha  i robieniu  wymyślnych  ozdób  z  czekoladowych 
sreberek,  z  włoskich  orzechów,  z  grzechoczących  szyszek,  po 
artystycznym  ubieraniu  choinki,  lub jej  ubieraniu  zdawkowym, 
po tajnym pakowaniu  prezentów,  po obawach  czy aby damy  radę 
zdążyć  ze  wszystkim  przed  pierwszą  gwiazdką,  choć  pierwsza 
gwiazdka  i  tak  zawsze  pojawia  się  dla  dzieci  za  późno,  a  dla 
dorosłych  za  wcześnie,  a  przecież  wszyscy  poszczą  jednako,  po 
uroczystym  nakarmieniu bydła, po szczególnie wnikliwym  umyciu 
się i przebraniu  w czyste rzeczy, wreszcie po wsuwaniu  ukradkiem 
pod obrus siana, po nakrywaniu  do świątecznego stołu, po  łamaniu 
się  opłatkiem,  przyniesionym  przez  kościelnego  w  drewnianym 
kuferku  i  konieczności  wysłuchania  w  tegoż  wykonaniu 
okolicznościowej  pieśni,  zniekształconej  źle  dobraną  sztuczna 
szczęką,  po zapaleniu  na stole  świecy,  po  szczególnie  uroczystej 
w tym dniu stołowej modlitwie, wzbogaconej jeszcze  dodatkowym 
ojczenaszem,  po  rytualnym,  choć  postnym  obżarstwie,  ale 
obżarstwie na  luterską  miarę, czyli  umiarkowanym,  po  rytualnym 
krztuszeniu  się  ością,  po  rytualnym  wróżeniu  z  orzechów  czy 
przyszły  rok  będzie dla domowników  dobry  i zdrowy, a  wreszcie 
po  zebraniu  się  przy  choince  aby  przedłużając  ten  świąteczny 
suspens ponad  wszelką  miarę śpiewać  radosnym  chórem  Bóg  się 
rodzi,  moc  truchleje,  a potem zaraz Chrystus  się narodził,  weselmy 
się!  Z hied  nas  wyswobodził,  radujmy  się!  Z  łona  panieńskiego,  z 
rodu  królewskiego  Już  nam  narodził  się,  a  także  Cichą  noc  w 
kilk u  wersjach  językowych,  by  dojść  wreszcie  do  kolędy  Czas 
radości,  wesołości  nastał  światu  temu  i  pieśni  Dzialeczki, 
dziateczki  pośpieszcie  się  wraz  Do  żłobka  w stajence,  w  godowy 
ten  czas!  Tam  leży  Dzieciątko,  przypatrzcie  mu  się,  To wam  ku 
radości  Bóg  Ojciec  Je  śle,  a  przecież  każda  z  nich  ma  po  dobre 
pięć  zwrotek,  które  są  wszystkie  z  upiorną  konsekwencją 
wyśpiewane  przez wyposażone w kancjonały ciotki,  wyśpiewane 
ich  szkolonymi  w  kościelnym  chórze  sopranami  i  barytonami 
wujków, wyśpiewane  całej  rodziny  artystycznym  duchem,  który 
rozwija  się  najlepiej  w  tę  świętą  noc,  z  jej  nastroju  czerpiąc 
natchnienie  dla  zgranego  chóru  i  solowych  popisów  dobrze 
usprawiedl iwionych  w  swym.  człowieczym  przecież,  choć 
twórczym wymiarze  obowiązkiem chwalenia  Nowonarodzonego, 
aż  wreszcie  ktoś  przytomny  i współczujący  dzieciom,  da  hasło 
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do  zajęcia  się  tym  co  pod  choinką  złożono  w  wieczornych 
podchodach,  zacznie  się  rytualne  odgrywanie  zaskoczenia 
prezentami,  dziwienia  się  nimi,  chwalenia  ich,  przymierzania, 
przeglądania,  natychmiastowych  prób bawienia  się,  próbowania. 
Po tym krótkim  rozprężeniu, jakby przywołani słowami  kaznodziei, 
aby  pamiętać  na  Jezusa  nowonarodzonego  a  nie  na  siebie  tylko  i 
swoje  dzieci,  po  tych  karcących  słowach,  które  rozlegają  się  w 
naszych  sumieniach,  wracamy  do  kancjonałów  i  ochoczo,  choć 
trochę bardziej sennie, śpiewamy  Gdy  się  Chrystus  rodzi  i na  świat 
przychodzi,  by  zaraz  przejść  do  O  błogosławiony,  radością 
natchniony.  Pełen laski godowy  czas! Na ten świat zgubiony  Chrystus 
narodzony;  cieszcie,  cieszcie  się  chrześcijanie  wraz!",  by wreszcie 
posiłkując się starym kancjonałem ks. Heczki w skórzanej oprawie, 
/  kartkami  zetlałymi  od  stuletniego  śpiewania,  naprawiając 
karygodne  niedopatrzenie  autorów  nowego  Śpiewnika  Kościoła 
EwangelickoAugsburskiego w PRL, intonować  trzynastozwrotkową 
pieśń  Naszego  Reformatora: Z nieba  idę  wysokiego.  Posłuchajcie 
głosu  mego?  Wiele nowin  Wam przynoszę,  Dobrych,  miłych,  jak  je 
głoszę",  ale  już  po  czwartej  zdrowy  rozsądek  zwycięża  z 
nieposkromionym  muzycznym zapałem, z religijnym pobudzeniem, 
które obawia się osunięcia w dewocję, zwycięża nawet z poczuciem 
lojalności  w  stosunku  do  Naszego  Reformatora,  wszyscy  wstają, 
zbierają prezenty, z grubsza porządkują stół, odnoszą skalane postną 
strawą  świąteczne  talerze  do  kuchni,  chowają  resztki  do  spiżarni, 
albo  do  piwnicy, a  po  wynalezieniu  tego wynalazku   do  lodówki, 
żeby  móc  do nich  w rócić  później, po jutrzni. 

Pierwsi  musieli  wyruszać  z  domu  ci  co  mieszkali  najdalej: 
Gomole  z  Dobki.  Puczkowie  zza  Goja,  Kłody  z  Cisownicy, 
wychodzili  pewnie kolo czwartej albo jeszcze wcześniej, nie brali 
sań,  bo  kto  by  się  końmi  zajął  w  czasie  nabożeństwa,  szli  na 
piechotę,  pod  gwiazdami,  chodnikami  wydeptanymi  w  głębokim 
śniegu, szli młodzi, a starzyki zostawali w domu, szli wzdłuż Wisły, 
albo  drogą  od  Cieszyna,  potem  dołączali  do  nich  ci  z  Polany: 
Kralowie,  Lipowczanowie  z  Jaszowca,  Ferfeccy,  Śliwkowie  od 
Kubicy, Małyszowie,  Heczkowie,  Lorek ze Skalicy,  Nogowczyki, 
a z drugiej strony szli już od Jelenicy: Puczkowie ze Sigły  i Puczek 
owczorz, Cieślary  ze Żabieńca  i Cieślary Cieszynioki,  Szarcowie 
z  wapiennika,  Cichowie,  Wacławiki,  Pilch  kolorz,  Hławiczka  i 
Niemcowie  z  Pasiek,  Wantuły  z Goi,  bo  na jutrznie  to  i stary  Jan 
się  wybierał,  jak  jeszcze  był  młodszy,  także  Lisztwany,  Kotasy, 
Drózd  z  Końca,  a  wcześniej  jeszcze  pewnie  wyruszał  Jónek  z 
Kępy,  a po  nim  Cieślary  z  Wyrchowiny,  Jurczok  owczorz,  co  za 
nim  czasami  i jego  pies  przychodził  do  kościoła,  Cieślar  Filip, 
Kolarczykowie,  Lorkowie,  Kozłowie,  a  dołem  od  Hermanie 
ciągnęli już  Lipowczanowie  z  Dołku,  Drozdowie,  Sikorowie,  a z 
nimi  potem  jeszcze  ci  z  do lnego  Zawodzia:  Pi lchowie, 
Cholewowie  z  Pustek,  Koenigowie,  Klapsiowie  z  Fenedyku, 
Cholewy,  Błaszczyki,  Podżorscy,  Lipowczan  od  Zugu,  Kubicę, 
Blasbalgi,  Szalbert,  a  na  końcu  Janikowie,  jedyni  ewangelicy  w 
Lipowcu;  a  tym  z  górnego  Zawodzia  wcale  nie  było  bliżej:  szli 
Szczepańscy  z Brzeziny, a z nimi mały Janek z siostrami  zakutani 
w  szale,  szli  Kłapsie,  Makowie,  Śliwka  pioskorz,  Kowala, 
Gluzowie,  a  do  tego jeszcze  Gajdzice  spod  pierwszego  numeru, 
Goszykowie,  Błaszczykowie. 

Szli  i inni, a była  ich mnogość  wielka.  Spływali  ciemną  rzeką  z 
gór, a pod  kościołem  czuli już  swą  siłę  i siłę swej wiary.  Słychać 



było skrzypiący  tupot  setek  butów, czuć  było mrozem,  gorliwym 
wiatrem  i  surową  pobożnością,  ale  czuć  było  też  na  to  zgodę, 
czuć było kolejne potwierdzenie  tej pobożności, wbrew  mrozowi, 
wbrew  nocy, wbrew  tym,  którzy  śpią  po  domach. 

A w kościele   jasność od świec zapalanych  przez każdą  rodzinę 
przy  swej  ławce,  a  później  od  kryształowych  żyrandoli 
niebezpiecznie zwisających z niebieskiego sklepienia, a w  kościele 
  grzmot organów sławiących narodziny Zbawiciela, a w kościele  
potęga  kolędy  dobywającej  się  z  ust  nawykłych  do  śpiewu,  nie 
bojących się go, nie markujących: W żłobie  leeży,  niech  więc  bieeży 
Każdy  aby  pokłon  dał  Jezusoowi  Chrystusoowi,  który  się 
Dzieciątkiem  stał.  Ten, co był przed  wieki Boogiem,  Dzieckiem  rodzi 
się uboogim,  Aby zbawić  ludzki  ród.  Ze wzruszenia trzęsą się mocne 
mury  ustrońskiego  kościoła,  trzęsą  się  mocne  serca  ustrońskich 
parafian, drżą  ręce ustrońskich  proboszczów.  Bo przyszli  wszyscy. 
Wszyscy  duszpasterze  stawili  się  na  to  nabożeństwo,  które  jest 
symbolicznym  skrótem  luterskiej  pobożności.  Jakżeby  mogli  nie 
przyjść tedy, nie nauczać,  nie  krzepić? 

Nowoczesnym  zwyczajem  od  ołtarza  krótko  przemawia  ksiądz 
Kotschy,  przemawia  dobitnie,  bo  to on  właśnie  sto pięćdziesiąt  lat 
temu  zbudował  ten  kościół,  przemawia  owocnie,  bo  posadził 
magiczny sad, przemawia serdecznie,  bo z dalekich  wypraw  wrócił 
jego syn. Mówi do miłych braci  i sióstr o tym, że różne  uroczystości 
obchodzą  ludzie,  że  święto jest  wielkie,  gdy  na  tronie  cesarskim, 
albo  królewskim  zasiędzie  nowy  monarcha,  że  oznajmuje  się  to 
uroczyście wszystkiemu  ludowi, że każdy, nawet najmniejszy, dzieląc 
ogólną  radość  wzdycha  do  Boga,  by  monarchę  natchnął  duchem 
świętym  i dał mu szczęśliwe panowanie, że wszakże ta  uroczystość 
jest  ważną  dla jednego  tylko  kraju,  a  dla  innych  jest  obojętną,  że 
inaczej zupełnie jest  w to święto,  które dzisiaj obchodzimy,  że jest 
ono świętem  dla całego  świata,  że wszyscy,  bez względu  na wiek i 
stan,  powinniśmy  się  stać  w dzień  narodzenia  dziecięcia  świętego 
dziećmi  w  radości,  jako  nas  apostoł  napominał:  "Radujcie  się,  a 
znowu  mówię  radujcie  się:  Pan  blisko  jest",  atoli  wprzód 
zaśpiewajmy naznaczoną  pieśń. 

I śpiewamy z kancjonałów pieśń naznaczoną na tablicach  numerem 
kolejnym,  albo  śpiewa  ją  chór  specjalnie  na  tę  okoliczność 
przygotowywany  przez Panią Dyrygentkę, która jest żoną  organisty, 
albo Pana Dyrygenta, który jest nauczycielem w naszej ewangelickiej 
szkole,  albo  jakąś  inną  osobę  muzycznie  szkoloną.  Chór  śpiewa 
pięknie, chóru  się słucha w skupieniu,  chór jest  ważny. 

Potem  wstępuje przed  ołtarz ksiądz Janik,  który  przyjmował w 
naszej parafii samego cesarza Franca Jozefa, jak ten raczył  zawitać 
w  tę  podgórską  okolicę,  a  córka  pastora    Helena  ofiarowała 
najmiłościwszemu bukiet kwiatów. Tym razem jednak ksiądz Janik 
odprawia  liturgię,  szczególnie  dobitnie  i  szczególnie  głośno,  a 
potem szczególnie wzruszony czyta tekst z psalmu  czterdziestego 
dziewiątego,  gdzie  w  wierszu  drugim  tak  czytamy:  "Słuchajcie 
tego wszyscy narodowie:  bierzcie to w uszy wszyscy mieszkający 
na  okręgu  ziemi.  Tak  z  ludu  pospolitego,  jako  z  ludzi  zacnych: 
tak  bogaty, jako  ubogi".  Koniec  liturgii .  Kolejna  pieśń.  Chór. 

Na  kazalnicę  wstępuje  ksiądz  Nikodem,  ale  nie  po  to,  żeby 
przypominać  swe  przeżyc ia  wo jenne,  rozpamię tywać 
doświadczenie  obozu, przywoływać  przeszłość,  ksiądz Nikodem 
będzie  kazał  o  przyjściu  Jezusa  Chrystusa,  Zbawiciela  naszego: 
że jest  ono  radością  wielką  wszelkiemu  ludowi,  że jest  radością 
mądrym  i  prostaczkom,  bogatym  i  ubogim,  pobożnym  i 
grzesznikom,  młodym  i sędziwym.  Ksiądz Nikodem  analizuje  te 
kwestie  wnikliwie,  na  przykładach,  popada  w  kaznodziejskie 
zacietrzewienie,  o  ile  w  przypadku  księdza  Nikodema  jest  to  w 
ogóle możliwe,  bo zwykle mówi  powoli, żeby nie rzec  rozwlekle, 
gdyż  uważa,  że  lud  boży  powinien  w  kościele  znaleźć  ukojenie, 
powinien  w kościele odpocząć po trudach doczesności,  powinien 
zaznać  spokoju, ale na dzisiaj najwyraźniej zawiesił  tę  teorię,  bo 
to  jutrzenne  nabożeństwo  jest  przecież  symbolicznym  skrótem 
luterskiej pobożności, więc ksiądz Nikodem  wznosi się na wyżyny 
swych  oratorskich  umiejętności,  daje  popis  homiletyczny, 
kaznodziejski  majstersztyk  i szkoda,  że  są  tacy  co  teraz  śpią  po 
domach,  bo  mogliby  się  nauczyć  od  niego  jak  się  konstruuje 
kazanie,  jak  się  je  napełnia  świętą  treścią,  i jak  się je  wreszcie 
wygłasza,  mogliby  zobaczyć jak  się je  rozumnie  słucha  i jak  się 
je słusznie  rozumie. Ksiądz Nikodem  milknie na moment po czym 
zadaje dramatyczne  pytanie   któż może wyznawać:  dziś się  nam 
narodził  Zbawiciel?  Każe  się  słuchaczom  nad  tym  zastanowić, 
po  czym  po  kolejnej  minucie  zawieszenia  głosu,  odpowiada,  że 

ten  tylko,  bracia  i siostry,  kto  Syna  Bożego  w  wierze  przyjmuje 
jako  dar  łaski  Bożej,  ale  także  wyćwiką  słowa jego  nie  gardzi,  i 
co  więcej    według  przykazań  jego  żyje,  a  ponadto    wszystką 
nadzieję w Chrystusie pokłada. Czy wiedział ksiądz Nikodem,  że 
pod sam koniec mijającego dwudziestego wieku katolicy  przystali 
na  tę  jego  wykładnię  Pisma?  Czy  w  niebie  dyskutuje  się 
teologiczne  sofizmaty,  czy  jest  to  w  ogóle  problem  dla  dusz 
sprawiedliwych  wiecznej  radości  dostępujących?  Zostawmy 
jednak  te eschatologiczne  rozważania,  bowiem  kazanie  zmierza 
ku  dramaturgicznemu  finałowi,  a  ksiądz  Nikodem  resztkami 
kaznodziejskiego  animuszu  woła  do  swych  domowników  wiary, 
że  noc  przeminęła  a dzień  się  przybliżył,  zorza  poranna  oświeca 
szczyty  gór,  świece jutrzenne  bledną,  bo  słońce  swym  blaskiem 
okrywa  ziemię,  że  tak  właśnie  zblednie  żywot  doczesny,  gdy  nas 
oświeci  światłość,  którą jest  Jezus Chrystus.  Amen. 

Zasłuchani  zborownicy  powoli  wracają  do  rzeczywistości, 
odkrztuszają uwięzły w gardłach kaszel, wycierają dzieciom wiszące 
u nosów sople, budzą tych co zwykle drzemią, ale niepotrzebnie,  bo 
dzisiaj nie spali; wszyscy są poruszeni do głębi: w swym zaprzaństwie 
odmienieni,  w  swej  grzeszności  pomniejszeni,  w  swej  pysze 
poniżeni.  Ksiądz  Nikodem  już  innym  głosem  czyta  ogłoszenia, 
skończyła  się magiczna  chwila,  dla  której  tu  wszyscy  przyszliśmy, 
dla  której  przedzieraliśmy  się  przez  zaspy,  przez  lody,  przez 
manowce. Ostatnia pieśń nie brzmi już tak triumfalnie, śpiewamyją 
pokorniejsi,  cichsi,  mniejsi,  śpiewamy  pochodzące  z  kancjonału 
Trzanowskiego  słowa:  Zacna  panna  Pana  przemiłego  Nam 
porodziła.  Uwinąwszy,  w żłóbku  Syna  swego  Do snu złożyła.  "Spijże 
me dzieciątko,  Spij,  me pacholątko  " Tak Mu śpiewała  I  dziękowała. 

Fot.  W.  Suchta 

Szary tłum wysypuje się z kościoła, a na zewnątrz, wbrew naszej 
pokrzepionej  pobożności,  wbrew  metaforycznemu  językowi 
kaznodziei, wbrew ułomnej pamięci pisarza, dalej królują ciemności, 
choć może  istotnie nieco mniejsze. Brniemy w tę ciemność, w śnieg, 
w chłód świata. Wracamy do zimnego porządku ostygłych  domów. 
Pierwsi  zaznają tego uczucia  ci co mieszkają najbliżej kościoła,  na 
Mariensztacie,  na  Kościelnej,  na  Stawowej,  potem  ci  z  górnego 
Ustronia,  Zawodzia,  Hermanie,  a  gdy  oni  już  dawno  będą  mieli 
pozapalane  w  piecach,  gdy  zdążą  już  się  posilić  smakowitymi 
resztkami  z  wigilijnej  wieczerzy,  gdy  nakarmią  zwierzęta  i  gdy 
rozleniwieni  pomyślą  o  zanurzeniu  się  w  błogim,  a 
usprawiedliwionym  lenistwie,  gdy  zaczną  już  na  dobre  zasypiać, 
do domów  będą  dochodzić ci  z Dobki, Jaszowca,  Cisownicy. 

„Ostatni  będą pierwszymi"  pomyślą  tamci  i rozpalą w piecach, 
posilą  się  specjalnie  na  tę  okazję  upieczonymi  jelitami  (czyli 
kaszanką), zajmą się obejściem, a potem już nie będą  mieli  czasu 
na  lenistwo,  bo jutrzenne  zorze już  dawno  wstały,  a  lenistwo jest 
największym  grzechem  więc  to  nawet  lepiej,  że  mieszkają  tak 
daleko,  bo  nic  ich  nie  wodzi  na  pokuszenie.  I wyciągną  postylle 
szwabachą  pisane,  i te pisane już  normalnie,  a wszystkie  w skórę 
oprawne  i będą czytać z nich kazania, śpiewać pieśni z kancjonału, 
modlić się.  I pomyślą, że przecieżjutrzniajest tylko  symbolicznym 
skrótem  ich pobożności,  ale się na niej nie kończy, ani w niej  nie 
wypełnia.  I pomyślą  jeszcze,  że  apokaliptycznie  zbliża  się  czas, 
gdy  wszyscy  będą  mieli  do  kościoła  blisko,  uliczne  latarnie 
rozświetlą  ciemności,  a  różnice  wyznaniowe  przestaną  istnieć. 

Grażyna  Kubica 
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Zdrowych,  miłych  i spokojnych  Świąt  Bożego 
Narodzenia  oraz  szczęścia  i samych  sukcesów 
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PZU,  WARTA,  GERLINGPOLSKA,  POLONIA, 
ENERGOASEKURACJA  ORAZ AMPLI  COLI FE 

LIPIEC 1999  SIERPIEŃ 1999 
3.7  Otwarty  Turniej  Tenisa  Ziemnego  o  Puchar  Ustronia 
na  kortach  Ustrońskiego  Towarzystwa  Tenisowego. 
3.7  Festyn  Myśliwski  w  Dobce. 
3.7  Występ  Państwowego  Zespołu  Pieśni  i Tańca  „Śląsk" 
w  kościele  Dobrego  Pasterza  w  Polanie. 
4.7  Wystawa  psów  rasowych  na  stadionie  „Kuźni" . 
5.7  Pierwsze  spotkanie  koalicji  „Czyste  Beskidy"  w 
związku  z  umiejscowieniem  elektrociepłowni  w  Czechach. 
813.7  Jubileuszowy  X  Festiwal  Twórczości  Religijnej 
„Gaudę  Fest". 
10.7  Spotkanie z Krzysztofem  Zanussim. 
10.7  W  Amfiteatrze  zaśpiewał  Grzegorz  Turnau. 
IOH.7  Zlot  Młodziezy  Prawicowej. 
10.7  Wernisaż  wystawy  „Mozaiki  i gobeliny  artystyczne" 
ze  skóry  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
I I . 7  Rowerowy  festyn  na  Palenicy. 
13.7  Zakończenie  obozu  młodzieży  z Neukirchen  Vluyn 
i  Ustronia. 
24.7  I Otwarty  Turniej  Piłki  Nożnej  Summer  Cup 
Ustroń'99  na  stadionie  „Kuźni" . 

Członkowie  EL  „Czantoria"  w  Europejskiej  Akademii 
w  Otzenhausen  na  Warsztatach  Europejskich  Chórów 
Młodzieżowych. 

7.8  Piłkarze  KS  „Kuźnia"  zajmują  pierwsze  miejsce  w 

tabeli. 

7.8  Wakacyjny  festyn  na  stadionie  „Kuźni" . 

8.8  Wybory  Miss  Wakacji. 

14.8  IV  Festiwal  Muzyki  i Przyrody  „Tam  gdzie  biją 

źródła". 

14.8  Danuta  Kondziołka  zostaje  mistrzynią  świata 

weteranów  w  biegach  górskich  podczas  mistrzostw  w 

Jańskich  Łaźniach  w  Czechach. 

21.8  Romantyczny  Bieg  Parami. 

22.8  Ustrońskie  Dożynki. 

22.8  W  Amfiteatrze  występował  zespół  taneczny  „L a 

Balance"  z Neukirchen  Vluyn. 

23.8  Zmarł  Rafał  Winter,  radny,  członek  EL  „Czantoria". 

25.8  Podczas  sesji  Rady  Miejskiej  Władysława  Hladkiego 

i Bronisława  Palarczyka  wyróżnionio  „Z a  zasługi  dla 

miasta  Ustronia". 

28.8  Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie  Beton 99. 

— Zaćmienie  słońca. 
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Mij a dwudziesty  wiek. Nowa  epoka za progiem. Jaka  ona  będzie 
nikt nie wie.  Można  przewidywać,  planować,  prognozować,  ale  tak 
naprawdę  nie  wiadomo  co  nas  czeka  za  lat  parę  lub  parędziesiąt. 
Wizjonerskie  przepowiednie  ujawniają się  na  ogół  po  faktach.  Al e 
można  i trzeba  pamiętać  co  było.  Ile  dobrego  i złego,  by jak  naj
rzadziej powtarzać te ostatnie.  Widzieć wydarzenia  w  obiektywnym 
świetle  faktów  i  warunków  w  jakich  zaistniały.  Widzieć  ludzi 
biorących  udział  w  wydarzeniach  twórczych  jak  i  biernych.  We 
wszystkim  co  składa  się  na  przeszłość.  Mijający  wiek  skłania  do 
reminescencji.  Szczególnie,  jeśli  uczestniczyło  się  w  prawie  pól
wiecznej  historii  miasta  w czasie jego  rozwoju. 

Podobno,  mówienie  o przeszłości jest  przywilejem  ludzi  starych. 
Oni  mają  przeszłość  długą.  Chętnie  wracają  do  minionych  lat 
młodości,  bo  młodość jawi  się  zawsze  piękną,  choć  nie  tak  często 
bywało  ślicznie  i  sielankowo.  Łatwość  wspomnień  wynika  też  z 
prostego  faktu,  że  każdy  z  nas    no  powiedzmy    s iedem
dziesięciolatków,  pamięta wybornie co było trzydzieści,  czterdzieści 
lat temu, ale znacznie gorzej, gdzie się przed chwilą  położyło  okulary 
Niektórzy  mówią,  że  to  roztargnienie.  Mnie  się   mimo  wszystko  
wydaje,  że  to  skleroza.  Cóż,  zegar  biologiczny  sobie  tyka  i  niesie 
takie  przyjemności. 

Al e  do  rzeczy.  W  1964  roku  kiedy  swe  losy  związałem  z  tym 
miastem.  Ustroń  był  już  w  okresie  początkowego  rozwoju.  Ja
szowiec  budował  się  całą  parą.  Tereny  zielone  piękniały  ciesząc 
oczy.  Tworzyły  się  struktury  miejskie  nakierowane  na  rozwój 
miasta  j ako  uzdrowiska.  Nie  pomi jano  zadań  turystyczno
wypoczynkowych.  W  ośrodkach  dyspozycyjnych  zaczynało  się 
mówić  o  wielkich  zamierzeniach  budowy  Zawodzia,  nowo
czesnego  kombinatu  leczniczo  uzdrowiskowego.  Zamierzenia 
były  wielkie  i  wiele  w  tym  czasie  zrobiono.  By  opisać  te  lata, 
wymienić  obiekty  i  ludzi,  którzy  j e  tworzyli  trzeba  by  opasłego 
tomiska,  a  nie  krótkich  wynurzeń  u  schyłku  wieku. 

Miastem  kierowała  Rada  Narodowa  i wyłonione  z  jej  składu 
Prezydium  z  aparatem  wykonawczym.  Byl iśmy  dość  bl isko 
potrzeb  obywatela.  Mimo  dość  skromnej  obsady  osobowej  w 
latach  siedemdziesiątych  załatwial iśmy  sprawy  komunikacj i, 
geodezji,  a  nawet  zatrudnienia.  Al e  nie  chcę  się  rozwodzić  na 
temat  administracji.  Chcę  mówić  o  społecznej  części  ówczesnej 
władzy.  Ustroń  miał  szczęście  do  wybranych   bardziej  lub  mniej 
demokratycznie   Rad  Narodowych.  Sięgam  wprawdzie  pomięcią 
do  lat dość odległych,  ale dobre  tradycje  i zwyczaje  istnieją  nadal. 
Mam  przed  oczami  tych  ludzi,  którzy  całkiem  bezinteresownie 
uczestniczyli  w  miesięcznych  sesjach,  jak  i  licznych  komisjach, 
czy  zespołach  tematycznych.  Czas  biegnie  i wielu,  którzy  działali 
w  Radzie  już  odeszło,  a  pamięć  o  nich  się  zaciera  lub  całkiem 
zatarła.  Szkoda,  bo  byli  to  wspaniali  ludzie.  Mądrzy,  solidni  i 
uczciwi.  Widzieli  interes miasta  jako całość,  ale  i zaciekle  bronili 
spraw  swojej  dzielnicy,  osiedla,  zakładu  czy  przysiółka.  Ustroń 
to  ciekawe  miasto.  Ścierały  się  tu  przecież  różne  sprzeczne 
kierunki.  Przemysł  z  wiekowymi  tradycjami  i  uzdrowisko  z 
poważnymi  inwestycjami.  Rolnictwo  trudne  o  różnym  przekroju 
w zależności  od położenia.  Al e żeby  było śmieszniej  to  lecznictwo 
uzrowiskowe  miało  też wiekowe  tradycje przy czynnej  ówcześnie 
pomocy  przemysłu  lokalnego.  Naprawdę  dziwne  i dobre  miasto, 
godzące  ze  sobą  tak  sprzeczne  kierunki  rozwoju.  Może  właśnie 
dlatego  ciekawe  i  twórcze. 

Dzisiaj  żałuję,  że  w  tych  latach,  a  stale  mówię    latach  sześć
dziesiątych    nie  mieliśmy  magnetofonów  czy  kamer  video,  aby 
wiernie odtwarzać  pracę  radnych  na sesjach plenarnych.  Protokoły 
nie  mogą  oddać  subtelności  wypowiedzi,  krasomówczej  argu
mentacji,  gdy  broniło  się  interesu  pewnej  grupy  społecznej,  za
wodowej  czy  dzielnicy.  Zwyciężało jednak  zawsze  dobro  miasta, 
chociaż  czasem  na  progu  wielkich  inwestycji  trzeba  było  podej
mować  nie  popularne  decyzje. 

Sesje  bywały  pracowite  i poważne.  Czasami  ponosiły  emocje,  a 
też  zdarzały  się  komiczne  wpadki.  Kiedyś  zacny  człowiek  i dobry 
rolnik  w  ferworze  wypowiedzi  rąbnął  z  mównicy:    My,  którzy 
kooperujemy  z  maciorami!  I tu  połapał  się,  że  coś  nie  tak.  Zanim 
zdążył  sprostować  lapsus  odezwał  się  gruby  i donośny  głos:    No 
tobyśmy  radzi zobaczyli. Śmiech  był ogólny. Niewiasty  zapłonione, 
a  niefortunny  mówca  z nie najmądrzejszą miną  zapewniał   nie  bez 

W  tym  miejscu  stało  kiedyś  kino  „Uciecha".  Fot.  W.  Suchta 

racji   że chodziło  o  coś  zupełnie  innego.  Nie  było  wątpliwości,  że 
chodzi  o  kontraktację.  Al e  co  się  rzekło    to  się  rzekło  ku  ogólnej 
wesołości  i odprężeniu  spracowanych  umysłów. 

Walne  ustalenia  sesji  musiały  trałlać do  społeczeństwa  z jednej 
strony  jak  i z. drugiej  strony  trzeba  było  się  wsłuchiwać  w  opinie 
mieszkańców.  W  t\ m celu   jak  i zapewne  dzisiaj    organizowano 
spotkania  rejonowe  z  mieszkańcami.  Wspominam  je,  jako  dobrą 
szkołę  życia  wśród  ludzi  i  dla  ludzi.  Były  trudne  lata  budowy 
ważnych  obiektów  jak  remizy  OSP,  przedszkola,  szkoły,  kłopoty 
z  gazyfikacją  a  nawet  ostatni  etap  elektryfikacji  najwyżej  poło
żonych  przysiółków. 

Długie  wieczorne  rozważania  co dalej   na przykład   z. budową 
przedszkola  i strażnicy  w  Nierodzimiu.  Skąd  brać  środki  i  mate
riały,  o  które  w  tych  latach  nie  było  wcale  łatwo.  Zawsze  impo
nowali  mi  ludzie,  którzy  po  codziennej  pracy  w  zakładzie  czy  na 
roli ,  brali  na  swoje  barki  trud  działania  w  interesie  wszystkich. 
Nagrodą, jedyną  nagrodą  dla  nich  był efekt prac  i oddanie  obiektu, 
który  służył swemu  powołaniu.  Takich  przykładów  można  mnożyć 
długo. 

Lubiłem  te  zebrania,  chociaż  czasem  człowiek  usłyszał  bardzo 
wiele  i nie  zawsze  w salonowej  formie. Celował  w tym  Lipowiec. 
Mim o  tego chodziłem  tam  chętnie.  Może  dlatego,  że tam  właśnie 
można  było  usłyszeć  pełną  prawdę  o  stylu  działalności  władzy 
jak  i  innych  instytucji  miejskich.  Można  było  sobie  wygarnąć 
nawzajem  prawdę  bez  obrazy  i dąsów.  I tam  właśnie jeśli  się  coś 
ustaliło  to  było  wiadome,  że  będzie  zrobione. 

Lubię  ludzi,  którzy  mają  własne  zdanie,  ale  liczą  się  też ze  zda
niem  innych.  Co  bronią  swoich  racji,  ale  uważnie  słuchają  ar
gumentów  i propozycji  innych.  A jeśli  się przekonająto nie  ważne 
czyje  na  wierzchu    zabierają  się  do  roboty. 

Skóra  mi  cierpła  i cierpnie,  kiedy  spotykam  takich  co  zawsze 
najlepiej wiedzą  jak   ale  sami  nie  potrafią. Niestety.  Oni  byli,  są 
i zawsze  będą.  Al e  nimi  właśnie  nie  ma  sobie  co  zawracać  głowy. 

Często  patrzę  na  dzisiejszy  Ustroń.  Podoba  mi  się.  Przybyło 
domów,  wypiękniały.  Rozbudowała  się  sieć  handlowa.  Powstały 
nowe  zakłady  o  szerokiej  renomie.  Wystrój  i zawartość  sklepów 
łapie  za  kieszeń.  Szkoda  tylko,  że  często  bywa  pustawa.  Ruch 
samochodowy  zawrotny.  Obwodnica  pomaga  jak  może,  ale  już 
nie  nadąża.  A  pomyśleć,  że  jeszcze  w  latach  siedemdziesiątych 
Rynek  świecił  pustkami  tak, że można  było mroźną  zimą  urządzić 
lodowisko    ku  radości  starszych  i  młodzieży. 

Myślę,  że dobrze  wchodzimy  w nowy  wiek.  Uzdrowisko  leczy. 
Sanatoria  dają  wypoczynek  i  rehabilitację.  Hotele  zapraszają  i 
zachęcają  turystów.  Drogi    jeszcze  trochę   a będą  całkiem  dobre. 
Zieleń  się  trzyma,  chociaż  w  innej  strukturze.  I co  bardzo  ważne. 
Widać  dohre  i  celowe  posunięcia  włodarzy  miasta  tak  części 
gospodarczej  jak  i nie  mniej  ważnej  sferze  kultury  i  oświaty. 

Pamiętajmy  zawsze,  że  kiedyś  dawno  w  pierwszej  i  drugiej 
połowie  mi ja jącego wieku,  wielu  reprezentantów  społeczeństwa 
miasta  podejmowało  trud  ukierunkowania  przyszłości  naszego 
grodu,  by  nie  niszczyć  niczego,  wykorzystać  swoje  walory  jak 
najlepiej.  Zależało  to  i  zależy  nadal  od  pracowitości  i  rozumu 
mieszkańców.  Jestem  pewien,  że  w  następnym  wieku,  ba  nawet 
tysiącleciu  tych  walorów  naszym  ludziom  nie  zabraknie. 

Włodz imierz  Co łkowski 
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Ło  starce,  co  fórt 
cosik  zapatnościła 

Hanej  w tej chałupie  kole  cesty,  co  tam  dycki  tela  rajwachu,  ho 
majóm  tam  przeca  moc  dziecek,  a jeszcze  wiyncyj  gynsi,  miyszko 
w malej  izbeczce  na  modro  posztr  aj chowanej  staro  Bujoczka. 

Dycki  płyńcie  sie  kole  chałupy,  a fórt  je  gibko,  choć  mo  już 
przeca  słószne  roki,  bo  idzie  ji   łósmy  krziżyk.  Kaj  kiery  żynie 
cestóm  kole  chałupy,  to jóm  widzi,  dyć  baba  mo  dycki  jakómsikej 
pilobe.  A bo dowo  pozór  na małe  baj tle  łod  wnuka,  w lecie  łobiyro 
rybiźle,  abo  jakiś  i psiorki  na  zaworzowani,  to  wahuje  gowiydż 
coby  nie  wlazła  do  łobilo  i nie  zamarasiła  wszyckigo. 

Jak przijdzie  wieczór  i sie zećmi,  to baba je już  fest  zmordowano, 
nale  przeca  nielza  siedzieć  tak  po  pustu,  bez  roboty.  Tóż  starka 
siadajóm  kole  lampy,  bieróm  jegle,  co jóm  dycki  niechajóm  w 
takim  strzybnym  kastliku,  kaj  były  szpyndliki,  zicherki  i  roztomaite 
knefle.  Dzierżeli  go  w podstolu  i wycióngali  jak  Jicowałi  fusekle, 
abo  jakom  jakie,  abo  lotali  łoblyczki  dlo  dziecek.  Dyć  przeca 
kiedyś  i  sie  szporowało,  nie  wyciepowalo  wszyckigo.  coby  sie 
jeszcze  przidało,  jako  baji  dzisio. 

Bujoczka  to  była  akuratno  gaździno  i  dycki  wszyć ko  musiała 
mieć  jak  sie  patrzi.  Dziecka  czyste,  kole  chałupy  i w  miyszkaniu 
porzóndek  aż  sie  błyszczało,  a bydło  i gowiydż  na  czas  Iodbyte  i 
łoporzóndzóne.  Nale  to  było  hańdowni.  Teroski  już  je  staro  i 
downo  na wymowie.  Cera  gospodarzi,  a vr drugi  połówce  chałupy 
wnuk  z rodzinom.  Bujoczce  ponikiedy  sie  ta gospodarka  nie  widzi, 
nale  cóż  tu  prawić,  kożdy  mo  swój  rozum.  Lóna  dycki  musiała 
mieć  wszycko  na  swojim  miejscu.  Tóż ponikiedy  jóm  mierzi,  jak 
dziecka  łod wnuka,  co jich  w chałupie  było szczworo  wysmykowały 
wszełijaki  wiecy  na pole,  a potym  nie  skludziły  za  sobóm.  Taki  to 
teroski  dziecka    moc  wrzasku,  a  mało  roboty.  Starka  dycki 
chladali,  a  to zdrzadła,  jak  chcieli  se prziczosać  włosy  i  zapiónć 
homodłe,  abo  jaki  warzechy  jak  robili   zasmożke  do  zupy. 
Ponikiedy  trzeja  było  chładać  aj i łoblyczki,  bo  boć  dali  se  to  na 
swoji  miejsce  do  bieliźniorki,  to  przitrefiło  sie  że  ni  mogli  nóńś 
jakisi  westy,  abo  kopytek.  Starka  jowejczeli,  że  wszycko  sie j  im 
traci,  że dziecka,  kaj  co wysmyczóm,  bo nuchcóm  po  całej  chałpie 
i wszyndzi  ich pełno.  Cera  broniła  baj tli   i prawiła,  że  to  prowda 
jak  wparzóm  do  szpajski,  to  wszycko  sfutrujóm.  nale  przeca 
starczynych  wiecy  nie  bieróm,  bo  i po  co.  /sto  starka  mo  skłeroze 
i zabydzie  kaj  se co niecho.  Bujoczka  głowom  pokiwała  i swoji  se 
pomyślała.  Tak  to już  je  na  stare  roki,  człowieka  tak  nie  wożóm 
jako  hańdowni. 

Nale  lak  po  prowdzie,  to  Bujoczka  sama  musiała  prziznać,  że 
jak  pocztorz  prziniós  pyndzyj  łónskigo  ty dnia,  to  niechała  jóm 
karnik,  bo  zaś  miała  jakómsik  pilobe,  a potym  dłógo  musiała  se 
spóminać  kaj  jóm  zabyła.  Dopiyro  tyn  nejstarszy  chłapiec  łod 
wnuka,  co  mo  na  miano  Michoł  wysmyczył  ty  pinióndze  spod 
zie/eźnej,  fijołkowej  miski  w  kredynsie.  Dziepro  potym  prziszła 
na  to, że przeca  tam jich  wcisła.  Abo  roz jako  chładała  bryflaszki 
całe  popołedni,  zdało  sie  że jaki  złodziyj  był  w  chałpie,  czy  ki 
diosek.  Jowejczała,  że  tam  niechała  dwiesta  złotych,  a  potym 
prziszła  na  to,  że  ciepła  jóm  pod  zogłówek  i doista  tam  była. 

Tóż  musiała  prziznać  Bujoczka  sama  przed  sobóm,  że  skleroza 
też już  jóm  tropiła,  ale  i  ty  małe  baj tle  dycki  jóm  dopałowały  i 
wysmykowały  cosik,  a niechały  kansik  na  dełinach,  abo  w  inszym 
niepatorocznym  miejscu.  To też  przeca  była  prowda. 

Nale  tak  to je  w  taki  chałupie,  kaj  moc  łudzi  miyszko,  trzeja 
mieć  złote  nerwy,  coby  sie  nie  powadzić,  drugimu  przeboczyć  i 
choć  ponikiedy  człowiek  cosikej  by  powiedzioł,  to  dać  se  ty mu 
pokuj  i żyć jakoś  i w zgodzie.  W złości  za  moc  sie  wrzeszczy,  a  to 
potym  jyny  człowieka  mierzi.  Tóż  niechejmy  tóm  złoś  kansik  w 
podstolu,  abo  pod  zoglówkym,  tak  coby  my  ło  ni ganc  zabyłi. 

Choć  ponikiedy  nima  to  laki  proste,  byjmy  dobrzi  dlo  siebie  i 
tych  co  kole  nas  żyjóm    i do  starki,  co  ponikiedy  jowejczy  i  do 
bąjtła,  co Jórt  cosik  wymarasi. 

Lidia  Szkaradnik 

Z  kolyndóm 

„Bóg  sie  rodzi"  zaśpiywałi, 

i już  pujdóm  w drogę  dali. 

Cosik  grosza  w kapsie  majóm, 

to  zaś  radzi  zaśpiywajóm. 

Idom  dziecka  po  kolyndzie, 

świat  wiesielszy  zaroz  będzie. 

Pieśń  rozfygo  sie  wokoło, 

dzwon  kościelny  już  nas  woło. 

Bóg  sie  rodzi,  moc  truchleje 

W  serca  wnosi  to  nadzieje. 

Dobroć,  radość  niech  panuje 

Każdy  człek  tak  dzisio  czuje. 

Lidia  Szkaradnik 

Po sukcesie pierwszego wydania, ukazała się druga część  tomiku 
„Okruch\  ze  świątecznego  stołu".  Na  pierwszy  rzut  oka,  nie
pozorna  książeczka, jednak już po chwili znajdujemy się pod  uro
kiem  jej  prostoty.  Na  papierze  koloru  sepi  brązowym  drukiem 
wypisane  są  wiersze  poetów  znainch  w  naszym  regionie:  Ireny 
Brane,  /uzann\  Bujok.  Teodora  Cienciały,  Henryka  łasiczka, 
Anieli  Kupiec. Pawła  Lazara.  Wandy  Miser, Rudolfa Piwko,  Beaty 
Sabath    Rozmus,  Lidi i  Szkaradnik,  Kazimierza  Węgrzyna.  Jak 
widać  nie  tylko  szata  graficzna  nadana  wydawnictwu  przez 
Kazimierza  lleczko,  stanowi  o  jego  wartości.  Zawiera  utwory 
wprost  idealne  do  czytania  o  tej  porze  roku.  Pełno  w  nich  ko
lędników. dźw ięku dzwonów, świątecznego rogardiaszu,  śmiechu, 
radości,  ale  też  ciszy  zimowej  nocy,  skupienia,  wspomnień. 
Każdemu  utworowi  towarzyszą  grafiki  Bogusława  Heczko, 
tworząc nastrój Świąt Bożego Narodzenia  i Nowego  Roku  obecny 
w tomiku  wydanym  przez galerię  „Na Gojach".  (mn) 

Salo n  Mod y  M & M  s . c . 
K  Płytki  ceramiczne 

n  ,  .  i wyposażeni e 
Prawdziwe   ;  .  . łaziene k 

Oblicze Elegancji  tel .  8541528 

USTROŃ  UL .  D A S Z Y Ń S K I E G O  70A 

T R E N D Y 
H A I R  I  \ S I I I O N 

U s t r o ń,  ul.  3  M a j a  12  g 
te l .8541798 

O f e r u j e my  n a j n o w s ze  os iągnięc ia  w 
dz iedz in ie  k r e o w a n ia  f r yzu r. 

Techn iki  ba layaz,  p a s e m k a,  t rwa łe 
ondu lac je,  n a j m o d n i e j s ze  koki. 

Wesołych  Świąt 
i szczęśliwego  Nowego  Roku 
wszystkim  swoim  Klientom  życzy 
Joanna  Kotarska  i  pracownicy 
Kancelarii  Prawniczej  Biura  Podatkowego 
w  Ustroniu  przy  ni.  9  Listopada 

O k r u c h y 

ze  świątecznego 
stołu 
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J.  Budziaszek  podczas  spotkania  z młodzieżą.  Fot.  W.  Suchta 

NIE MA  PRZYPADKU 
Pierwszym  warunkiem  jest  uświadomienie  sobie,  że  jestem 

grzesznikiem  i  takim  pozostanę  do  końca  życia  —  mówił  Jan 
Budziaszek  młodzieży,  którą  odwiedził  w „Schronie"  u  Domini
kanów.  Sam  „Schron"  to  miejsce  spotkań  młodych,  gdzie  ojciec 
Tytus  Piłat  zaprasza  ciekawych  ludzi  opowiadających  o  sobie. 
Młodzi  ludzie  pytają,  mają  szansę  poszerzyć  swe  horyzonty. 
Spotykają się od pięciu  lat. Jest  to dominikańskie  duszpasterstwo 
młodzieży,  które  działa  przy  klasztorze  ojców  Dominikanów  w 
Hermanicach.  Zbiera  się  tu młodzież  szkół  średnich,  studiująca i 
pracująca, która  szuka głębszego  poznania  Boga. 

Budziaszek  to  dla  dzisiejszych  czterdziestolatków  przede 
wszystkim  perkusista  zespołu  Skaldowie.  Dalej gra, ale w  kręgach 
kościelnych  w  większym  stopniu  kojarzy  się  z  głęboką  wiarą, 
przeżytym  przełomem  religijnym, o  którym  opowiada  innym.  Nie 
była to pierwsza jego wizyta w Hermanicach. Wcześniej  odwiedzał 
lipcowe rekolekcje na Hcrmanickiej Łące. Ojciec Tytus mówi o nim: 

Jest jednym  ze współczesnych  świadków  wiary działającym 
w środowisku muzyków jazzowych.  Kiedy spotkał w swoim  życiu 
Jezusa, zaczął o Nim świadczyć  i dzielić się Nim z  innymi.  Obec
nie oprócz  działalności  estradowej jeździ  do  różnych  wspólnot  i 
parafii  opowiadając  jak  wielkich  rzeczy  doświadczył  w  swoim 
życiu. 

Nie  ma  przypadku  na  świecie,  wszystko  ma  swój  głęboki 
sens — mówi J. Budziaszek. — Zostałem wprowadzony do zespołu 
Skaldowie,  objechałem  cały  świat,  a  teraz  ludzie  przychodzą  na 
spotkania  ze  mną,  na  spotkanie  ze  Skaldem.  Gdyby  to  był  jakiś 
tam  Budziaszek,  nikt  by  nikt  by się nie  zjawił. 

O  swoich  przeżyciach  mówi  otwarcie.  Był  okres  gdy  krążyło 
powiedzonko: „Jan  Budziaszek wytwórnia  flaszek". Od  czternastu 
lat jest abstynentem,  człowiekiem  głęboko  religijnym, chociaż  ta 
jego religijność wymyka  się ze sztywnych  ram, często wyraża  się 
w  konkretnych  sytuacjach,  podejmowanych  decyzjach. 

Odpowiadać  przez  Bogiem  będziemy  nie z naszej  pobożno
ści, ale z naszej dobroci — twierdzi. — Moich  kolegów  muzyków, 
aktorów,  nigdy  bym  się  nie odważył  nawracać,  bo  by  mnie  za  to 
skreślili.  Oni  muszą  zobaczyć,  że  ze  mną  jest  przyjemnie  zjeść 
kolację, że na mnie  można  polegać.  Szukają mojego  świadectwa 
wiary. 

Jak  to  się stało,  że spotkałeś  Pana  Boga?  Jak  to się stało,  że 
On  spotkał  ciebie?  — pytał  o.  Tytus. 

Łaska,  łaska,  łaska  i jeszcze  raz  łaska  — odpowiada  i wraca 
wspomnieniami  do  swego  nawrócenia.  —  Wiodłem  życie  big
bitowca,  lekkie,  łatwe  i  przyjemne  wśród  ludzi  o  podobnych 
zainteresowaniach.  W  lecie  1984  r.  żona  z  dziećmi  wyjechała  na 
wakacje, a Skaldowie grali w Ameryce. Zostałem w domu sam. Nie 
zdarzało  mi  się  to  często,  ale  poszedłem  do  mojego  kościoła 
parafialnego,  a  tam  wisi  ogłoszenie,  że  wychodzi  krakowska 
pielgrzymka  do  Częstochowy  i  chodzi  o  to,  żeby  parafianie 
udostępniali  mieszkania  dla pielgrzymów  spoza  Krakowa.  Miałem 
puste  mieszkanie,  były  to  czasy  gdy  wierzyłem  w  „Solidarność", 
więc  się zgłosiłem,  sam  nie wiem  dlaczego.  No  i przysłali  do  mnie 
grupę  Niemców.  Akurat  przygotowywałem  się  do  festiwalu  w 

Sopocie,  a  u  mnie  całe  to  niemieckie  towarzystwo  ćwfezy  pieśni 
pielgrzymkowe.  Po czterech  dniach  idę z nimi  na  Wawel,  skąd  po 
mszy mieli wyruszyć. Po prostu pomagałem nieść bagaże. Zostałem 
na mszy. Potem pielgrzymka wychodzi, a ja  myślę sobie, że  można 
jeszcze  kawałek  z  nimi  przejść.  Potem  jeszcze  kawałek  i  tak 
doszedłem  do  pierwszego  noclegu.  Ktoś  mi  rzucił  kawałek  koca. 
Po  sześciu  dniach  stanąłem  w  Częstochowie  przed  Cudownym 
Obrazem.  Pomyślałem,  co ja  tu  robię? Gdyby wtedy  ktoś mnie  za
pytał  o  to,  nie  potrafiłbym  odpowiedzieć.  Prosto  z  Częstochowy 
pojechałem  do  Sopotu.  Z  pielgrzymki  gdzie  nie  śpiewa  się  zawo
dowo,  często  fałszuje,  tak  jak  stoję  jadę  grać  na  profesjonalny 
festiwal, gdzie miało miejsce takie oto zdarzenie: Nagle  wychodzą 
technicy  i ustawiają  mikrofon  do  góry  nogami.  Wiadomo    zaraz 
wystąpi  stepujący  artysta.  Jednak  coś  nie  tak,  bo  zaczynają  grać 
wolny  wstęp,  a  z  góry  dostojnie  schodzi  kobieta  i zatrzymuje  się 
przy odwróconym mikrofonie. Nagle myk i stoi na głowie. Wszedłem 
na scenę, ustawiłem się do tej panienki w pochylonej pozycji i patrzę, 
patrzę  jej  głęboko  w  oczy.  Co  się  dzieje,  myślę.  A  Jerzy  Gruza, 
który  reżyserował  ten  festiwal, krzyczy z góry: „Panie  Budziaszek! 
Dlaczego  przeszkadza  pan  artystce!"  „Chciałem  tylko  wiedzieć  o 
co jej biega." Patrzę dalej na nią  i pytam „O co ci chodzi?  Dlaczego 
to robisz?" A ona tak jakoś popatrzyła  na mnie  i powiedziała:  "Tak 
budiet  łudsze".  Chodziło  jej  o  lepszy  wyraz  artystyczny,  a  tak 
właściwie  nie  miała  nic  do  powiedzenia.  Przeanalizowałem  swą 
drogę  do  Częstochowy,  udział  w  festiwalu  i  za  rok  świadomie 
uczestniczyłem  w  pielgrzymce. 

Przed  drugą  pielgrzymką  ma  miejsce  jeszcze  jedno  ważne 
zdarzenie. Grają koncert jazzowy.  W przerwie  idą do baru, jak  to 
wdzięcznie  określił,  załatwiać  różne  sprawy.  Tam  podchodzi  do 
nich  niepozorny  człowiek  i wywiązuje się  taka  oto  rozmowa: 

Al e  fajnie gracie.  Nie  zagralibyście  na  weselu? 
A czy  pan  zdaje sobie  z tego  sprawozdanie,  że my jesteśmy 

światowi  muzycy.  Proszę  pana,  proszę  nie  przeszkadzać. 
Facet  dalej  stoi,  a gdy  wychodzą  wyciąga  asa z  rękawa. 

Panowie,  za  ile  tutaj  gracie? 
Żeby  się  w  końcu  odczepił  podają  kosmiczną  sumę.  o  której 

nawet  śnić  nie  mogli. 
A  za  tyle  zagracie  na  weselu?   podwaja  stawkę. 
No...  Może  zagramy. 

Jest to wesele bezalkoholowe, gdzie wśród tańczących  widoczni 
są  ludzie  w  białych  habitach.  Tak  trafia  do  wspólnoty  charyz
matycznej  przy  klasztorze  Dominikanów  w  Krakowie. 

Szczególnie  w  naszym  kraju,  gdzie  takie  dziadostwo  się 
dzieje w sferach politycznych, wielu chrześcijan pyta Pana  Jezusa: 
Kiedy  przywrócisz  nam  w  końcu  nasze  królestwo?  A On  mówi 
wciąż to samo: Nie wasza to rzecz znać czas  i chwilę, którą Ojciec 
niebieski  przeznaczył  władzą, ale gdy zstąpi na was  Duch  Święty 
będziecie  moimi  świadkami,  aż  po  krańce  ziemi.  Nie  wiadomo 
dlaczego  tak  się  dzieje,  ale  kiedy  Duch  Święty  zstąpił  na  apos
tołów,  oni  przez  pięćdziesiąt dni  trwali  na modlitwie  z Maryją  w 
Wieczerniku. Nie ma możliwości, by Duch Święty zstąpił, dopóki 
człowiek  nie  zacznie  modlić  się  z  Maryją.  Nikt  z  nas  nie  może 
powiedzieć, dlaczego się tu znalazł. Ale przecież  nie ma przypadku 
w świecie, wszystko ma swój głęboki sens. Któryś z apostołów mógł 
powiedzieć:  Kiedyś  to  było  fajnie! Jeździliśmy  na  rybki,  czasem 
napiliśmy  się wódeczki  i życie 
płynęło  wesoło.  A  teraz  ktoś 
włożył  na nas jakiś  ciężar  i ka
zał  nieść  nie  wiadomo  dokąd. 
A  Pan  Jezus  przychodzi  i  mó
wi: Masz na tyle silne  ramiona, 
że  dasz  sobie  radę,  bo  to  ja 
przede  wszystkim  ciebie  wy
brałem. 

Wojsław  Suchta 
Z prawej: okładka kasety  wy

danej z okazji pielgrzymki  Ojca 
Świętego  do  kraju  w  1999  r., 
zawierająca  modlitwy  za  Oj
czyznę  między  innymi:  Reja, 
Kochanowskiego,  Gałczyńskie
go, Norwida,  Słowackiego. 

Muzykę  napisał  i  wykonał 
Jacek Zieliński, recytuje Jan  Bu
dziaszek. 
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Ni e  można  narzekać  na  wybór,  jeśli  chodzi  o  świąteczne 
drzewko.  Choinki  sztuczne  w  różnych  odcieniach  zieleni  i  roz
miarach  są w  prawie  każdym  sklepie,  prawdziwych  też jest  wiele 
rodzajów. Sprzedaje się świerka,  sosnę,  sosnę czarną, a na  zakupy 
wybieramy  się  na  targowisko,  do  gospodarstw  ogrodniczych, 
szkółek.  W  pachnące  drzewko  tradycyjnie  zaopatrzyć  się  można 
w ustrońskim  Nadleśnictwie,  które przeznacza  do wycięcia  choinki 
rosnące  zbyt  gęsto  lub  pod  liniami  wysokiego  napięcia.  W  Cie
szynie  na  Rynku  stanęła  choinka  z  Leśnictwa  w  Dobce. 

1.9  Rozpoczęły  działalność:  Gimnazjum  Nr  1 w  nowym 
skrzydle  SP  1 i Gimnazjum  Nr  2  w  SP  2. 
1.9  Uruchomienie  agencji  pocztowej  w  Polanie. 
I .9  Komendantem  Komisariatu  Policji  w  Ustroniu  został 
Janusz  Baszczyński. 
34.9  Muchowe  mistrzostwa  Polski  zorganizowane  przez 
Polski  Związek  Wędkarski. 
4.9  II I  Integracyjny  Rajd  Górski  Osób  Niesłyszących. 
8.9  W  kościele  św.  Klemensa  uroczyście  zainaugurowano 
przygotowania  do jubi leuszu  2000  lat  chrześcijaństwa. 
19.9  I Ogólnopolskie  Zawody  w  Kolarstwie  Górskim  o 
Puchar  Wicewojewody  Andrzeja  Gałażewskiego  na 
Równicy. 

I I . 9  Międzygminne  Zawody  Sportowo    Pożarnicze 
Ustroń    Brenna,  stadion  KS  „Kuźnia". 
12.9  Prezentacja  książki  Krystyny  Wineckiej  „Od 
Stanisławowa  do  Australi i"  w  Muzeum  Hutnictwa  i 
Kuźnictwa. 
12.9  Powiatowe  Zawody  Sportowo    Pożarnicze. 

Na  Międzynarodowych  Targach  Rolno    Spożywczych 
w  Poznaniu  Mokate  otrzymuje  wyróżnienie  „Hi t 
Polagry'99". 
— Certyfikat  Ajkredytacyjny dla  Górnośląskiego  Centrum 
Rehabilitacji  „Repty"  przyznane  przez  Centrum 
Monitorowania  Jakości  w  Ochronie  Zdrowia  w  Krakowie. 

2 .10  K o n f e r e n c ja  d la  Kob iet  „ Jak  zna leźć  wyc i szen ie 
w  n i e s p o k o j n ym  ś w i e c i e"  z o r g a n i z o w a na  p rzez 
F u n d a c ję  „Zyc i e  i  M i s j a"  z  udz ia łem  L indy  Di l low . 
9 .10  Jub i l eusz  10    lecia  dz ia ła lności  O ś r o d ka 
M e d y c y ny  P r e w e n c y j n ej  i Op ieki  K o m p l e k s o w ej 
A l i n y  i  H e n r y ka  W ie jów. 
16 .10  Spo tkan ie  z  Lucyną  W inn i cką  w  M D K 
„ P r a ż a k ó w k a ". 
25 .10  Wa lne  z e b r a n ie  s p r a w o z d a w c zo    w y b o r c ze 
T o w a r z y s t wa  K o n t a k t ów  Z a g r a n i c z n y c h,  p rezesem 
zos tał  A n d r z ej  P iechock i. 
28 .10  A d am  M a k o w i cz  i  Robert  Ko rzen iowski 
spotka li  s ię  w  redakc ji  G a z e ty  Us t rońsk ie j. 
28 .10  Z e b r a n ie  s p r a w o z d a w c zo    w y b o r c ze  K lubu 
S p o r t o w e go  „ K u ź n i a " ,  p rezesem  został  Z b i g n i ew 
H o ł u b o w i c z. 
2 8 . 10  N o w ym  p rezesem  O d l e w n i c z ej  Spó łdz ie lni 
Meta li  N i e ż e l a z n y ch  w y b r a no  Jacka  Pie tora. 
29 .10  Z jazd  s p r a w o z d a w c zo    w y b o r c zy  Z a r z ą du 
M i e j s k i e go  Po l sk iego  S t r o n n i c t wa  L u d o w e g o, 
p rezesem  zos tał  Jan  Kub ień. 
2 9 . 10  K o n k u rs  eko log i czny  u c z n i ów  szkół 
p o d s t a w o w y ch  i g i m n a z j ów  w  „ L e ś n i k u ". 

TWUriA  S r  Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  19 
LI i  K U A  S . C.  t d  8 5 4 . 2 5 7 5 ;  8 5 4 ^ o 69 
Antoni  i Szymon Dyrda  tel.  kom.:  0604  45  11  59 

^ F U N D A M E N T Y ,  ŚCIANY 
BUDOWA  D O M ÓW 

^ O C I E P L A N I E  B U D Y N K Ó W 
^ W J A Z D Y ,  P L A C E,  D R O GI 
^ U S Ł U GI  P R O J E K T Y,  R O B O TY  BUD. 

Zdrowych  y  pogodnych 

Świąt  Bożego  Narodzenia 
i samych  udanych 
inwestycji 
w Nowym  Roku 
Życzą 
właściciele  firmy. 

i*;:*:*:*:*  Oferta  na  zimę: 
odśn ieżan ie  p laców, 

park ingów,  do jazdów, 
wywóz  śn iegu. 

Zlecenia 
in terwency jne 

na  te lefon. 

majster   Ustroń,  ul.  Po lna  9 
..  ftfil1* 

K j  / J \  Czynne:  8.0017.00 
S ^ Z / l l  Sobota:  8.0013.00 

tel. kom. 060 26 25 757,  (033) 85 44 322 
ZAPRASZAM Y  M  ZAKUP Y 
Wszystkim  Kl ientom  z  okazji  Świąt 
Bożego  Narodzenia  i Nowego  Roku 
2000  sk ładamy  najserdeczniejsze 
życzenia  wszelkiej  pomyślności. 

F i rma  „Majster" 
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Fot.  W.  Suchta 

TURNIEJ Z MIKOŁAJE M 
Mikołaj  zawitał  też  do  najmłodszych  piłkarzy.  W  sali  gimnas

tycznej przy ul. Daszyńskiego w sobotnie przedpołudnie pod okiem 
Mikołaja  swoimi  umiejętnościami  popisywali  się  najmłodsi 
ustrońscy piłkarze. Jako że faktycznie potrafiąjuż sporo, wszystkich 
uhonorowano prezentami. Rywalizacji przyglądali się rodzice, którzy 
też dali się wciągnąć do wspólnej zabawy. Najwięcej emocji  wzbu
dził  konkurs  rzutów karnych,  w którym  do bramki  starały  się trafić 
mamy piłkarzy. Szczerze powiedzmy, że nie wszystkim to się udało. 
Były  też  zabawy,  w  których  uczestniczyli  rodzice  ze  swoimi 
pociechami,  a  raczej  należałoby  napisać  przyszłymi  sławami 
piłkarskimi.  Piłkarskie  przedpołudnie  z  Mikołajem  przygotował  i 
prowadził  Karol  Chraścina.  Okazało  się  że  radny  powiatowy  K. 
Hraścina  to  nie  tylko  trener  ale  także  utalentowany  wodzirej 
potrafiący bawić  spore grono  osób. 

W poszczególnych  konkurencjach najlepszymi okazali się: grupa 
młodsza: skakanka:  I. Dawid  Molek, 2. Mateusz Tomala, 3.  Kamil 
Zwierzykowski,  żonglerka:  1. Dawid  Gomola, 2. Mateusz  Tomala, 
3.  Dawid  Molek,  strzały  na bramkę:  1. Mateusz  Tomala,  2.  Kamil 
Zwierzykowski,  2.  Szymon  Nowak,  3.  Drzegorz  Pindor,  3.  Kamil 
Białoń, slalom z piłką:  I. Mateusz Tomala, 2. Kamil  Zwierzykowski, 
3. Szymon  Nowak, grupa starsza: skakanka:  1. Mateusz Nowak,  2. 
Dawid  Kocot,  3.  Tomasz  Sztwiertnia,  3.  Krzysztof  Studnicki, 
żonglerka:  1. Mateusz  Nowak,  2.  Dawid  Kocot,  3.  Kamil  Sikora, 
strzały na bramkę:  1. Damian  Leszczyna,  1. Krzysztof Studnicki,  1. 
Dawid  Kocot,  2.  Rafał  Tomaszko,  2.  Kamil  Sikora,  3.  Tomasz 
Sztwiertnia,  3. Łukasz  Błachut,  slalom z piłką:  1. Mateusz  Nowak, 
2. Tomasz  Sztwiertnia,  3. Rafał Tomaszko.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

N a j l e p s ze  ż v c 2 e i na  z  o k a z ji 

s  ^W II i!) 1 

,1  P M«  2 0 0 0  I R  o l k t ui  s ik łat ia 

S K L E P  M E B L O W Y   M  O«»  M a n l u t a i , 

Wytwórni a  Naturalnych 
Wód  Mineralnych 

Pośród  Przyjaciół, 
w nastroju  radosnym,  w zdrowiu  ^ 
i spokoju  niech  upłyną  Państwu 

te niezwykłe  Święta, 
zaś Nowy  Rok,  będący  progiem 

' j .  w trzecie  Milenium, 
O  O  ^  niech  przyniesie 

^  każdemu z  Państwa 
^  wiele  dobrych, 

pomyślnych  zdarzeń, 
tak  w życiu  prywatnym, 

jak  i  zawodowym. 

C V A  I F N U  FFII 

o

Zapraszamy  do  naszych sklepów  AGD: 

tel.  8542092 

tel.  8533741 

Wszystko dla dzieci 
sklep  przy  Kuźni  k/  torów  kolejowych 

©  akcesoria  dla  niemowląt 
©  pajace,  śpiochy,  wyprawki 
©  spodnie,  bluzy,  dresy 
©  koszule,  bluzki,  sukienki 
©  kurtki,  ocieplacze 
©

^ m ^ n ^ t n ^ m ^ . W ^ W » ^ '^ 

Wesołych 
5wiqt 

wszystkim 
gpigy  Milusińskim 

i ich  Rodzicom 
s k r a d a  s k l e p 

„ W s z y s t k o 
d l a  c iz ie: o  i" 
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Fot.  W.  Suchta 

UCIĄŻLIWE  OPADY 
Bardzo  uciążliwe  są  opady  śniegu  w  tym  roku.  Już  dwa  razy 

zdarzyło  się,  że  w  ciągu  doby  spadło  kilkanaście  centymetrów 
śniegu.  Odpowiednie  służby  starają  się  utrzymać  przejezdność 
dróg. Jedynie zimowe  utrzymanie dwupasmówki  i obwodnicy  jest 
w  gestii  starostwa  powiatowego,  pozostałymi  drogami  zajmuje 
się  gmina.  Wiele  problemów  służbom  odśnieżającym  sprawiają 
zaparkowane  na  poboczach  dróg  samochody. 

Stwarza  to  sytuacje,  gdy  wzajemnie  przeszkadzają  sobie 
służby  miejskie  i  właściciele  samochodów  —  mówi  zastępca 
burmistrza  Ireneusz Szarzeć. — Dlatego zwracamy się z uprzejmą 
prośbą do mieszkańców  o współpracę  i zaangażowanie się w akcję 
odśnieżania.  Koordynatorem  akcji jest  Przedsiębiorstwo  Komu
nalne,  jednakże  na  każdym  z  właścicieli  posesji  też  ciąży 
odpowiedzialność  za  odśnieżanie  chodników  i placów  przed  ich 
posesjami.  Prosimy  też,  by  nie  zostawiać  samochodów  na  pobo
czach    szczególnie  na  osiedlach,  nie  zakrywania  kratek  ście
kowych  przy  odśnieżaniu.  Chodzi  o  to  by  wzajemnie  sobie  nie 
przeszkadzać.  Prosimy  też  o zrozumienie,  że  przy  intensywnych 
opadach  odpowiedzialne  służby  muszą  się  skoncentrować  na 
głównych  drogach.  Zaniedbania  w  odśnieżaniu  nie  wynikają  z 
nieudolności.  Przy  intensywnych  opadach  zaangażowaliśmy 
dwukrotnie  więcej  sprzętu  niż  wynika  to  z  operatu  zimowego 
utrzymania  dróg.  (ws) 

Obwieszczenie 
Burmistrza  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  20 grudnia  1999  roku 
w  sprawie:  in formacji  o  numerze  i granicach  obwodu 

głosowania  oraz  wyznaczonej  siedzibie 
obwodowej  komisji  wyborczej  w  wyborach  uzupełniających 

w  d n iu  16  s t y c z n ia  2 0 00  r. 
Na  podstawie  art.  32  ustawy  z dnia  16  lipca  1998  r.   Ordynacja 
wyborcza  do  rad  gmin.  rad  powiatów  i  sejmików  województw 
(Dz.U.  Nr  95,  poz.  602  i Nr  160,  poz.  1060)  oraz  w  związku  z 
uchwałą  nr  113/98  Zarządu  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  z dnia  9 
września  1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania  (Dz. 
Urz.  Woj.  Bielskiego  Nr  17, poz.  311)  i w związku  z  Uchwałą  nr 
lX/97/99  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  z dnia 27 maja  1999 
r.  w  sprawie  nadania  nazwy  nowej  ulicy,  oraz  zarządzeniem  nr 
215/99  Wojewody  Śląskiego z dnia 4  listopada  1999 r. w  sprawie 
przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej 
Uzdrowiska  Ustroń  w  okręgu  wyborczym  nr  6  (Dz.  Urz.  Woj. 
Śląskiego  Nr 48,  poz  1239) 

podaje  się  do  wiadomości  wyborców,  in formację 
o  1 obwodzie  głosowania 

obe jmującym  okręg  wyborczy  nr  6, 
w  którym  zostaną  przeprowadzone  wybory  uzupełn ia jące 

do  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 
w  dniu  16 stycznia  2000  r. 

Nr 
obwodu 
silosowania 

Granice  okręgu 

Gimnazjum 

Nr 2 

43450  Ustroń 

ul.  Daszyńskiego 

31 

ulice;  Blaszczyka,  Cholewy,  Cieszyńska 
Długa (do nr 17 po stronie lewej i do nr 20 
po stronie prawej), Dworcowa  Fabryczna, 
Katowicka (do nr 46). Katow icka II (od nr 
8  do  24),  Komunalna,  Konopnickiej, 
Kościelna.  Ks.Kojzara.  Lipowczana, 
Obrzeżna. os. Centrum (bl. od  I do 8), os. 
Cieszyńskie (bl. Od do4). Piękna. Plac Ks. 
Kotschego,  Spółdzielcza.  Stalmacha. 
Stawowa Tartaczna Wantuły, Wiosenna 

Lokal  wyborczy  o twar ty  będzie  w  dniu  16  stycznia  2000  r. 
między  godziną  6.00  a  20.00. 

Burmistrz  mgr  Jan  Szwarc 

Siedziba 

obwodowej 

komisji wyb. 

J STO PAD  1 9 9 9  G R U D Z I E Ń  1 9 9 9 
1.11  Ekumen iczna  uroczystość  poświęcen ia  krzyża 
na  cmentarzu  komuna lnym. 
I .11  kwesta  przed  cmentarzami  na  Ośrodek 
Rehab i l i tacy jno    W y c h o w a w c zy  dla  dzieci  i 
m łodz ieży  n iepe łnosprawnej  w  N ie rodz imiu. 
3.11  Koncert  A d a ma  Makow icza  w  Ustroniu. 
3.11  N o w ym  t renerem  „ K u ź n i "  został  Henryk 
Sobczak. 
10.11  Jub i leusz  10    lecia  obchodz ił  Dom  Europejsk i, 
z  tej  okaz ji  odby ło  się  uroczyste  seminar ium. 
I I . 1 1  W  „P rażakówce"  wys tąp ił  duet  g i ta rowy 
Katar ina  i Franciszek  Wieczorkowie. 
1314.11  Na  Zawodz iu  odby ło  się  spotkan ie  p iekarzy 
i cuk ie rn ików  ś ląsk ich. 
19.11  St ra jk  p racown ików  oświaty.  Za jęc ia  odbywa ły 
się  ty lk o  w  Szkole  Pods tawowej  Nr  6  i w  Fili i 
L iceum  im.  M .  Kopern ika. 
26.11  Odznaczeni  zostali  honorowi  dawcy  krwi 
dz ia ła jący  w  K lub i e  H DK  przy  Zak ładach 
Kuźn iczych 
—  N o wy  w óz  bo jowy  dla  Ocho tn iczej  Straży 
Pożarnej  w  L ipowcu. 

4.12  Wernisaż  wys tawy  Flor ianan  Kohuta  „St rachy 

Polne",  Muzeum  Hutn ic twa  i  Kuźn ic twa. 

6.12  T radycy jny  M iko łaj  na  ust rońsk im  Rynku. 

6.12  M iko ła j kowy  Turn iej  Tenisa  Sto łowego. 

6.12.  M iko ła j kowy  turn iej  na jm łodszych  pi łkarzy. 

8.12  Walne  zebran ie  sp rawozdawczo    wyborcze 

Towarzys twa  Rekreacy jno    Spor towego  „Si ła" , 

p rezesem  wybrano  Andrze ja  Georga. 

10.12  I Z jazd  pow ia towy  de legatów  Polsk iego 

St ronn ic twa  Ludowego,  prezesem  został  Jan  Kubień. 

1114.12  De legac ja  z  Ustron ia  wz ię ła  udział  w 

obchodach  Dni  Ha jdunanas  na  Węgrzech. 

Seminar ium  poświęcone  opracowan iu  strategii 

rozwo ju  dla  w o j e w ó d z t wa  ś ląsk iego. 

22.12  Na  „P rażakówce"  Koncert  Św ią teczny  w 

wykonan iu  uczn iów  i nauczycie li  Ogn iska 

Muzycznego 

31.12  Wspó lna  zabawa  sy lwes t rowa  na  ust rońsk im 

Rynku. 
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Świąt  Bożego  Narodzenia 
oraz  wszelkiej  pomyślności 

w  Nowym  Roku  2000 
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.  i  Gościom  ^ 

Uzdrowiska  Ustroń 
składa 

§  p ^ p p p ^ p  p  . f 

^Łk 

Ak 

A< 

Ak 

Ak 

Ak 

Ak ^ 
Ak 

Ak 
^iff 

Ak 

Ak 

Ak 

Ak ^ 
Ak 

Gazeta  Ustrońską  25 



Radosnych  Świąt Bożego  Narodzenia, 
pomyślności  i zdrowia 
w Nowym 2000  Roku 
wszystkim  swoim 
Pacjentom i Klientom 
składają 
Henryk i Alin a Wieją 
oraz  pracownicy 
Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej 
i Opieki  Kompleksowej 
w Ustroniu  przy ul.  Ogrodowej 6 

Fot.  W.  Suchta 

Uchwała  nr  XIV/152/99 
Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  16 grudnia  1999 r. 
w  sprawie:  ustalenia  stawek  czynszu  regulowanego za 

lokale  mieszkalne. 
Na  podstawie  art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 2  lipca  1994  roku o 
najmie  lokali  mieszkalnych  i dodatkach  mieszkaniowych  (j.t. z 
1998  r. Dz. U. nr  120 poz. 787) w związku  z  Zarządzeniem 
Wojewody  Śląskiego  nr  189/99  z  dnia  28.09.99  r. w  sprawie 
ustalenia  wskaźników  przeliczeniowych  1 m2  powierzchni 
użytkowej  budynku  mieszkalnego 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń 
uchwala 

§
Stawkę  bazową  czynszu  regulowanego w wysokości  2,28 zł. 

§ 2 

Czynsz regulowany za lokale mieszkalne  ustalany będzie  według 
załącznika nr 1 do uchwały. 

§ 3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od  dnia  1 lutego  2000 r. 

§ 5 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na tablicach 
ogłoszeń  na terenie  miasta  i publikację w Gazecie  Ustrońkiej. 

Załącznik nr 1  do uchwały nrXIV/152/99  Rady Miejskiej Uzdrowiska 
Ustroń z dnia  16 grudnia  1999 r. 

Z A S A D Y  O B L I C Z A N I A  C Z Y N S Z ÓW  R E G U L O W A N Y CH 
DL A  L O K A L I  M I E S Z K A L N Y C H 

1) Stawka bazowa czynszu  regulowanego wynosi wg wyliczenia 
a) wielkość  wskaźnika przeliczeniowego  1 m2 powierzchni  użytkowej 
budynku  mieszkalnego  w IV kwartale  1999  roku  wg Zarządzenia nr 
189/99 Wojewody Śląskiego z dnia 28.09.99  r. wynosi  1982 zł. 
b) wyliczenie proponowanej stawki  bazowej czynszu: 
w roku  1999 obowiązywała stawka 1.84 zł jako 1,38% kosztu odtworzenia 
1 m2 lokalu w skali  roku (1600 x  1,38% : 'l 2 mcy =  1,84 zł) 
Zachowując ten sam wskaźnik procentowy stawka czynszu  wynosi: 

1982  x  1.38%  : 12 mcy  =  2,28  zł /mc 
Maksymalny czynsz zgodnie z art. 25 pkt 2 ustawy może wynosić: 

1982  x 3% : 12 mcy  = 4,95  zł /mc 
1.38 %<  3% 

2,28 zł/m2/mc stanowi 46.06 % czynszu  maksymalnego. 
czyli 4.95 zł/m2/mc 

% wzrost stawki bazowej w 2000 roku w stosunku do 1999 roku wynosi: 
2 , 2 8/  1,84 =  2 3 , 9% 

2)  Stawka  2.28  zł/m2  dotyczy  mieszkań  o współczesnym  standardzie 
(stan  techniczny  budynków  dobry,  mieszkania  posiadają  wszystkie 
urządzenia). 
3) Dla mieszkań  nie wymienionych  w punkcie 2 stosuje się następujące 
zmniejszenia: 

Zmnie jszen ia  %: 
brak bieżącej wodv  20% 
brakC.O.  '  10% 
brak  WC  10% 
brak łazienki  10% 
brak gazu  10% 
mieszkanie na poddas/u  3% 
ciemna kuchnia  2% 
wejście do mieszkania "prosto z pola"  2% 
(brak  klatek  schodowych) 
m a k s y m a l na  suma  zmnie jszeń  6 7% 

SERWIS  > 
OGUMIENIA 

d^gfgfc 
OPONY  NOWE 

I UŻYWANE 
Ustroń    Hermanice 

ul. Wiśniowa 2 
033/  854  50 66 
0602  79 44 34  > 

Metal  Płot 
wykonuje: 

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 

Dominikańska  24a,  lei  85451 06 
lei  kom 0h0l5l(,Xvl 

now o  o twar t y 
sklep 
zoologicioo 
wedkarsk l 
„   H R A " 
Ustroń , 
ul. A. Brod y * 
(obok targowiska ) 
Z A P R A S Z A M Y ! 

«ADRlATlCCr Ustroń,  ul. Sportowo 3  AJHW4 
td.  ( («3)  8545029,  (0601) 578907  *  \ 
»mail:  adriatłcota) a ta1.ata.com.pl  J ^ ^ ^ ^ i 
www.regpon.aeszyn.pl/com/adriatico  ^ ^ ^ ^ ^ 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 9.00 do 22.00  \ i a t f F * 
: 

dania z ryb morskich, słodkowodnych smażone, gotowane, z grilla; 
owoce morza; dania na wynos z bonifikatg. 

y  przyjęcia  okolicznościowe. 
y specjalne zamówienia. 

y smaczng kuchnię, miłg atmosferę i obsługę 
oraz przystępne ceny. 

Ustroń, ul. 9 Listopada 3 
pawilon 
handlowy 
na  piętrze 

GARNITUR Y 
MARYNARK I 

KOSZUL E 
KURTK I 

PŁASZCZE 
DODATK I 
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ul. Grażyńskiego 3  DELIKATESY 

AcSTD A 
Składamy PT Klientom 

najserdeczniejsze życzenia szczęścia 
i pomyślności z okazji 

Świąt bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Doku 2000. 

W g  J>Qt> mCt&łf"   O t f r o « 
K o p r v i .  bipowaUo 28 

zabawa  z  zespofem 
m u z y c z n ym w ia li na  piętrze, 
wyśmien i ta  kuchn ia, 
konkursy z n a g r o d a m i,  |N f o t * M A £ ] E : 
atrakcytrnx  c e na  re[ 8547183 8547175 po  18.00 

2  o k a z ji  i ^ c i d c k o d z i c i o y cK  i ^ w i c j ł  B o ż e go 
/ S j o K o d z e ł A ia  o>*oz  A l o w e g o  2 0 0 0  T ^ o k u 
s k ł o d a my  n o j s e ^ d e c z K i i o j s s s e.  ż y c z e n ia 

z j ^ o w i a ,  s z c z t j ś c i c »/  p o m y ś l n o ś ci 

Z  okazji 

Świąt  Bożego  Narodzenia 

i  nadchodzącego  roku  2000 

Bank  Spółdzielczy  W  Ustroniu 

składa  Wszystkim  sWoim  ( j 

Klientom  i  Członkom 

najserdeczniejsze  życzenia 

i  zaprasza  do  korzystania 

ze  sufoich  usług. 

BiuRO TiJKysiyc/Nfc GAZE LA 
4 ?  4  5 0  USTROŃ,  u l . 5  MAJA 2 6 

4 T ~  TFI./fAX O  55  8 54  ??  54  TFI.  koM.  0  6 01  4 68  41 5 
O R G AN  ( æ UJ fc; 

PR/yjMUJIMy MMÓWIINIA NA 
wyciic/ki kKA|owi i /A<.RANic/Ni  _ 
włAM̂Mi AU.okARAM.  ^   ̂ WyCIŁC/kl W S4/ONII 
M|)Kt/y pltNFitowr: knlir,i, nr,NKl(A,  '*#<>  Roltut  WW4CNMYM 2000. 
WłSłlA (.rtRAkkif, pif( łfNif pKOMAkft I INN« 
P O Ś R E D N I C ZY W Kf /( (fWA( Jl N(X ln,<W i posiłków 
O  F E R U »  E 
tisiuc,i pR/fWodNK kii 
WyNA|łM AtllokARÓW 
(kON< fS|f kKAJOWf 1 MĈANiCiNl) 

s z c z ę ś c i A, 

PoluAMy citkAW« wy|A/«ly <k) 
Ciich i NA Sk>WAC|t. 

BilJHO JISl ( /łoNkilM 
Biskid/kiij l/by IiJKysiyki 

ZApRAWAMy do wsprtłpww.y 
  wspANiA łych 

P O L E C A : 
cukierki ,  ciasteczka , 

owoc e w  czekoladzie , 
czekolady ,  bombonierki , 

RENOMOWANYC H  FIRM: 
Lindt , Wedel , Wawel , Wobr o 

Proponujem y  paczk i 
świąteczn e na  zamówienie , 
ul. A. Brody 4 (przed targowiskiem) 

© 
OFERTA ŚWIĄTECZNA 
ZIBIHIT 
SALO N 
MUZYCZNY 

ul . Grażyńskieg o  5 

NAJWIĘKSZ Y  WYBÓ R 
PŁYT  CD i KASE T  MC  na 
ŚLĄSK U  CIESZYŃSKIM! 

811 SYLWESTROWY 2099 
w Hotelu  Muflon w Ustroniu 

a  zabawa  z wodzirejem  i  zespołem 
muzycznym  „Romano  and  Italiano" 

e  występy  artystyczne:  para 
taneczna,  striptease  damski  i męski 

^Ą ,  *losowanie  nagród  rzeczowych 
*obfit e  i smaczne  potrawy 
Wstęp :  4 0 0  z l  o d  osoby . 

Ho te l  „Muflon "  w Ustroniu ,  u l .  Sana to ry jn a  32 . 
te l .  8 5 4 2 7 1 1 ,  8 5 4 3 7 1 5 ;  fa x  8 5 4 2 9 9 2 

W  związku  z zakończeniem  działalności  z  dniem 
31.12.1999  r. pragniemy  gorąco  podziękować  wszystkim, 

którzy  pomagali  nam  poprzez  darowizny  f inansowe 
i materialne, a także  poświęcali  dla  nas  swój  czas. 

Na  wyróżnienie  zasługują: 
p.  F. Czernin  i p. U. Srokol,  p. W. Albrewczyńska  z mężem,  p. 
H.  Pydych  z Ustronia,  Fundacja  św.  Antoniego,  O.  Tytus z 
Parafii  Dominikanów,  ks. dr Czembor  i wierni  parafii  Ew.,  ks. 
P. Wowry z parafii  Ew. w  Polanie,  ks. Tadeusz  z  parafii  Brata 
Alberta, Kościół „MARANATHA " z Wisły, Zespół  „Równica", 
„Olza" z Cieszyna, p. M. Bożek  „Ustronianka",  p. R. Macura  z 
BUT „Ustronianka",  LO  Wisła,  SzP nr 2 w Ustroniu,  „Młodzi 
dla  Ustronia",  Biblioteka  Miejska   oddział  dziecięcy w 
Cieszynie,  Wypożyczalnia  „RENA "  w Ustroniu,  Firma 
„MOKATE" ,  „Gazela"  w  Ustroniu,  Cukiernia  „Jutrzenka"  w 
Wiśle,  Tartak  ECOBestar  z Ustronia,  Beskidzkie  Tartaki 
Ustroń, „KONEL " z Ustronia,  p. Górnikowie  z Ustronia,  p. H. 
Kania  Zdy  Mięsne  w  Pszczynie,  „Delicje"  w  Ustroniu,  RKS 
Goleszów,  Bar  „Kufelek"  w  Ustroniu,  Firma  „ANIN" ,  Firma 
„łNDA" ,  Hotel  „Stok" w Wiśle, „Oaza" z Ustronia, p.  I. Baran 
i  p.  P.  Stanclik   Sędziowie  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie, 
Komisja  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  przy 
UM  Ustroń,  p. K. Grelowski z Ustronia. 

Wszystk im  bez imiennym  o f i a rodawcom, 
k tórych  nie  wymieni l iśmy, a którzy  przyczyni li  się 

do  pop rawy  w a r u n k ów  życia  naszych  podopiecznych, 
sk ładamy  serdeczne  podziękowania 

w  imieniu  własnym  i naszych  mieszkanek. 
N iechaj  ich  uśmiech  i r oz radowane  serca 

pozostaną  wy razem  ich  wdzięczności. 

Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia 
życzymy  wszystkim  ludziom  „  wielkiego  serca  " 

samych  radości,  błogosławieństw  i obfitości  łask, 
a  w  Nowym  2000  Roku 

spełnienia  planów  i najskrytszych  marzeń. 

Dyrekcja,  Pracownicy i Podopieczne 
Domu  Pomocy  Społecznej  w  Ustroniu  Poniwcu 

Fot.  W.  Suchta 
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PERU TO: 
EL  PAIS 

C O N 
FUTURO 

Moj a  zamorska  wyprawa 
zainteresowała  wielu 

czytelników,  postanowiłem 
więc  opisać  jeszcze  jedno 

miejsce  w  Ameryce 
Południowej,  miejsce  które 
wspominam  „najc iep le j ". 

„Peru   el pais eon futuro" (to po hiszpańsku Peru   kraj /  przyszłością) 
  taki napis często można spotkać na billboardach  w Limie, Arequipie. 
Nazca czy Cusco. Jest  to część kampanii  reklamowej mającej zachęcać 
rzesze  turystów  do odwiedzania  kolejnych  miejsc tego  kraju, a  miesz
kańców  Peru  przekonywać  o  tym.  Ze żyją  w  bardzo  atrakcyjnym  pod 
względem  turystycznym  regionie świata. 

„Na szczęście są jeszcze miejsca gdzie nie ma reklam, a przy odrobinie 
szczęścia  można  zaszyć  się  w  las  i  spokojnie  wypocząć  po  pięcio
tygodniowej tułaczce po Ameryce Południowej"   tak właśnie myślałem 
wybierając się z dwójką moich  przyjaciół z Limy do  Iquitos.  lquitos to 
największe  miasto  w  amazońskiej  dżungli,  które  nie  ma  lodowego 
połączenia  z  resztą  świata.  Ma  400  tys.  mieszkańców  i jest  jednym  z 
najważniejszych  portów  nad  Amazonką.  Z  braku  czasu  polecieliśmy 
samolotem.  Lokalne  linie  oferują bilety  na wspomnianej  trasie już  od 
39US$. 

W Iquitos po wyjściu z klimatyzowanego samolotu zaskoczył nas upal 
  z Limy wyjechaliśmy w kurtkach   rano we wrześniu jest tam chłodno, 
a  tu prawie 40°C.  W samolocie  ktoś włożył  do  schowka  surową  rybę, 
owiniętą w gazetę, nieszczęśliwie w najbliższym sąsiedztwie mojej kurtki, 
więc  i tak nie mógłbym jej już założyć, gdyż byłbym „wyczuwalny" na 
kilometr. Na lotnisku czekała na mnie jeszcze jedna niespodzianka. Otóż 
po  wyjściu  z  lotniska  naskoczyła  na  nas  grupa  około  sześćdziesięciu 
osób, z których każdy chciał nam sprzedać wycieczkę, pokój w hotelu i 
pewnie mnóstwo  innych  rzeczy, o których  nie było dane mi posłuchać, 
bo  na  szczęście  z  pomocą  przyszła  nam  policja.  Azyl  znaleźliśmy  na 
lotniskowym posterunku   tam wpuszczono już tylko tych. którzy potrafili 
dogadać się z policjantem. To się nazywa marketing! Negocjacje poszły 
sprawnie  i już po godzinie siedzieliśmy na łodzi, która miała zabrać nas 
120 km w górę Amazonki. 

Rzeka  robi  niesamowite  wrażenie,  ogromne  statki  stoją  w  porcie  
najważniejszym miejscu miasta. Pływa mnóstwo  łódek  i stateczków, tu
taj stanowią  one  podstawowy  środek  transportu.  W Amazonii  rzeki  są 
jak autostrady   nimi porusza się najwygodniej i one tworzą sieć komu
nikacyjną wokół której powstają ludzkie osady. Nasz przewodnik Titto, 
który  miał  nam  towarzyszyć  przez  następne  4  dni,  wyjaśniał  nam.  że 
wcale nie jest  tak ciepło jak nam się wydaje, gdyż wczoraj padał  deszcz 
i się ochłodziło   nas to nie przekonywało,  pot stróżkami ściekał nam po 
plecach  i twarzach.  Wg Titta płynęliśmy po najdłuższej rzece świata (nas 
uczono, że to Nil jest dłuższy...), tak czy tak, rzeka ma około 6 i pół tysiąca 
kilometrów  długości  (wg  Titta  7  tys.),  w  najgłębszym  miejscu  80  m 
głębokości,  przy  ujściu  120 km szerokości  i w ciągu godziny  wpływa  z 
niej do Oceanu Atlantyckiego tyle wody  ile z Tamizy w ciągu roku! 

Nasza  baza  znajdowała  się  nad  Yanayaka    dopływem  Amazonki. 
Część trasy musieliśmy przejść pieszo, gdyż nasza łódka była zbyt ciężka 
aby płynąć z nami po Yanayaka   we wrześniu jest tu o  10 metrów wody 
mniej niż w styczniu  i lutym  tj. w porze deszczowej.  Komary  narażały 
nas na zarażenie się malarią  gdyż nie zwracały  uwagi  na nasze  polskie 
środki,  które  miały  nas chronić  przed  ukąszeniami.  Podobno  jednak  
nie  ma  się  czego  bać,  teraz  w  tym  rejonie  nie  ma zagrożenia    poin
formował nas Titto. W końcu dotarliśmy na miejsce   nasza baza składała 
się z kilku  domków  na palach,  krytych  liśćmi,  ściany  miały po  1.20 m 
wysokości    wyżej  już  tylko  moskitiera,  która  stanowiła  także  sufit 
naszego  apartamentu.  Jest  przytulnie    wygodne  łóżka,  w  łazience 
prysznic (z amazońska wodą), a na balkonie hamak... Dookoła dżungla, 
ptaki  śpiewają  małpy skaczą. „Czuje się życie"   pomyślałem. 

Wieczorem temperatura spadła do 23C. Jest przy jemnie, a z lasu ciągle 
dochodziły odgłosy dzikich zwierząt. Wsiedliśmy do łódki i popłynęliśmy 
obserwować  kajmany. Najlepiej robić  to w nocy. Trzeba  mieć  latarkę i 
wypatrywać  pary  ślepiów  wyglądających  jak  dwie  iskierki.  Następnie 
trzeba zwierzę oślepić, aby móc się zbliżyć. Udało się. nasz przewodnik 
dał mi do ręki małego kajmana, młodego miał dopiero 40 cm  długości, 
ale ząbki ostre więc trzymałem  go z odrobiną  niepewności.  Puściliśmy 
go wolno   lepiej nie denerwować  mamusi  małego. 
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Następny dzień  to salva baja   czyli dżungla  niska. 
Obserwowaliśmy ptaki   to prawdziwe bogactwo Peru. jest  ich w tym 

kraju 1700 gatunków! Są kormorany, tukany, papugi, szare czaple, czarne 
jastrzębie i mnóstwo innych. Jest ich tutaj dużo więc nie trzeba specjalnie 
wypatrywać.  Drzewa  to głównie  akacje  i fikusy, z gałęzi  zwisają  liany 
więc nasz przewodnik  toruje drogę maczetą. W porze deszczowej dolne 
partie lasu zalewa woda. wtedy pod fikusami gnieżdżą się anakondy   to 
drzewo upodobały sobie ponoć szczególnie. Przewodnik   mieszkaniec 
pobliskiej wioski, opowiadał  nam  o  leczniczych  właściwościach  posz
czególnych roślin, szczególnie interesuje nas villcacora to z tego drzewa 
pochodzi  lekarstwo,  które  wg  naszego  rodaka    Oj.  Szeligii  jest  sku
tecznym  środkiem  w walce  z  rakiem,  a nawet  AIDS.  Naturalnie  prze
wodnik  dotarł  do  tego  drzewa  i pokazał  nam jeszcze  jedno  jego  zas
tosowanie   przeciął wąski konar maczetą i przyłożył nam do ust   obficie 
wypłynęła z niego woda. chłodna smaczna  woda. 

Na obiad danie   które w wolnym przekładzie nazywa się spaghetti  z 
dżungli, na/wa pochodzi stąd, że główny składnik stanowi wnętrze pnia 
palmy, które ma postać „makaronowatą",  je się ów przysmak jako dodatek 
do  ryb.  których  nigdy  tu  nie  brakuje.  A  na  deser  skóra  z  arbuza  w 
kawałkach  (miąższ  zjedliśmy  rano)  ugotowana  z  dużą  ilością  cukru  i 
cynamonem. 

Skoro zjedliśmy ryby to należało trochę nałowić na jutro. A zatem do 
łódki  i na ryby. Złowienie ryby na patyk z kawałkiem żyłki  i haczyk nie 
stanowi  dużej  sztuki.  Zresztą  w  drodze  na  połów  cztery  ryby  same 
wskoczyły  nam  do  łodzi...  A jakie  ryby  się  łowi  najłatwiej?  Piranie! 
Wystarczy nabić na haczyk kawałek mięsa zarzucić i poczekać  10 sekund. 
Po tym czasie albo lyba połknie haczyk albo (co zdarza się dużo częściej) 
zje samo mięso. Tu  lic/y się refleks, a nam połów się udał. 

Ranek dnia następnego to pora na kolejne odkrycia. Wyruszyliśmy na 
główny  nurt  Amazonki,  w nadziei  na spotkanie  z delfinami.  Są  ich  tu 
dwa  gatunki    różowy  i  szary.  Mieliśmy  szczęście,  w  miejscu  gdzie 
dopłynęliśmy szybko pojawiły się te sympatyczne zwierzęta, nawoływane 
przez naszego  przewodnika. 

Po tych przygodach, przyszedł czas na wizytę u tubylców. To wspaniali, 
mili  i gościnni  ludzie.  Odwiedziliśmy  osadę  San Juan.  Zamieszkuje ją 
kilkanaście rodzin. Jest tam kościółek, choć bez duchownego, jest szkoła, 
jest więzienie (mała bo mająca metr na metr powierzchni budka o wyso
kości  2  metrów,  bez  okien),  w  którym  zamyka  się  na  stosowny  okres 
sprawców drobnych wykroczeń. Takie wybryki jak pobicie, zdarzają się 
czasami  po wypiciu  za dużej  ilości  alkoholu  lub ayahuaski.  Ayahuaska 
to przyrządzany przez szamanów napój z roślin halucynogennych,  które 
można  znaleźć  w dżungli.  Używany  początkowo  głównie  przy  okazji 
obrzędów  rytualnych,  teraz jest  popularną  używką.  Nawet  jednak  w 
obecnej chwili  przy  jej spożywaniu  obecny jest  szaman, który  odpędza 
złe duchy  i czuwa  nad  mającymi wizje uczestnikami  seansów.  Ale nie 
tylko  ayahuaską  żyją  tutaj  ludzie,  bardzo  lubią  grać  w  piłkę  nożną. 
Podczas naszej wizyty  rozgrywały mecz dziewczęta. Grały boso  i to na 
niezłym poziomie. Boisko jest w tej wiosce centralnym miejscem. Wokół 
niego stoi kilka domów. Okazało się. że dziewczęta grają pierwsze (kiedy 
jeszcze jest  bardzo ciepło),  dopiero  wieczorem  na plac  boju  wychodzą 
mężczyźni,  którzy  również  bez  obuwia,  rozgrywają  swoje  mecze.  Za 
domami znajduje się ogródek przechodzący w dżunglę. W Peru jest ponoć 
23 gatunki  bananów. W ogródku tyle nie ma, ale są ananasy, grejpfruty, 
jest  drzewo  chlebowe.  Te owoce  stanowią  dla  ludzi  z San  Juan  ważny 
składnik  pożywienia.  Obrońcy  zwierząt  starają  się  wymusić  na  nich 
zmianę diety. Chodzi o to. aby porzucili polowania na małpy i inne ginące 
gatunki.  W zamian  dostają  lekarstwa  i inną  pomoc. 

Następny dzień to czas powrotu  więc wracamy do  Iquitos. To był już 
koniec naszej amazońskiej przygody. Zal nam było żegnać się z nowymi 
przyjaciółmi, ale wracamy do Limy. Zmęczony  i piekielnie  zadowolony, 
pomyślałem, że mają dużo racji nasi przewodnicy chcący ratować dżunglę 
przed  wycięciem. To miejsce jest  wciąż jeszcze dzikie  i przez to pocią
gające, a takich już na świecie nie zostało  wiele. 

Przemysław  Chyb iorz 

Pirania. Na zdjęciu górnym: autor z anakondą. 



Fot.  W.  Suchta 

z  dniem  3.01.2000  r. zostaje  przeniesiona 
siedziba  Kancelarii  Notarialnej  w  Ustroniu 

z  budynku  przy  ul.  Konopnickiej  40 
do  budynku  przy  ul.  Daszyńskiego  10  „b" 

Dotychczasowy  numer  telefonu 
^  pozostaje  bez  zmian.  y 

Mieszkańc y  dzielnic y  FENEDYK 
składaj ą  najserdeczniejsz e  podziękowani a 

Panu JANOWI  KUBIENIOWI,  prezesow i 
spółk i Wodociąg i Ziemi  Cieszyńskie j 

za wymian ę  siec i  wodociągowej . 

Pawilo n  Handlow y 
W  CENTRUM** 

ul. Daszyńskiego  11 

(obok kościofai 

życzy  Klientom 

wesołych 

oraz  spokojnych 

Świąt Bożego  Narodzenia. 

j y ^   Od  poniedziałk u 

J l I ^   do  Piątk u 

od  9.00  do  17.00 

w  sobot y  i w  niedziel e 

^   od  9 .00  do  13.00 

zapraszam y 

na  przedświąteczn e 

zakupy ! 

Pragn iemy  również  go rąco  podz iękować 
tym  wszystk im,  którzy  swoimi  d a r a mi 
wspiera ją  dz ia ła lność  naszej  Fundac ji 

|  w  n ies ien iu  pomocy  ludz iom  poszuku jącym 
drogi  wyjścia z t rudnych  sytuacji  życiowych. 

BIURO  OBSŁUG I  KLIENT A 
U S T R O Ń , u l . C i e s z y ń s k a  1 

czynne  w  godz.  10.00  12.00  oraz  14.00  17 .00  ^ I M I * l l C D 
Tel.:854  37  39,0601  43  7848,  0601  46  33  73,  po  18.00  854  29  27  LIF E 

/Maszy M  /ClUntcm,fr0s'pćtptaccwnlkotH,'~py2yjeclolotn,'~paiftncrcHi 
radosnych l spokojnych  ŚMDĄ<T  'BOtZdćjO  /M/t/ZO7>J2ć/V£)/t 

0/42  powodzenia  w realizacji  osobistych l zawodowych  planów 
w nadchodzącym  2000  toku  życzą  Krystyna  l  ''plot*  <£.wlas 

Ustroń,  ut. daszyńskiego  12 Cdau/ne  kino  „UCIECHA") 
te(.  (033)  854 4 5  18 

ZAPRASZAM^  CODZIENNIE  od  900  do

STUDIO FRYZJERSKIE  SOLARIUM  STUDIO  KOSMETYCZNE 

HEADLINES 
  nou/oczesna trwała  TUBA 
PROSTOWANIE U/ŁOSÓW  STOJĄCA 
BALA^AGE   nowość 
BLONDOR  CREATIUE 
  9  kolorów  tęczy 
Studio  sprzedaje 
i  Wykonuje sWoje  usługi 
na  profesjonalnych 
produktach  firmy  WELLA 
WELLOKON PERFECT PASTEL 2%   nowość 

THALGO   zabiegi na  twarz i 
ciało na bazie atg  100% 
„ZIMNA  TECHNIKA" 
  zabieg na  naczynka 

MINI LIR 
  zabieg przeciWzmarszczkoWy 
GUAM   zabieg odchudzający 
+ koc  elektryczny 
MANICURE, PEDICURE 
TIPSy   paznokcie biologiczne 
ZDOBIENIE PAZNOKCI 

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNOHANDLOWE 

spółk a  z o.o. 

4 3  4 30  l l s e o n.  ul.  L i p o wa  l  l e l . / f «x  ( 0  3 3)  54  2 8  81 
R y m *  7.  te l.  ( 0  3 3)  5 4  26  5 3  J 

4 3  4 5 0  Us t roń ,  ul.  L i p o w a  1,  tel.  0  3 3 / 8 5 4 2 8 8 1 

Q 

4 
u 

Komputery  ADAX,  DEC,  HP 
Drukarki  EPSON,  HP, C A N N O N ,  OKI 
Oprogramowanie  Microsoft,  Novell 
Oprogramowanie  użytkowe  firm 
handlowych,usługowych,  turystycznych 
Materiały  eksploatacyjne 
Serwis  komputerowy 

Sprzedaż  w leasingu  i na rafy  (bez  żyrantów) 

rezerwacja  miejsc  wczasowych 
przewozy  do  Niemiec 
informacja  turystyczna 
kantor  wymiany  walut 
ksero 

Prowadzimy  również działalność  ubezpieczeniowq 
w  zakresie: 

kompleksowy  program  zabezpieczenia 
rodziny  i domu  polisa  ALFA 
ubezpieczenie  majątkowe 
ubezpieczenie  komunikacyjne 
ubezpieczenie  na  życie 
fundusze  emerytalne 

Mieszkańcom  Ustronia  życzymy 
Wesołych  Świąt 

i szczęśliwego  Nowego  Roku! 

Fot.  W.  Suchta 
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OGŁOSZENIA  DROBNE 

M a l o w a n i e,  k a f e l k o w a n i e,  g ł adź 

gipsowa.  Tel.  8545402. 

Biuro  Rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  Tel.  8544720. 

Usługi  wod  kan,  gaz  i  CO. 
Tel.  8544471,  kom.  0606441976. 

Kredyty  różne  dla  samotnych,  dla 

małżeństw od  300 do  10.000 bez  porę

czycieli,  bez  zgody  współmałżonka. 

Prowadzisz  działalność,  chcesz  udzie

lać  kredytów   skontaktuj  się.  Nasą

czanie  taśm  i cardrigerów  do  drukarek 

komputerowych.  Zyskujesz  do  65% 

ceny  nowej.  Sklep  ziołowokosmety

czny.  Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  5. 

Tel.  0605062405.  Ceny  konkuren

cyjne.  Zapraszamy. 

Zatrudnię  stolarza  (majsterkowicza 
złotą  rączkę.  Tel.  8545249. 

AN  TYKI   meble,  wyroby  ze  srebra, 
b rązu,  zegary,  porce lana,  monety, 
ks iążk i,  w idokówk i,  mapy  i  inne. 
Skup.  Komis. Tomar,  Ustroń,  ul. 9  Lis
topada  5,  tel.  8544521. 

Sznaucery    szczeniaki  po cham

pionach.  Tel.  8542839. 

Firma  Handlowo   Usługowa  „Capri", 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  26    obrót 
nieruchomościami   zaprasza  również 
do  nabyc ia  b i le tów  lotn iczych na 
wszystkie  połączenia. 
Tel./fax  8544584.  8541773. 

Angielski   udzielam  korepetycji. 

Tel.  8543054. 

Sprzedam  dom  w  Centrum  Ustronia, 

stan  surowy.  lei.  (032)  7520960. 

Nieruchomości  „LOKUM "    pośred
nictwo w kupnie, sprzedaży,  wynajmie 
domów, działek, mieszkań.  Atrakcyjne 
oferty. Ustroń, ul. Daszyńskiego  1, tel./ 
fax (033)  8545624.  0603  244518 

agent  P Z U  W A R T A  P O L O N I A  i  inn e 
Maria Nowak  E N E R G O A S E K U R A C J A  zaprasz a 
wtorek 30  oraz codziennie po
środ a (tylko nieparzyste dni mca) 00  w sob. 9001300 

piątek  8001300  ul. Dominikańska  26 
LO,  Rynek ,  tel .  8543378  8543204 

Fot.  W.  Suchta 

E

DYŻURY  OD  P Ū N . E D Z . A t K U 

GODZ  H  1 6 

Ciekawe,  kto  był  taki  dowcipny?  Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZ E KA 
W Y S T A W Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  ku/.nirtw a 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 

Hutnictwo  i Kużnictwo  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. 
Wystawa  sukni  cieszyńskiej  ze  zbiorów  własnych  Muzeum. 

Muzeum  czynne:  we  wtorki 9   17,  od  środy  do  piątku 9   14.  w  soboty 9   13, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul. 3 Maj a  68,  tel.  8542996. 
„JEST TAKI E  MIEJSCE  US TRONNE".  Wystawa  prac  Barbary  Paluszkiewicz. 
Oddział  czynny: we wtorki 9  1 7.  środy, czwartki  9  1 4,  w piątki  i soboty 913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. C )grodowa  I. tel. 85431 08. Czynne: od wtorku  do piątku 916, soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7.  tel  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku 9   16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 

Postacie  i sceny z literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż   Impresje. 
Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prażkówka " 
ul.  Daszyńskiego,  teł".  8542906. 
22  grudnia,  godz.  17.00  Koncert  Świąteczny  w  wykonaniu  uczniów 
i nauczycieli  Ogniska  Muzycznego.  Sala  Klubowa. 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  u l.  Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  85416 0̂ 

222312  IX.45  Tydzień z życia  mężczyzny 
20 .30  Sprawa  honoru 

2630  12  lii . 30
IX.30  Pan  Tadeusz 
2 1 15  Afera Thomasa  Crowna 

12.1  18.45  Pan  Tadeusz 
21.30  Cube 

Kin o  Premier  Fi lmowych 

30.12  23  15  "  Central  do  Brasil 

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

DYŻURY APTEK 
Do  25  grudnia  apteka  „N a  Zawodz iu"  przy  ul.  Sanatoryjnej. 
Od 25 grudnia do  1  stycznia apteka  „ M a n h a t a n"  na os.  Manhatan. 
Od  I do  8  stycznia  apteka  „ E l b a"  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o  godz.  8.00. 

U B E Z P I E C Z E N IA  W a r t a  V i t a  s a 

PREVENTER  u |  Polańska ; Tel. 4 0 A A  I O

[obok szkoły w Ustroniu Polanie] A A R
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Twoja Pizza 
a

a
a

^

Wszystkim  naszym 
Klientom 
składamy 
serdeczne 

życzenia 
z  okazji 

Świąt  Bożego  Narodzenia 
a w Nowym   Roku 

samych  radości  i  sukcesów. 

„  —«  —7  1 —  — 

Wesołych  Świąt  Bożego 
Narodzenia 

oraz  szczęśliwego 
Nowego  Roku  2000 

życzy  Klientom 

WANDA 
Sklep  Wielobranżowy,  ul. 3 Maja  54 



KRZYŻÓWKA  ŚWIĄTECZNA 

P O Z I O M O: 

1) grubasy  na  macie,  3)  rabat,  obniżka,  6)  lista  rozpraw 
sądowych,  1!)  polska  tenisistka,  12) obraza  słowna,  15) 
umrzyk  w  zwojach,  16)  romantyczny  śpiewak,  17)  do 
wychowu  piskląt,  18)  ojczyzna,  19)  jazda  turecka,  21) 
poręczyciel  weksla,  26) opera  Verdiego,  28)  kamień  pół
szlachetny,  30) dętka  bez  powietrza,  31)  miesięczne  wy 
nagrodzenie,  33)  różanecznik,  34)  Światowa  Federacja 
Lekkiej  Atletyki,  36)  dziesięć  dziesiątek,  37)  metal  spo
tykany  w  minerałach,  38)  w  niej  pistolet,  40)  mocny  za
pach,  41)  rajdowy  odcinek  specjalny,  44)  napój  alkoho
lowy, 47)  powóz  królewski,  49)  pozaziemski  obiekt  lata
jący, 50) prawy  dopływ  Wołgi,  51) mocny  argument,  54) 
ciecz żrąca,  57)  szeroka  ulica,  59)  imię  żeńskie,  61)  po
pularne  kobiece  imię  rosyjskie,  63)  założenie,  twierdze
nie,  65)  cenny  kruszec,  68)  greckie  naczynie,  71)  kró
lewski  klub z Madrytu,  73) napastnik  piłkarski,  reprezen
tant  Polski,  76)  druga  litera  w  alfabecie,  77)  Okręgowa 
Spółdzielnia  Mleczarska,  79)  karetka  pogotowia,  80)  li 
sia  jama,  81)  radziecki  aparat  fotograficzny,  83)  wokół 
obrazu,  85)  Rozalsky, menager  Gołoty, 86) bogini  łowów, 
88)  talon  na  święta,  89)  ze  stolicą  w  Erewaniu,  90)  imię 
Kręgl ick ie j,  miss  Polski,  91)  ukra iński  samochód 
terenowy. 
P I O N O W O: 

1) główne  miasto,  2) rzeź,  krwawa  łaźnia, 4)  starcza  cho
roba, 5) koleżanka  Bolka  i Lolka,  6) porcja  dla  pieca  hut
niczego,  7)  pomocny  na  szlaku,  8)  wydawane  w  szatni, 
9) starogrecki  bęben,  10) do malowania,  13) rzeka w  Hisz
panii,  14) lodowy opad,  20) część  pożyczki,  22)  Piastow
ska  w  Cieszynie,  23)  rudy  spry ciarz,  24)  nogą  zamiata, 
25)  straciła  przyjaciela,  26)  imię  Kusorawy    reżysera 
japońskiego,  27)  kod  genetyczny,  29)  pilnuje  podwórka, 
30) z makiem  w  powiedzeniu,  32)  KrakowskoCzęsto
chowska,  35) biegacz etiopski,  38) więzienna  firanka,  39) 
wąż  dusiciel,  42)  czerwony  w  polu,  43)  lekki  utwór 
sceniczny,  45)  statek  rybacki,  46)  czas  na  coś,  47)  trafia 
na  kamień,  48)  chodzą  do  tyłu,  52)  TelewizyjnaAgencja 
Informacyjna,  53)  mocny  deszcz,  55)  szlachecki  sprze
ciw,  56)  symbol  chem.  glinu,  58)  zasuwa  na  tamie,  60) 
aureola,  61)  z  Łazienkami,  62)  Liga  Obrony  Kraju,  63) 
tafla wody,  lustro,  64)  związek  kompozytorów  polskich, 
66)  narzędzie  włamywacza,  67)  strój  sędziowski,  69) 
szczególnie  uzdolniony  człowiek,  70)  stan  w  USA,  72) 
kręcone  na  głowie,  74)  morze  po  angielsku, 75)  syn  De
dala,  78) duży  garnek,  82) włoska  stolica,  83)  na  wigilij 
nym  sto le,  84)  Lisa  na  ob raz ie,  86)  m o c ne  p iwo 
angielskie,  87)  herbata  londyńczyka. 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  k tóre  powstanie  po 
odczytaniu  liter  z  pól oznaczonych  l iczbami  w dolnym  rogu. 
Termin  nadsyłania  rozwiązań  mija  5 stycznia  2000  r. 
Czekają  cztery  nagrody  po 50 zł  każda. 
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Taki se  bajani... 
Rok  dwa  tysiące   wiela  nadzieji  i niepewności.  Każdy  s  tym 

prziychodzącym  nowym  rokym  czako  na  cosi  lepszego,  na  cosi 
inkszego,  na  cosi  niezwykłego. 

Wiela to ludzi rychtuje  sie już  na Sylwestra,  na jakiś  i bale,  wiela 
to hyty  rychtujóm  na  tyn  dziyń. 

A z czym  my po  prowdzie  bydymy  witać  Póna  Jezuska,  kiery 
jak  co roku  mo prziyś  do kożdego  domu.  Z czym  my po  prowdzie 
bydymy  tyn  Nowy  Rok  witać? 

Nowo  narodzone  dzieciątka  w  śmietniku,  głodni  żebrzóm  o 
kąsek  chleba,  nieprzejednani  fórt  upóminajóm  sie o „szafot"  dlo 
każdego,  kiery  nie  myśli  tak,  jako  ci  „prowdziwi  patryjoci". 
Zowiści  i złości  w każdym  miejscu.  Młodzi  ludzie  zabijajóm,  bo 
chcóm  cosi  nowego  przeżiyć  abo  sie  przekonać,  czy  tyn  zabity 
stanie  na  nowo.  Mało je  wojny,  biydy  i upokorziynio,  to  jeszcze 
ludzie  se sami  to życi  uprziykrzajóm.  Już  kiesi żech pisała, jak  to 
dziecka  obrażajóm  lojców  czy  nauczycieli.  Ale  wiela  to 
upokorzynio  dziecka  łod nauczycieli  doznowąjóm.  Tak se  myślym, 
że wiela takich nauczycieli  wcale nie powinno  uczyć, bo nie  umióm 
z dzieckami  posty mpować  tak jak  wiela 1 ojców nie powinno  wcale 
mieć  dziecek.  Ale jak  taki  dziecko,  małe,  czy wiynksze  poradzi  se 
z  nauczycielem,  przeca  prziy  nauczycielowi  je  zawsze  prowda. 
Kiery  dziecku  uwierziy,  że  sie  nauczyciel  po  nim  wozi.  Czasym 
sie  ani  nie  dziwiym,  że jakiś  i uczniok je  sporny.  Nie  my ślijcie  se, 
że jo  to popiyróm,  jyny  że  na jakiś  i czyn,  zawsze  je  odpowiydź. 
Czasym aż zło i tragiczno.  Przeca po prowdzie,  to dziecka  wszystko 
bieróm  łod  nas  dorosłych.  Przeca  to  my  fórt  chcymy  odwetu, 
pomsty.  Na każdym  kroku prawi  sie jyny  o sprawiedliwości   ale 
ta sprawiedliwość  je  albo  nie  tako,  albo za późno,  albo jyny  dlo 
wybranego.  Fórt  rozpamiyntujymy  jakisi  krziywdy,  a może ty 
krziywdy  sóm jyny  w naszej  głowie. 

Muszy my pamiyntać,  bo czym by my byli bez pamiynci  downych 
spraw  i rzeczy.  Ale  co  inkszego  pamiyntać,  a co  inkszego 
rozpamiyntywać  i se fórt  jątrzyć  własne  i cudze  krziywdy  i  szukać 
odwetu  i pomsty.  Tak prziy szła mi na pamiynć  tako myśl  móndrego 
człowieka  Satcheł  Paiga  „Nie  oglądaj  się za  siebie.  Może  coś 
właśnie  cię  dogania.  "  Tak  by  trzeja  było,  coby  każdy  s  nas 
pamiyntoł,  że  każdo  zło  myśl,  każdy  zły  uczynek  kiesi  nas  może 
dopaś.  / nic nie pumoże  nowo  data  w kałyndorzu,  nic nie  pumoże 
żodno  hyra,  ani zabawa,  ani sztuczne  łognie. 

Je teraz dobry czas, żeby  iś za głosym  naszego  wielkigo  wieszcza 
A.  Mickiewicza  „...z  żywymi  naprzód  trzeba  iść, po  życie  sięgać 
nowe...  ", zapomnieć  wszystki  urazy  i w tyn Nowy  Czas  iś razym  z 
nowymi  dobrymi  myślami  i  uczynkami. 

Fot.  W.  Suchta 

Chciałabych,  aby to Dzieciątko  Boże, kiere prziydzie,  odmiynilo 
nasze  serca  i myśli,  żeby  każdy  miol  otwartóm  dłoń  na  cudze 
nieszczyńści,  otwartóm  g/owe  na dobre  pomyślunki. 

Dlógoch  myślała  o tym,  co pisać  w tym  bajaniu  świątecznym. 
Dlógoch  myślała,  czy  to pasuje  na  tyn  czas,  alech  se  uznała,  że 
aj i dlo mie też to je  taki rachunek  sumiynio,  każdy powinien  zrobić. 
Piszym  aji  ty mu,  że  to je  moji  ostatnie  w tym  roku  s  Wami,  moji 
mili  spotkani. 

Wiym. żech  może  aji  komusi  wlazła  za  skórę,  wiym,  żech  nie 
jednymu  zrobiła ucieche  i nie jednymuprziypomniała  sprawy  miłe, 
czasym  złe.  Myślym  se jednako,  żeście  mie  radzi  czytali  i źle  nie 
bydziecie  spominąć. 

Że to sóm Świynta,  ty nejpiykniejsze  w roka, taki co  grómadzóm 
ludzi prziy jednym  stole,  taki Świynta,  co nas chocioż  na tyn  czas 
robióm  lepszymi.  Chcialabych,  by  ta  dobroć  ludzko  przetrwała 
jak  nejdłóżyj.  By  iskierki  ciepła  i światła  z  tej  Wielki  Gwiozdki, 
co oświytlała  drogę królom,  ogrzywala  nasze serca w tym  Nowym 
Wielkim Roku  i inksze  roki. Chcialabych  by Póribóczek nie  musioł 
wstydzić  sie za swoji  dziecka. 

Tak życzym  Wóm,  coby  tyn  Nowy  Dwutysięczny  Rok  był  iście 
dobrym  rokym,  by  spełnić  wszystki  nadzieje  Wasze.  Życzym 
każdymu,  by  w  tym  Nowym  Roku  nigdy  nie  musioł  zapłakać. 
Chcialabych,  by  ty  nasze  dzieci  miały  móndrych,  kochających 
łojców  i móndrych  nauczycieli.  Życzym  Wóm,  coby  każdy  krok 
byl przemyślany  i szeł  w dobrom  stróne. 

A prezynty   czy sóm  aż  tak  ważne.  Sie  mi zdo,  że  każdy  może 
dać  i dostać  prezynt  nejlepszy   dobre  słowo  i  pamiyńć. 

Zdrowych,  dobrych  Świąt,  dobrego  Nowego  Roku. 
Hanka  łod Śliwko w 

Spokoju  i ciepła  rodzinnego 
w  te  niezwykłe  Święta  Bożego  Narodzenia 

oraz  samych  pogodnych  dni 
w  N o w ym  Roku  2000 

życzą  panie 
z  Salonu  Fryzjersko  Kosmetycznego 

Ustroń,  ul.  Kościelna  5,  tel.  8542693 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  48 

Ś N I E Ż Y C A 

Nagrodę 30 zł otrzymuje N A T A L I A  K Ą K O L 
z Ustronia, ul.  Lipowska  6. Zapraszamy do redakcji. 

OFERTA ŚWIĄTECZNA 
SALON  MUZYCZNY 

Z I B I  H I T  Ustroń , ul. Grażyńskieg o 5 
t e l . / f a x .:  8 5 4  4 7  6 1,  w w w , s t r i m e x . c o m . pl 

*  największy wybór  płyt CD  i kaset  MC  na  Śląsku  Cieszyńskim 
*   płyty  CD już  od  9.90  zł,  kasety  MC od  2,90  zł 
ifcpłyty CD  ROM  , 
*  bajki  na  kasetach  video  i audio  . I / I  ipAkj  d a r a t d w Y 
#szeroki  wybór  kolęd  1 ™ r v n  ™ D M I  u v v  1 

*   bogata  oferta  kart  świątecznych  I S°/o  do  31.12.99 
i okolicznościowych  i 

Życzymy   Wesołych   Świąt,   a w Nowym   Roku 
wspaniałych   przebojów   i  interesujących   płyt! 
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