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Tylko  37%  ustroniaków  postanowiło  wybrać  swych  przed
stawicieli  do  Rady  Miejskiej.  Jest  to  najniższa  frekwencja  od 
czerwca  1989  r.  Zdecydowanie  zwyciężyli  w  tych  wyborach 
kandydaci  startujący z  listy  PSL.  Zasiądzie  ich  14 w  24osobo
wej  Radzie.  Jedynie  dwóch  radnych  posiadać  będzie  „Porozu
mienie  dla  Ustronia",  dwóch  również  „Samorząd  Społemow
ski",  po  jednym  zaś  Koło  Terenowe  Polskiego  Związku  In
żynierów  i Techników  Budownictwa  oraz  Ugrupowanie  Polity
czne  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej.  Ponadto  w  Radzie 
znajdzie  się  czterech  kandydatów  niezależnych.  W  wyborach 
startowało  14  radnych  kadencji  1990—94.  Aż  dziesięciu  z  nich 
ponownie  zasiądzie  w  Radzie,  co  można  traktować  jako  wolę 
mieszkańców  kontynuowania  dotychczasowej polityki  rozwoju 
miasta. Brak w samorządzie Ustronia  lekarza czy  przedstawicie
la  Towarzystwa  Rozwoju  Turystyki  nie  powinien  sprawić,  że 
odejdzie się od  uzdrowiskowoturystycznego  kierunku  rozwoju. 
Przed  wyborami  w  GU  publikowaliśmy  programy  wyborcze 
(nie skorzystał z tego jedynie jeden z nowo wybranych  radnych), 
więc  łatwo  będzie  teraz  rozliczać  naszych  przedstawicieli  ze 
złożonych  obietnic. Szczegółowo  wyniki  wyborów  publikujemy 
na  str.  5. 

Wraz  z  wyborami  samorządowymi  odbyło  się  referendum 
miejskie,  w  którym  mieszkańcy  wypowiedzieli  się  na  temat 
samoopodatkowania  od  wywozu  śmieci. Podobnie jak  w  wybo
rach  do  Rady  Miejskiej  i  tu  zanotowano  niską  frekwencję 
wynoszącą  zaledwie  36,2%.  Mim o  to  został  spełniony  wymóg 
30%  frekwencji,  by  referendum  można  było  uznać  za  ważne. 

Spośród  biorących  udział  w głosowaniu  aż  73%  opowiedziało 
się za  wprowadzeniem  nowego  miejskiego  podatku od  wywozu 
śmieci,  czyli  będzie  on  obowiązywał  w  Ustroniu. 
Różnie  to wyglądało w poszczególnych  dzielnicach  Ustronia. 

Najwięcej,  bo  84%  odpowiedzi  pozytywnych,  zanotowano 
w komisji mieszczącej się w  L O  przy  Rynku.  Następnie,  78,5% 
wyborców opowiedziało  się za podatkiem  w komisjach w Szkole 
Podstawowej  nr  2.  W  pozostałych  dzielnicach  odnotowano 
następujące  ilości  głosów  za  podatkiem:  Nierodzim  —  78%, 
Hermanice — 75%, Ustroń  Górny  (komisja mieściła się w SP1) 
—  74%,  Polana  —  72%,  os.  Manhatan  —  72%.  Najwięcej 
przeciwników  samoopodatkowania  znalazło  się  w  Lipowcu. 
Zanotowano  tam  48%  głosów  przeciwników  podatku.  Za  było 
51%.  Najwięcej  osób  głosowało  w  komisjach  mieszczących  się 
w  LO  przy  Rynku,  SP1,  SP2  —  po  41%,  najmniej w  Polanie 
— 3 0 % i H e r m a n i c a c h — 3 5 % . 

Biorący  udział  w  referendum  mieszkańcy  wypowiedzieli  się 
zdecydowanie  za  samoopodatkowaniem.  Stało  się  tak  wbrew 
licznym  wątpliwościom,  czy  rozwieszonym  na  dwa  dni  przed 
głosowaniem  uwagom  Zarządu  SM  „Zacisze",  które  miały 
chyba na  celu  skłonienie mieszkańców  bloków  do  wypowiedze
nia  się przeciw  podatkowi.  Fakt,  że  ponad  70%  mieszkańców 
osiedli opowiedziało  się za podatkiem,  powinien  skłonić  Zarząd 
SM  „Zacisze"  do  głębokiej  zadumy. 
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TROJAK  ŚLĄSKI 
Już  po  raz  drugi  Kameralny 

Zespół  Wokalny  „Ustroń"  pod 
dyrekcją  Ewy  BocekOrzyszek 
wziął  udział  w  spotkaniu  zespo
łów chóralnych  z Polski  i Zaolzia 
zwanym  „Trojakiem  Śląskim". 
Tym razem zespół śpiewał w Trzy
cieżu  koło  Czeskiego  Cieszyna 
w dniu  4 czerwca. Był  to  koncert 
złożony  z  17  pieśni  patriotycz
nych,  regionalnych  i  kościelnych 
ujętych w określony cykl  tematy
czny.  Ustroński  zespół  przyjęty 
został  gorąco  przez  publiczność 
polską  mieszkającą  na  Zaolziu 
i otrzymał okolicznościowy  „Dy
plom  Uznania".  Była  również 
okazja  do  wysłuchania  tamtej
szych  zespołów  chóralnych,  gdyż 
„Trojak  Śląski"  ma  za  zadania 
wzajemne  poznanie  dorobku  ar
tystycznego zespołów  chóralnych 
po  obu  stronach  Olzy. 

W  niedzielę  12  czerwca 
o godz. 18 odbyła się uroczys
tość poświęcenia tymczasowej 
kaplicy  pod  wezwaniem  św. 
Brata Alberta w Ustroniu Za
wodziu. Poświęcenia dokonał 
ksiądz biskup ordynariusz  Ta
deusz Rakoczy w asyście księ
dza kanonika Antoniego Kusia 
z Ustronia Lipowca oraz księ
dza kanonika Leopolda Ziela
sko proboszcza parafii macie
rzystej św. Klemensa  w  Ustro
niu Centrum. Po poświęceniu 
murów kaplicy ks. biskup od
prawił  mszę  w  asyście  kon
celebransów  —  wymienio
nych  księży  kanoników. 
W  uroczystości  uczestniczyli 
wierni  z parafii św. Klemensa, 
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(dok. ze sir.  1) 

kuracjusze, wczasowicze i za
proszeni  goście,  wśród  któ
rych był ksiądz proboszcz Pa
rafii  EwangelickoAugsburs
kiej w Ustroniu Henryk Czem
bor  wraz z małżonką. Przybył 
ksiądz kanonik Arkadiusz Miś 
z  Drogomyśla,  ksiądz  pro
boszcz  Parafii  św.  Brata  Al
berta z BielskaBiałej Jan Kie
res oraz proboszczowie i wika
rzy około  18 księży dekanatu 
wiślańskiego. Do uświetnienia 
uroczystości  przyczynił  się 
chór  Nauczycielskiej  Estrady 
Ludowej „Czantoria",  w któ
rym,  jak  podkreślił  biskup, 
śpiewają  zarówno  katolicy 
i  ewangelicy.  Zaproszona  or
kiestra młodzieżowa z Brennej 
dała koncert przed i po zakoń
czeniu uroczystości. W poświę
ceniu kaplicy wzięła też udział 
45osobowa  delegacja  Towa
rzystwa Opieki Społecznej św. 
Brata Alberta z BielskaBiałej 
z jej prezesem na czele. 
—  Pomimo  wszystkich  trud
ności  w jakich  żyjemy,  także 
pomimo trudności ekonomicz
nych dających się każdej wspó
lnocie mocno we znaki, święci
my  tę  nową  świątynię.  Przy 

okazji pozdrawiam was wszyst
kich  i  pragnę wyrazić krótki e 
ale niesłychanie serdeczne i in
tensywne  podziękowanie  za 
trud, za ofiarę, wszystkim tym, 
którzy  pomyśleli  o  tym,  aby 
przybliżyć Chrystusa wspólno
cie Zawodzia, by Chrystus był 
pod  ręką  człowieka,  by  czło
wiek byl blisko Chrystusa. My
ślę  tu o  tych  wspaniałych do
mach,  które  wyzierają  ponad 
wierzchołki  drzew,  a  które 
w pewnych porach roku zapeł
niają się ludźmi przybywający
mi tu dla zdrowia, odpoczynku. 
Oby ta świątynia sprzyjała po
wrotowi  do  sił  i  zdrowia,  by 
Chrystus prowadził nas swoimi 
drogami  —  mówił  w  swym 
kazaniu biskup T.  Rakoczy. 

Historia  budowy  kaplicy 
sięga  lat  siedemdziesiątych, 
okresu gdy zaczęła funkcjono
wać  dzielnica  rehabilitacyj
nowypoczynkowa  na  Zawo
dzi u. Brak  lokalizacji nie po
zwalał jednak  rozpocząć jaki
chkolwiek prac. Myśl budowy 
kaplicy  nabrała  realnych 
kształtów  w  ubiegłym  roku, 
a  sygnowana  była  w  czasie 
wrześniowej wizytacji kanoni
cznej biskupa  T.  Rakoczego, 
kiedy  to  poświęcił  on  krzyż 
w miejscu, w którym miał po
wstać obiekt  sakralny. Od te
go czasu przeprowadzono for
malności  lokalizacyjne  i  spo

rządzono  projekt  kaplicy. 
Właściwą  budowę rozpoczęto 
w połowie października. Lek
ka zima sprawiła, że do wios
ny  budowę  udało  się  zakoń
czyć i wyposażyć wnętrza. 

Obraz główny nad ołtarzem 
jest  podarunkiem  jednego 
z  członków  Towarzystwa 
Opieki  Społecznej  św.  Brata 
Alberta z BielskaBiałej i uka
zuje postać św. Alberta w ha
bicie,  łamiącego  bochenek 
chleba.  Obraz  jest  ilustracją 
naczelnej zasady, wedle której 
postępował  święty  —  każdy 
z nas powinien być dobry jak 
chleb leżący na stole, do które
go podchodzimy  i kroimy  ta
ką  kromkę,  która  zaspokaja 
nasz głód. 

Jak  powiedział nam  ksiądz 
proboszcz L. Zielasko w kap
licy  brakuje jeszcze chrzściel
nicy,  konfesjonału,  brak  jest 
ogrzewania.  Należy  też  upo
rządkować teren  w otoczeniu 
kaplicy,  by  przygotować  się 
do przyszłej inwestycji — bu
dowy  kościoła  pod  tym  sa
mym  wezwaniem. 

W  chwili  obecnej  duszpas
terstwem na Zawodzi u zajmu
ją  się księża z parafii św. Kle
mensa. W najbliższych miesią
cach biskup zdecyduje o utwo
rzeniu  nowej  placówki  dusz
pasterskiej na Zawodziu. Nie
zależnie od  nowej kaplicy bę
dzie  działało  duszpasterstwo 
kaplic szpitali  Reumatologicz
nego i Uzdrowiskowego,  (ws) 

TO  I OWO 
° K o l , cY 
Kilkunastu  pisarzy  i  poe

tów  skupia  CieszyńskoZaol
ziańskie Koło Górnośląskiego 
Towarzystwa  Literackiego. 
Działa ono od początku  br.   *

7 gmin  w naszym  regionie 
przejęło  szkoły  na  „własny 

garnuszek":  Cieszyn,  Haź
lach,  Skoczów,  Dębowiec, 
Chybie  i  Strumień.  Uczyniły 
to pod koniec ub. r. Już 3 lata 
temu  szkoły  wzięła  gmina 
Brenna. 

BSK w Cieszynie prowadzi 
obsługę ponad  25 tys.  posia
daczy rachunków i 1600 eme
rytów i rencistów. Bank stara 
się od pewnego czasu o przeję
cie  restauracji  „Centralnej", 
gdzie  chce  urządzić  ...  salę 
operacji  finansowych. 

Wisła utrwala kontakty na
wiązane z gminami  czeskimi, 
a  należą  do  nich:  Trzyniec, 
Fryczowice,  Palkovice,  Huk
valdy,  Staraves,  Katerznice, 
Krmelin,  Lhotka,  Bystrzyca, 
Frydek  Mistek.  Mówi  się 
0  współpracy  turystycznej 
1 kulturalnej. 

  *
90lecie istnienia  obchodzi

ła Szkoła Podstawowa im. G. 
Morcinka w Skoczowie.   *

W  czerwcu  miało  ruszyć 

przejście graniczne w Lesznej 
Górnej.  Od  kilku  miesięcy 
trwają tam roboty budowlane 
i  modernizacyjne.  Warto  za
pytać:  kiedy  ruszy  naprawdę 
ruch  paszportowy. 

*
Pod koniec stycznia oficjal

nie  rozpoczęła  działalność 
Książnica Cieszyńska. Jeszcze 
bez  budynku,  ale  z  dyrek
torem.  Siedzibą  ma  być  je
dna  z  kamienic  przy  ul.  Ol
szaka. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 

MODNE  PRZEDSZKOLAK I 
Z inicjatywy Lidi i Czelebiew, wychowawczyni z przedszkola nr 

7 na os. Manhatan, 12 czerwca w kawiarnii „Tytus" odbył się pokaz 
mody dziecięcej. Młode modelki czarowały wdziękiem, modele zaś 
wyniosłym spokojem. Prezentowano stroje ze sklepu znajdującego 
się obok  kawiarni.  Przerwy między pokazami  wypełniły występy 
„Biedroneczek"  i  „Wiolinek"  — zespołów  z  Przedszkola  nr  7. 
Młodym  artystom przygrywał  Janusz Śliwka.  Równocześnie od
bywała się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał, a fanty 
pochodziły od sponsorów i rodziców. Przed pokazem mody sprze
dawano bilety, z których wpływy wraz z dochodem z loterii dają 
sumę ok. 5 min. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wyprawki 
do  szkoły  dla  najbardziej potrzebujących  dzieci  oraz  na  zakup 
aparatu  fotograficznego. Jak  powiedział  nama  L. Czelebiew im
prezę zorganizowano tylko dzięki pomocy rodziców. 



ˇ̌ ˇ̌ ˇ̌ II I 

W  dniu  15.06.94  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i Gospodarki  Żywnoś
ciowej odbyło  się wręczenie medali  za najciekawszy wyrób  spożywczy 
roku.  Tym  „najciekawszym  wyrobem  spożywczym  roku"  okazał  się 
produkt cappuccino we wszystkich asortymentach Firmy PHU  Mokate 
z Ustronia. Dodajmy, że Mokate  wygrało  rywalizację z  takimi  poten
tatami jak np. Winiary czy Zakłady Mięsne w Sokołowie. Właścicielami 
firmy  są  Teresa i Kazimierz  Mokryszowie.  Nagrodę  w  Ministerstwie 
odebrała  osobiście pani  Teresa. 

r  *  ¿r 
Końcem  maja na  Zawodzi u odbyło  się sympozjum naukowe  „Che

moterapia nowotworów — postęp i kontrowersje". Jak powiedział nam 
jeden z organizatorów, Remigiusz Kaleta, z Centrum Onkologii w Gliwi

cach  (na zdjęciu), podobne  sympozjum gromadzące czołówkę polskiej 
onkologii odbywa się w Ustroniu już po raz trzeci. Są tu dobre warunki 
zakwaterowania,  piękny  krajobraz,  jedyną  niedogodnością  jest  brak 
dużej sali konferencyjnej w piramidach  na  Zawodziu.  Dlatego  uczest
ników sympozjum zakwaterowano w Maciejce, zaś obradowano w sali 
w budynku  administracyjnym  Szpitala  Uzdrowiskowego. 

r   * 
Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

4 czerwca 
Arieta  Pępka,  Nowogródek  Pom. i Aleksander  Pastuszka,  Ustroń 

11 czerwca 
Bożena  Małysz,  Ustroń  i Jarosław  Sikora,  Ustroń 
Helena  Wrzecionko,  Ustroń i Gustaw  Gąsior,  Ustroń 

r   ir 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Gertruda  Kuś, lat  85, ul. Wierzbowa  12 
Helena  Czyż,  lat  80, ul.  Skoczowska  155 
Karolina  Blasbalk,  lat  90, ul. Daszyńskiego  49 
Jan  Dekarli  lat  91, ul.  Polańska  26 
Kazimierz  Stefański,  lat  80, ul. Dworcowa 1 
Aniela  Kiszą, lat  80, Oś.  Manhatan  1/23 
Emil  Chwastek  lat  80,  ul.  Słoneczna  6 

r   ćr 
Jak informuje Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny w Biels

ku  Białej  badania  wód  powierzchniowych  przeprowadzone  przed 
sezonem wykazały, że rzeka Wisła na całej długości od źródeł do mostu 
drogowego w Lipowcu znajduje się w I i II klasie czystości. Znaczy to, że 
zarówno pod  względem  fizycznochemicznym  jak  i  bakteriologicznym 
woda  w Wiśle nadaje się do  kąpieli i celów  rekreacyjnych. 

ćr  * ćr 
Narodowy  Ośrodek  ISSN  przy  Bibliotece  Narodowej w Warszawie 

zarejestrował w międzynarodowym  systemie  informacji  o  wydawnict
wach ciągłych Gazetę  Ustrońską  pod  nr  ISSN  12319651. 

Ci, którzy  od  nas odeszli: 

Adam Malec,  lat  78, ul.  Wiślańska  27 
Anna  Krzyś,  lat  89, ul.  Wiklinowa  22 
Marianna  Rejowicz,  lat  76, ul. Bukowa  13 
Helena  Brane,  lat  70, ul,  Polańska  43 
Joanna  Kurzok,  lat  90,  ul. Chabrów  12/17 
Edward  Śliwka,  lat  66, ul.  Spółdzielcza  1/8 
Szmajduch Hildegarda,  lat  69, ul.  Stalmacha  3 

11.06.94  r. 
O  godz.  11.45  na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  z  Cieszyńską 
doszło  do  wypadku  drogowego. 
Kierujący samochodem Fiat  126p 
mieszkaniec Bytomia  wymusił pi
erwszeństwo przejazdu  na  prawi
dłowo  jadącym  Fiacie  Uno  kie
rowanym przez mieszkańca  Ustr
onia. W wyniku wypadku  wstrzą
su  mózgu  i  ogólnych  potłuczeń 
doznał  czternastoletni  pasażer. 
Kierowcy  trzeźwi.  Postępowanie 
prowadzi  Komenda  Policji 
Ustroń 

12.06.94 r. 
O godz. 17.45 na ul. Daszyńskiego 
nie zatrzymał  się do kontroli  Fiat 
126 kierowany  przez  mieszkańca 
Sosnowca.  Patrol  zdołał  zatrzy
mać uciekiniera, któremu  pobra
no krew do  analizy, gdyż  wszyst
ko wskazywało na  to,  że jest  pod 
wpływem  alkoholu.  Skierowano 
też wniosek  do  kolegium. 

14.06.94  r. 
W godzinach  wieczornych  doszło 
do zakłócenia porządku w kawia
rni Kryształowa przez dwóch nie
trzeźwych  mieszkańców  Ustro
nia.  Pijaków  zatrzymano  do  wy
trzeźwienia  KRP  Cieszyn. 

10.06 —  na  komendę  SM  zgłosił 
się mieszkaniec ul.  Konopnickiej, 
który prosił o pomoc w pozbyciu 
się gościanatręta.  Parę dni  temu 
przyjął on na jedną  noc mężczyz
nę, któremu  lokum tak  się spodo
bało, że nie chciał go opuścić.  Po 
interwencji okazało się, że kłopot
liwy  gość nie posiada  stałego  za
meldowania.  Sprawę  przekazano 
policji. 

11—12.06  —  zabezpieczono  im
prezy  kulturalne  w amfiteatrze 
i  kontrolowano  bulwary  nadwiś
lańskie. 

13.06  —  dwóch  pijanych  miesz
kańców  Ustronia  tak  pysznie  ba
wiło  się  w  Wesołym  Miasteczku 
w  Polanie,  że  musiano  wezwać 
SM. Gdy przybyli  strażnicy, pija
ni mężczyźni siedzieli już w samo
chodzie  z  wyraźnym  zamiarem 

odjechania z miejsca zabaw.  Pro
śby i groźby nie skutkowały, więc 
jednego w kajdankach  dostarczo
no na  komisariat  policji. 

14.06 —  popłoch  w Urzędzie 
Miejskim  wzbudził  pijany  męż
czyzna, który pojawił się tam tego 
dnia  z kosą.  Początkowo  chodził 
od  biura  do  biura  wszczynając 
awantury,  by  w  końcu  na  dłużej 
zakotwiczyć  się w sekretariacie. 
Tam  też zastali go strażnicy. Deli
kwent z kosą  znajdował się w sta
nie znacznego  upojenia — wynik 
badania  —  3,34  prom.  alkoholu 
we krwi. Sporządzono wniosek do 
kolegium. 

15.06 —  na  targowisku  miejskim 
stwierdzono  większą  ilość  śmieci 
wyrzuconą  obok  kontenerów. 
Ustalono mieszkankę  ul. Konop
nickiej,  której  sprawką  było  za
śmiecanie.  Nakazano  uporząd
kowanie  terenu  wokół  kontene
rów. 

DREWNIAN Y 
KOŚCIÓŁE K 

Jest to kościół pod wezwaniem św. Anny w Nierodzimiu. Jedyny 
na  tym  terenie drewniany  obiekt  sakralny.  Wzniesiony  z fun
dacji Antoniego Goczałkowskiego. Ukończony i konsekrowany 
w 1769 roku. Wieża nadbudowana w 1938 roku. Dach i ściany 
pobite gontem. Na cmentarzu przy kościele najstarsze nagrobki 
pochodzą z połowy XIX wieku. Są to najczęściej krzyże żeliwne 
odlewane w ustrońskiej fabryce. 
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Fot.  W.  Suchta 
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BALLAD Y  I MILION Y 
11  czerwca  w  amfiteatrze 

wystąpiła grupa  „Pod  Budą". 
Zespół  został  zaproszony 
i  opłacony  przez  firmę  „Ha
ro",  a  dochód  ze  sprzedaży 
biletów przeznaczono na dofi
nansowanie szkół. Zorganizo
wano  to  w  ten  sposób,  że 
szkoły  same  rozprowadzały 
bilety  i  tyle  ile zdołały  sprze
dać  tyle  otrzymawały  pienię
dzy. Tą metodą SP1 wzboga
ciła  się o  11.970.000  zł, SP2 
o 4.240.00 zł, SP5 — 310.000 
a SP6 o 770.000 zł. Ci, którzy 
przyszli  na  koncert  nie  żało
wali.  Starsi  przypomnieli  so
bie  ballady  swej  młodości, 
młodsi śpiewali z zespołem ak
tualne przeboje. 
Zapowiadając jedną  z  piose
nek Andrzej  Sikorowski stwie
rdził, że dziennikarze często są 
tak  niekompetentni,  iż  mylą 
ich  z  zespołem  „Budka  Suf
lera".  Dlatego  po  koncercie 
krótką  rozmowę  rozpoczęliś
my pytaniem: 
Jak  się  panu  gra  w  „Budce 
Suflera"? 
Moja złośliwość wynika z czę
stej  niewiedzy  dziennikarzy. 
Byłbym  jednak  człowiekiem 

niespełna  rozumu,  gdybym 
nie doceniał mediów, bez któ
rych, żyjąc z estrady nie moż
na  funkcjonować. A w  „Pod 
Budą"  od  17  lat  gra  mi  się 
dobrze. 
Pierwszy raz „Pod Budą"  wy
stąpiło w Ustroniu w latach 70 
na festiwalu Piosenki Czeskiej 
i Słowackiej. Czy dziś jesteście 
drugi raz w naszym mieście? 
Nie. W międzyczasie pojawia
liśmy się w Ustroniu przy oka
zji kabaretonów. 
Jak znajduje pan Ustroń? 
Człowiek,  który  przyjeżdża 
z samego Krakowa widzi tyle 
zieleni  a  do  tego  góry  i  nie 
może nie poddać się temu uro
kowi. W Ustroniu jest pięknie, 
a  szczególnie  ostatnie  lata 
zmieniły  to miasto. Widzę, że 
wszystko  tu  się  europeizuje, 
tworzy się kurort na poziomie, 
a  oto chyba chodzi. 
Nie jest pan zawiedziony tym, 
że  widownia  nie  była  wypeł
niona? 
Przyszli  ci, którzy  chcieli  nas 
usłyszeć. Zobaczyli nas, wyszli 
chyba zadowoleni i to sprawia 
satysfakcję. 

(ws) 

PODZIĘKOWANI E 
W  imieniu  Zarządu  Miasta  i  własnym  przekazuję  wyrazy 

serdecznego  podziękowania  dla  przedsiębiorstwa  Produkcyj
noHandlowego „HARO" w Ustroniu za wspaniałą inicjatywę 
i sponsorowanie  koncertu  zespołu  „POD  BUDĄ". 

Koncert był dla wszystkich jego uczestników pięknym przeży
ciem, nadto kasy ustrońskich szkół wzbogaciły się o 17.290.000 
złotych,  co  jest  wydatną  pomocą  materialną  dla  ustrońskiej 
oświaty. 
Żywię  nadzieję,  że  ta  forma  współpracy  będzie  nadal  kon
tynuowana, a impreza kulturalna znajdzie stałe miejsce w rocz
nym kalendarzu  imprez naszego miasta. 

Łączę wyrazy szacunku 
BURMISTRZ 

Kazimierz  Hanus 

Tomasz  Kamiński 

SESYJNY  BLUES 
Zegar bije dwa  razy — czternasta  godzina 
Przewodniczący już sesję zaczyna 
Zebrało się quorum, już kartki  szeleszczą 
Radni  się wiercą  i krzesła  trzeszczą 
Sesyjny blues rozpoczął się już 

Dzisiaj na sali gości  niemało 
Szacowne gremium pełne zapału 
To dinozaury,  to  społecznicy 
Każdy  rzecznikiem  swojej dzielnicy 
Sesyjny blus trwa godzinę już 

W kolejce czeka komendant  straży 
Właściciel baru,  tłum  taksówkarzy 
Burmistrz ociera spocone czoło 
Bo już za chwilę będzie wesoło 
Sesyjny blues trwa dwie godziny już 

Wchodzą  spóźnialscy, wpisują dane 
trzy po miesiącu diety dostaną 
Punktem  kolejnym — interpelacje 
Tu każdy występ budzi sensację 
Sesyjny blues trwa  trzy godziny już 

Trwa polemika wokół chodnika 
Długa pyskówka — znów  Prażakówka 
Na koniec bardzo ważna  ustawa 
Czy baba z kosza może  sprzedawać 
Sesyjny blues trwa pięć godzin już 

Paruje kawa, garbią  się plecy 
Ktoś jeszcze gada,  ktoś znów się sprzecza 
Przewodniczący prosi  o ciszę 
A pan  redaktor  wszystko opisze 
Sesyjny blues trwa  siedem  godzin już 

Na niebie księżyc i gwiazdy świecą 
A na  obradach  głowy w dół lecą 
Maratończyków  ubywa z grona 
I wtem głos szefa: Sesja skończona! 

Autor  „Sesyjnego  bluesa"  był  radnym  kadencji  1990—94. 
Utwór został wykonany  na pożegnalnej sesji Rady Miejskiej. 

11  czerwca  w  parku  przy  amfiteatrze  Rada  Rodziców  Szkoły 
Podstawowej  nr  1  zorganizowała  festyn.  Jego  celem  było  zebranie 
funduszy  na  zakup  sprzętu  komputerowego.  Sporym  powodzeniem 
cieszyły się stoiska,  na  których  można  było kupić zabawki,  zagrać  na 
loterii  fantowej,  ewentualnie  kupić  sobie  kufel  piwa.  Największym 
jednak  powodzeniem  cieszyło  się  stoisko  z  domowymi  wypiekami. 
Artystyczną  oprawę tych atrakcji przygotowali  sami uczniowie prezen
tując swe piosenkarskie i aktorskie zdolności zebranej w parku  publicz
ności.  Obsługę  festynu  zapewnili  rodzice  i  nauczyciele,  a  dochód 
finansowy  przerósł  oczekiwania  organizatorów.  Równocześnie  z  fes
tynem  występował  w  amfiteatrze  zespół  „Pod  Budą",  co  na  pewno 
przyciągało klientów do stoisk. W sumie Rada Rodziców SP1  oceniła 
festyn jako  bardzo  udany.  Fot.  W.  Suchta 
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W  okręgu  wyborczym  Nr 1  (frekwencja 33%) 
1.  ĆWIRZEŃ  Jerzy  19 
2.  MAŁYSZ Jan,  36 
3.  ŚLIWK A Jerzy  77 

W okręgu  wyborczym  Nr 2  (frekwencja 40%) 
1.  CHMIELEWSK I Włodzimierz  60 
2.  GOGÓŁKA  Ludwik  33 
3.  LUBECKI  Jan  32 
4.  PASTERNY  Paweł  22 

W okręgu  wyborczym  Nr 3  (frekwencja 32%) 
1.  BAŁDY S Jerzy  83 
2.  BŁANIK  Bernadeta  42 

W okręgu  wyborczym  Nr 4  (frekwencja 38%) 
1.  CZYŻ Piotr  31 
2.  JURCZOK Michał  152 
3.  SZTWIERTNIA  Anna, Maria  20 

W  okręgu  wyborczym  Nr  5  (frekwencja 48%) 
1.  CHOŁUJ  Łucja  66 
2.  HUDZIECZEK  Piotr  25 
3.  SIKORA  Zuzanna  37 
4.  ŚWIECZKA Jan  33 
5.  SZWARC Jan  105 

W  okręgu  wyborczym  Nr 6  (frekwencja 32%) 
1.  KUBIEŃ Jan  71 
2.  PAWELEC Irena  76 

W  okręgu  wyborczym  Nr  7  (frekwencja 46%) 
1.  RAKOWSKADZIERŻEWIC Z  Anna Halina  119 
2.  FABIAN  Władysław  58 

W  okręgu  wyborczym  Nr 8  (frekwencja 41%) 
1.  KKUŻOŁE K Rudolf  120 
2.  MICHALI K  Władysław  54 

W  okręgu  wyborczym  Nr  9  (frekwencja 37%) 
1.  CIEŚLAR Adolf  63 
2.  DROŻDŻ  Roman  55 
3.  GAŚ Henryk  42 

W  okręgu  wyborczym  Nr 10  (frekwencja 40%) 
1.  DRÓZD Jan  119 
2.  NAWRAT  Stanisława  14 
3.  LANKOCZ Leszek  60 

W  okręgu  wyborczym  Nr 11  (frekwencja 33%) 
1.  CHWASTEK Jolanta  86 
2.  WIERZBANOWSKA  Helena  82 

W okręgu  wyborczym  Nr 12  (frekwencja 35%) 
1.  HOJDYSZ Henryk  93 
2.  NOWAK Tadeusz  9 
3.  STRZAŁKOWSKI  Adam  57 

W okręgu  wyborczym  Nr 13  (frekwencja 36%) 
1.  KRYSTA  Władysław  32 
2.  TOMICZE K Mari a  162 

W okręgu  wyborczym  Nr 14  (frekwencja 37%) 
1.  LANDOWSKI  Marian  71 
2.  PASTERNY Jan  125 

W okręgu  wyborczym  Nr 15  (frekwencja 30%) 
1.  SIKORA Alojzy  114 

W okręgu  wyborczym  Nr 16  (frekwencja 34%) 
1.  LOREK  Mirosława Halina  35 
2.  SIKORA Andrzej  28 
3.  ZIELIŃSK I  Władysław  112 

W  okręgu  wyborczym  Nr  17  (frekwencja 44%) 
1.  FIGIEL  Stefan  27 
2.  KUBAL A Karol  87 
3.  LIPSKA  Maria Jolanta  21 
4.  SIWIEC Małgorzata  74 

W okręgu  wyborczym  Nr 18  (frekwencja 51%) 
1.  BŁAHUT Wilhelm  9 
2.  KACZMARCZYK  Bogumiła  62 
3.  WASZEK Józef  174 
4.  WÓJCIK  Irena Franciszka  10 

W okręgu  wyborczym  Nr 19  (frekwencja 37%) 
1.  BRANDYS Bronisław  52 
2.  HERZYK  Erwin  31 
3.  KOSIŃSKI Jerzy  36 
4.  ŻMIJA Jan  31 

W okręgu  wyborczym  Nr 20  (frekwencja 40%) 
1.  KORCZ Jan  75 
2.  PIETRZAK  Wanda  14 
3.  URBANIK  Lidia  23 
4.  WERPACHOWSKI Lesław  88 

W okręgu  wyborczym  Nr 21  (frekwencja 37%) 
1.  DŁUGI  Jerzy  55 
2.  MALIN A Stanisław  86 

W  okręgu  wyborczym  Nr  22  (frekwencja 42%) 
1.  KORCZ Franciszek  135 
2.  WIĘCŁAWEK  Andrzej  67 

W  okręgu  wyborczym  Nr  23  (frekwencja 39%) 
1.  CZEMBOR Emilia  118 
2.  POCHOPIEŃ  Jan  28 
3.  ZAJDEL Wanda Teresa  11 

W  okręgu  wyborczym  Nr  24  (frekwencja 41%) 
1.  BOROWIECK A Anna Stefania  70 
2.  CZYŻ Bogumiła  65 
3.  WRONA  Ryszard  36 

SEKRETARZ KOMISJ I   PRZEWODNICZĄC Y  KOMISJ I 
(—) Irena Hernik  (—) Teresa Banszel 
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Poloneza  1,6  Caro  1992,  34 000 
km  sprzedam.  Ustroń,  Elektro
sprzęt  3 Maja  16a. 

Sprzedam stację dysków do Com
modore  64. Te.  3484. 

I  sklepi 

Znakowanie  samochodów  —  po
niedziałek,  środa,  piątek 
12.00—17.00. Ustroń, ul. Stalma
cha  7, tel. 2601. 

iilihii  iliilJillliliSiiirbiL ; 
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Życzymy 
udanych  zakupów. 
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PODZIĘKOWANI A 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr  1 w Ustroniu wyraża serdeczne 

podziękowanie  państwu  Krystynie i Władysławowi  Sikorom,  panu 
Janowi Kubieniowi oraz Nadleśnictwu  Ustroń za zakup i podarowanie 
szkole dużej kosiarki. 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  Nr  1 w  Ustroniu  dziękuje  firmie 
„AZBUD" , a  w szczególności  p.  Bogdanowi  Małyszowi  za  naprawy, 
konserwację wszystkich  urzązeń gazowych  w budynku  szkoły. 
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z a p r a s za  c o d z i e n n ie 
od  g o d z.  10.00—20.00 
d o  n o wo  o t w a r t e go 

na lody, spaghetti i pizzę  lodową, coctaile owocowolodowe 
(frappe)  granit ę oraz ciasta,  ciastka i torty  —  wszystko 

własnej produkcji. 
W  każdą  niedzielę od 19.30—21.00  w sali  restauracyjnej 
odbywają się koncerty  muzyki  operetkowej i  rozrywkowej. 

Wstęp  wolny —  Zapraszamy 
Przyjmujemy  zapisy  na  naukę  gry  w tenisa  ziemnego. 

Wiadomość tel.  Wisła 3536  lub  3538. ijgm|;iiiiiii[iiiiiiiiiiiii[||iiiiiii[ii[|[iiniffl[[iimiiii|]iii!i!!ff i 

Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1,  teł.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 
—  Wystawa  i sprzedaż  prac plastyków  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Zabytki  Ustronia 

w tym:  „100lecie  Ratusza  Miejskiego" 
—  od  6.6.1994 r.  „Ustrońskie  lasy" — wystawa  zorganizowana  przez 

Polski  Klub  Ekologiczny  — Koło  w  Ustroniu 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, w niedzielę po  uprzed
nim zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  2996 

czynne  od  wtorku  do  soboty  od  9.00 do  13.00 
Wystawa ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 

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

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
— wystawa stała  CIR — Rynek 7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań  i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie. 

Popisy  uczniów 

OTWARCI E SEZONU 
USTROŃSKIE LAT O '94 

24.6.1994 r.  Msza  św.  śpiewana  przez  Chór  Reprezentacyjny  Ze
godz.  18.00  społu  Artystycznego  Wojska  Polskiego 
piątek  Kościół Św. Klemensa. 
25.6.1994 r.  Paradny Przemarsz  Otwarcia 
godz. 14.30  Marżonetki,  Orkiestra  Dęta  Kopalni  „Pniówek",  na 
sobota  trasie: Szpital  Uzdrowiskowy  — Park  Kuracyjny. 

Park  Kuracyjny — Amfiteatr 
Koncert  Orkiestry  Dętej Kopalni  „Pniówek" 

AMFITEAT R 
25  czerwca  —  sobota 
godz.  16.00  Wielkie  historyczne  widowisko  „ORZEŁ  BIAŁY " 

w wykonaniu  120osobowego  Reprezentacyjnego  Ze
społu  Artystycznego  Wojska  Polskiego. 

godz.  19.30  Program  rozrywkowy:  „Od  arii do piosenki" w wyko
naniu  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj
ska  Polskiego 

godz.  18.00  Disco  Dance  Show  — krąg  taneczny  w Parku  Kura
cyjnym 

26  czerwca  —  niedziela 
godz. 16.00  Koncert z okazji otwarcia sezonu: Ustrońskie Lato '94 

—  Śląska Kapela  Regionalna 
—  Masztalscy 
—  Kabaret  Państwowego  Zespołu  Ludowego  Pieśni 

i Tańca  „Śląsk" 
Sport 
24.6.1994 r.  I ROMANTYCZNY  BIEG  LETNI  po  KWIA T  PA
godz. 21.00  PROCI 
piątek  Ustroń  — Zawodzie 

24,25.6.1994 r.  MIEJSKI  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  O  PUCHAR 
godz.  17.00  BURMISTRZA  MIASTA 
niedziela  Stadion  KS  „Kuźnia 

26.6.1994 r.  Ogólnopolski  Marszobieg Dookoła  Doliny Wisły 
godz. 6—20  Ustroń  —  Wielka  Czantoria  —  Ustroń  —  Barania 
niedziela  Góra  —  Równica  —  Ustroń  o tytuł:  „Człowieka 

z  tytanu" 

22.6.1994 r. 
godz.  17.00 
środa 

Popisy  uczniów  Ogniska  Muzycznego  w Ustroniu. 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  w  Ustroniu 

UWAGA! Domy wczasowe, hotele  itp.: afisze, programy  imprez kulturalnych  i spor
towych odbierać możia w Centralnej Informacji  Recepcji Ustroi  Rynek  (bezpłatnie) 
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Występuje zespół z BielskaBiałej.  Fot.  (MiP) 

29 maja br w ustrońskim amfiteatrze odbył się I Ewangelicki  Festiwal 
Dziecięcy.  Autorami  sceniariusza  byli  ks.  Piotr  Wowry  i jego  żona 
Karina.  Ona  również  opracowała  i  wykonała  scenografię.  W  Fes
tiwalu  wzięło  udział  około  130  wykonawców. 

Festiwal  otworzył  i  przywitał  zebranych  w  amfiteatrze  ks.  Piotr 
Wowry. Występy rozpoczęły się odśpiewaniem  wspólnej pieśni  „Kt o 
stworzył  migocące  gwiazdki".Wspólmą  pieśń  prowadzili  Magda 
Hudzieczek  — śpiew  i Sławomir  Chmiel—  akompaniament.  Dalszy 
program  Festiwalu  obejmował: 

—  Inscenizację pt  „Gąsienica" w wykonaniu  Magdy  Hudzieczek, 
Sławomira  Chmielą  i dzieci  z Ustronia  Polany, 

—  Inscenizację  pt.  „Kolory  stworzenia    tęcza"  w  wykonaniu 
dzieciu  z Tomaszowa  Mazowieckiego, 

—  Pieśni  w wykonaniu  Chórku  Dziecięcego  z  Ustronia, 
—  Koncert  skrzypcowy  Gdur J. Haydna  i II Sonata  Gmol  G.F. 

Handla  w wykonaniu  Małgorzaty  Wnęk  z  Bydgoszczy, 
—  Pantomima  pt.  „Pozwólcie  dzieciom..."  w  wykonaniu  dzieci 

z Bładnic, 
—  Pieśni  w wykonaniu  dzieci  z  Żor, 
—  Pieśni w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  1 z Ustro

nia, 
—  Utwory  i pieśni  w wykonaniu  zespołu  wokalnoinstrumental

nego  „MARANATHA "  z  Kluczborka, 
—  Pieśni  w wykonaniu  solistek  ze  Skoczowa, 
—  Pieśni w wykonaniu  solistów  i Chórku  Dziecięcego z Ustronia 

Polany, 
—  Występy  zespołu  wokalnomuzycznego  z  BielskoBiałej, 
—  Pieśni  w wykonaniu  dzieci  z Bładnic, 
—  Występ  zespołu  wokalnoistrumentalnego  z  Jaworza  k/Biel

skaBiałej. 
Zapowiadał  i  prezentował  młodych  wykonawców  ks.  Adrian 

Korczago. On również był autorem pytań do konkursu ze znajomości 
Biblii .  Na  50ciu  uczestników  prawidłowych  odpowiedzi  udzieliło 
25ro  dzieci. 

Na  zakończenie  wszyscy  wykonawcy,  uczestnicy  konkursu  oraz 
dzieci, które  w czasie  Festiwalu  były  tylko  widzami  weszły na  scenę 
amfiteatru z kolorowymi balonikami. Wspólnie wykonana przez nich 
pieśń  „Niesiemy  pokój Wam  wszystkim"  zakończyła  I  Ewangelicki 
Festiwal  Dziecięcy. 

Festiwal należy zaliczyć do udanych  imprez. Dopisali  wykonawcy, 
widzowie  i  organizatorzy.  Słowa  uznania  należy  skierować  pod 
adresem  tych,  którzy  przygotowywali  poszczególne  punkty  pro
gramu.  Szczególnie  dotyczy  to  tych,  którzy  do  Ustronia  przyjechali 
z odległych parafii działających w warunkach diaspory. Tam na próby 
przed występem niektóre dzieci musiały pokonywać odległości  ponad 
100 kilometrów.  Słowa  uznania  dla  młodych  wykonawców,  którzy 
w wielu przypadkach  na  scenie zachowali  się jak  prawdziwi  aktorzy. 

Organizatorzy  bogatsi  o  zdobyte  w  tym  roku  doświadczenia 
zamierzają w roku przyszłym  zorganizować kolejny Festiwal.  Będzie 
on na  pewno  równie  udany  jak  tegoroczny. 

Organizatorzy  pragną  jeszcze  raz  podziękować  tym  wszystkim, 
którzy przyczynili  się do  organizacji  Festiwalu. Szczególnie dziękują 
Urzędowi  Miejskiemu  w  Ustroniu  za  możliwość  nieodpłatnego 
skorzystania  z  amfiteatru  i  jego  urządzeń  akustycznych.  Dziękują 
również firmie UPLEX z Ustronia, dzięki której każde dziecko, które 
przybyło na festiwal obdarowane zostało słodyczami, pani Franciszce 
Gomoli  oraz  Paniom  z  koła  „Samarytanin"  z  Ustronia  Polany  za 
pomoc  przy  wykonawstwie  fragmentów  scenografii. 

(MiP) 

W dniu 2429 maja br. goś
ćmi Diecezji Cieszyńskiej Ko
ścioła  EwangelickoAugsbur
skiego byli przedstawiciele fu
ndacji  CBM  —  Christoffel
Blindenmission e. V. /Niemcy 
— Heinz Viehoff / Pełnomoc
nik CBM /, Bernard  Rother. 

25 maja br.  na  zaproszenie 
komisji  d/s  Diakonii  goście 
przyjechali  do  filiału  Parafii 
EwangelickoAugsburskiej 
w Ustroniu Polanie z prelekcją 
na  temat  pracy  misyjnej  po
śród osób niewidomych. Prele
kcja  ta  odbyła  się  w  ramach 
Godziny  Biblijnej.  Osoby 
uczestniczące w  tym ciekawym 
spotkaniu miały możliwość za
poznać się z historią  Fundacji 
CBM oraz jej  działalnością. 

Fundacja ta została założo
na  w  1908  r.  przez  pastora 
Ernsta  J.  Christoffela, w  ra
mach diakonii  misyjnej i  sta
nowi dzieło ewangelicznej po
mocy  dla  ludzi  niewidomych 
i cierpiących na choroby oczu 
w  najbiedniejszych  krajach 
trzeciego  świata.  CBM  ma 
swoje oddziały w 102 krajach, 
głównie w Afryce, Azji, Ame
ryce Południowej i zajmuje się 
leczeniem, zapobieganiem, re
habilitacją  i kształceniem cho
rych  ludzi.  Bardzo  istotnym 
elementem  tej  działalności jest 
zaopatrywanie  potrzebują
cych w różnego  rodzaju oku

lary.  Szacuje  się,  że  roczne 
potrzeby  sięgają w samej Af
ryce  100 tys.  sztuk,  a  tamtej
szych chorych nie stać na kup
no szkieł. Na świecie żyje po
nad  30 min  niewidomych  lu
dzi,  z czego  90%,  w krajach 
rozwijających  się.  Rodzi  się 
pytanie,  czy  możemy  pomóc 
lub  w  jaki  sposób  możemy 
dopomóc chorym? Takie kra
je  jak  Niemcy,  Szwajcaria, 
Austria,  Czeska  Republika, 
Kanada,  Australia  i  USA 
wspomagają  pracę  CBM. 
W  1992 r.  zebrane  ofiary od 
osób  indywidualnych  i  róż
nych  instytucji  wyniosły  87 
min  DM.  Fundacja  CBM 
zwróciła się za pośrednictwem 
Kościoła  Ewangelic
koAugsburskiego  z  prośbą 
0  współpracę  w  organizowa
niu pomocy dla niewidomych 
1 źle widzących. Pomoc nasza 
polegała  na  zbiórce  używa
nych  okularów  i  oprawek. 
Okulary  te  w  specjalnych 
przez  Fundację  prowadzo
nych warsztatach są regenero
wane,  badane,  szlifowane, 
oprawiane i wysyłane do w/w 
krajów. Komisja d/s Diakonii 
Parafii  EwangelickoAugs
burskiej w Ustroniu  dziękuje 
wszystkim  osobom,  które 
ofiarowały okulary, a tym sa
mym  wypełniły  przykazania 
miłości bliźniego. 

ks. Piotr Wowry 

fon  F I R M A  P R O D U K C Y J N O
HANDLOWOUSŁUGOWA 

MOKAT E 
Zd Produkcyjny i Biuro Sprzedaży: 

UstrońNierodzim, ul. Dobra, 
tel/fax: 03864/3798, tlx 38447 

Biuro  Handlowe:  40127  KATOWICE,  PL.  GRUNWALDZKI  810 
teł. 594111, 594141, 594112, fax: 580679, tlx 0313725 

O F E R T A  H A N D L O W A 

  HOLENDERSK A  ŚMIETANK A  „CARMEN "   DO 
KAW Y  I  HERBAT Y   CZEKOLAD A  NA  GORĄCO 
*   KAW A  ROZPUSZCZALN A  „MARVEL "   KAW A 

MIELON A  Z  CZEKOLAD Ą  „CHOCO "

KAWA  CAPPUCCINO  „MOKATE " 
—  PRODUKCJA  WŁASNA 

1.  Cappuccino  bez  czekolady 
2.  Cappuccino  z czekoladą 
3.  Cappuccino  czekoladowe 
4.  Cappuccino  cherry 
5.  Cappuccino  Amaretto 
6.  Cappuccino  Vanille 
7.  Kawa mrożona  — Cappuccino  Shake 
8.  Kawa  Cappuccino  —  Display 
9.  Cappuccino  Cherry  —  Display 

10.  Cappuccino Amaretto  —  Display 

S^lażda  kawa  jest  i n n a ^ \ 
—  Mokate  Cappuccino  — 
zawsze  takie  samo, 
  najlepsze  ^ 

KAWA  „PO  WIEDEŃSKU" 
—  PRODUKCJA  WŁASNA 

1.  Kawa  „po  wiedeńsku" 
2.  Kawa  „po  wiedeńsku" 

—  Display 

UWAGA:  Na  wszystkie  oferowane  przez  nas  towary  posiadamy  atesty. 

Życzymy  milej współpracy  Firma MOKA TE Ustroń 
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Festiwal Dobrej Nowiny 
Od czwartku 30.6. do niedzieli 3.7. w amfiteatrze w Ustroniu  odbędzie 

się po raz  trzeci  Festiwal  Dobrej Nowiny  zorganizowany  przez  miejs
cowy  Zbór  Zielonoświątkowy  „Betel". 

Festiwal rozpocznie się „Marszem dla Jezusa" w czwartek. Przemarsz 
rozpocznie  się o godz.  16.15  spod  Zboru  „Betel"  (koło  sklepu  meb
lowego  pod  Kuźnią)  i  zakończy  w  ustrońskim  amfiteatrze,  gdzie 
kontynuowany  będzie  program  festiwalowy  do godz.  23.00. 

1.7.  program  festiwalowy  trwał  będzie  od  godz.  17.00  —  23.00, 
a  w sobotę  od  godz.  16.00  —  23.00  W niedzielę  3.7. odbędzie się 
w amfiteatrze w godzinach  dopołudniowych  nabożeństwo  ewangeliza
cyjne  (początek  o  godz.  10.00),  podczas  którego  nastąpi  zamknięcie 
Festiwalu. 

W programie  festiwalowym na szczególną  uwagę zasługuje  spektakl 
„Bramy  nieba  i  płomienie  piekła",  który  zostanie  zaprezentowany 
w godz. od 22.00 — 23.00 dwukrotnie—w czwartek 30.6. i w sobotę 2.7. 

W ramach  programu  festiwalowego w czwartek, w piątek i w sobotę 
odbywać się będą  w amfiteatrze wieczorne nabożeństwa ewangelizacyj
ne w godz.  18.30 — 20.30. 

Na  program  Festiwalu  złożą  się koncerty  muzyki  chrześcijańskiej, 
występy zespołu  choreograficznego z Kanady, przedstawenia  młodzie
żowego  teatrzyku  kukiełkowego z Anglii ,  występy  zespołu  dziecięcego 
z Ustronia.  (jotef) 

Dużym  zainteresowaniem,  szczególnie  rodziców,  cieszyła  się mini  lista 
przebojów, której  finał odbył  się w niedzielę  12 czerwca w amfiteatrze. 
Widzowie  mogli  podziwiać,  jak  młodzi  wykonawcy  starali  się  wcielać 
w gwiazdy estrady. Nikogo z występujących nie wyróżniano,  wszystkim 
natomiast  wręczono  słodycze  i upominki.  FoL  W.  Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Nale  dziwejmy  sie, przeca  sie dziecka  tych feryj  doczkały! 

Nó,  łoto  w  tyn pióntek,  dwacatego  sztwortego  czerwca, 
lostatni roz idóm do szkoły.  Zaś  bydóm  mógły przez  lato delij 
pospać i wiyncyj po polu pogónić. Jyny  coby jako  wydzierżeć te 
chwile, jak  trzeja z tym szkolnym  świadectwym  do dómu prziś 
i  łojcu go pokozać.  A ze to zakóńczyni  szkoły  trefi  prawie 
w Jóna,  tóż  możne  nikiery  Janiczek  dostanie  na  miano  na 
prezynt  poskym  po  galatach,  jak  na  świadectwie  bydóm 
szpatne  noty,  abo jakby  tak synek  przepod  i musioł  dostać na 
drugi rok w tej samej  klasie. 

Nó,  teraz  chłapcy, a też aji kawalerowie  i żonaci  panocz
kowie,  majóm  czym  inszym  głowę  zaprzóntniónóm,  bo już 
pumału  tydziyń  sóm ty, jako  to  nazywajóm,  Mistrzostwa 
Świata  w Piłce Nożnej,  kiere  tym  razym  zrobili w  Hameryce, 
coby  Hamerykanów  kapkę  poduczyć  tego  kopanio  w balon. 
Ciekawe, że tak Hamerykanie  sóm  wtelkownych  wiecach na 
piyrszym  miejscu,  a z  tym kopanim  w balón  sóm doś  fest 
pozadku.  Nó,  isto to już  tak je,  że żodyn nimoże być piyrszy  we 
wszyckim. 

Ale dejmy spokój Hamerykanóm,  a podziwejmy  sie, jako to 
kopani  w balón  wyglóndo  w Ustroniu.  Ja, ja,  to były  kiesi 
czasy, jak  nasz ustróński Klub Sportowy  tak dobrze stoł, że aji 
jednego  ustróńskigo  bramkorza  do tej, wiycie,  polskij  re
prezentacyji,  wziyli.  Nó, kiesi  Kuźnia  miała  tyn klub pod 
sobóm i za wszycko płaciła,  tóż sie ci szportowcy  mieli  dobrze. 
Teraz Kuźnia zbiydniała,  nikiedy  aji na wypłatę nima,  tóż sie 
tego  klubu  pozbyli  i klub  teraz  ciynko  pisko.  Musieli  by ci 
najważniejsi,  co tym klubym  rzóndzóm,  ruszyć  sie  kapkę ze 
stołków  i jakich  tych,  jako  to nazywajóm,  sponsorów, po
chladać. Ja, teraz już  nima  tak, że pinióndze  same  do  kapsy 
lecóm. 

A z drugij strony, jak już  kiery kupi bilet na mecz,  też by sie 
chciolsna porzóndny  mecz  podziwać,  a nie jyny  na lecy  jaki 
szwyndani sie po boisku. Jo sie tak na tym kopanym  balonie nie 
znóm, ale bylach łoto z Karłym spod Czantoryje,  tóż mi  kapkę 
0 tym połopowiadoł.  Prawił, że roz był z kamratym  na meczu 
1 nimógli  bardzo  do kóńca  dosiedzieć,  bo to było  strasznie 
biydne.  Muszym  Karłowi  prziznać  racyje,  bo chłopi  sie  le
pij  na tym znajóm.  Tóż  trzeja  co robić,  coby  sie to  jako 
naprawiło. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) młodzi na kobiercu 4) unikatowa  rzecz 6) głos 
węża  8) zbój,  drab  9) próżno  jej  szukać  w  stogu  siana 10) 
nagonka  11)  ostre  zakończenie  12) bronił  jej  Ordon  13) 
uroczysty przemarsz 14) wietrzna choroba  15) podatek w natu
rze 16) wyspa  indonezyjska  17) jego liczba atomowa  18 18) in. 
Czarna  Woda  19)  siecze  trawę  20) rakieta  świetlna 
PIONOWO:  1) Zdrój w woj. jeleniogórskim  2) rodzaj zabawy 
logicznej  3) samica  łosia  4) duży  zespół  instrumentalny  5) 
zwierzę  deptane  przez  pieszych  6) dawny  instrument  dęty 7) 
rosyjska piękność  11) bigbeatowa Karin  13) podniosły ton  17) 
najwyższa  karta 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odcięciu  liter z pól  oznaczo
nych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odowiedzi  czekamy do 
7  lipca. 

ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWKI  NR 21 
PLATYNOWA  MIL A 

Nagrodę  otrzymuje  Grzegorz  Karchut  z Ustronia,  ul. Dwor
cowa 4/1.  Zapraszamy  do redakcji. 

USTROŃSKA 


