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W numerze m.in.: Zostaw swój 
1% w Ustroniu - lista organizacji 
z KRS, Ogłoszenie o ponownym 
wyłożeniu planu dla rejonu 
ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, 
Partyzantów, 3 Maja, Parko-
wej, zachodniej granicy rzeki 
Wisły, Akacjowej, Katowickiej, 
Listy do redakcji, Bogate plany 
seniorów, Mistrzowie tyczki, 
Nowy trener Kuźni, Klub teni-
sowy z Ustronia w SuperLidze.  
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Na podstawie art. 110 ustawy o po-
mocy społecznej kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej ma obo-
wiązek co roku złożyć sprawozdanie  
z działalności MOPS. Takie sprawozdanie  
w postaci liczącego 11 stron dokumentu 
jest dostępne na stronie ustron.esesja.
pl, a skrót zawartych w nim informacji 
przedstawił kierownik MOPS Zdzisław 
Dziendziel 31 marca podczas XXXVI sesji 
Rady Miasta Ustroń:

– Większość realizowanych przez nas 
zadań to zadania zlecone przekazane przez 
burmistrza miasta do realizacji. Najwięk-
sze wydatki to świadczenia, popularne 
500+. Wypłaciliśmy ponad 15,5 mln zł 
dla 3.019 dzieci z naszego miasta. Wy-
płata kończy się w maju tego roku, potem 
przechodzi to do ZUS-u. Drugie zadanie 
pod względem wydatków to realizacja 
świadczeń rodzinnych. Wypłaciliśmy 

Sporo się dzieje i będzie działo w obrębie ul. Hutniczej. Trwa długo wyczekiwana termo-
modernizacja Zespołu Szkół Technicznych. Niełatwo się uczyć i nauczać w czas remontu i o 
tym mówi dyrektor szkoły. W planach jest przebudowa hotelu „Ustroń” i już teraz nie ma 
widocznego za Muzeum Ustrońskim dachu. Pod nim w latach 90. działał bar „Pod Brzozą”, 
a potem mniej lub bardziej renomowane lokale. Piszemy o tym na str. 4.            Fot. A. Michałek

Milena Niesyt uczennica klasy 3a Szkoły 
Podstawowej nr 1 brała udział w swoich 
pierwszych zawodach Pole Dance Show 
Kielce 2022 i zajęła znakomite 3 miejsce. 
Niezwykły występ utalentowanej ustronian-
ki można obejrzeć na YouTube. 

Mateusz Malina pobił kolejne rekordy świata. 
Mistrz i już legenda freedivingu wciąż jest 
mieszkańcem Ustronia, mimo iż nurkuje na 
całym świecie. Nie tylko nigdy nie zmienił 
stałego meldunku, ale buduje dom w rodzin-
nym mieście. Więcej na str. 9.

POMOC DLA 
NAS I DLA NICH

Nazar Sokhor ma 12 lat, jest dobrym szachi-
stą. Przyjechał z Ukrainy i zaprzyjaźnił się 
z zawodnikami Stowarzyszenia Szachowego 
„Olimpia” Goleszów. Podczas Pawłowickiego 
Półmaratonu zajął 10 miejsce w generalce 
i wygrał najmłodszą grupę. Więcej na str. 12.
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i borowina do celów leczni-
czych. 

Ponad 30 lat istnieje już Izba 
Regionalna Kocyanów, która 
znajduje się na osiedlu Bajcary 
w Wiśle Malince. Mieści się  
w niej ciekawa ekspozycja 
twórczości ludowej i pracownia 
rzeźbiarska. Wokół starej gó-
ralskiej chaty można obejrzeć 
dawne sprzęty gospodarskie. 
   
W miniony weekend w Wiśle 
funkcjonowały jeszcze stacje 
narciarskie na Nowej Osadzie, 
Siglanach i Soszowie. Zapo-
wiadano, że to ostatni weekend 
dla amatorów białego szaleń-
stwa. A może ostatnie obfite 
opady śniegu jeszcze przedłużą 
tegoroczny sezon?           (nik)
            

nych dotyczących zagospoda-
rowania terenu, na którym ma 
powstać strefa wypoczynku  
i relaksu. 

W centrum Zebrzydowic jest 
coraz atrakcyjniej. Niedale-
ko tzw. starej szkoły wybu-
dowano boisko o sztucznej 
nawierzchni, plac zabaw dla 
dzieci i plac rekreacyjny. Przed 
budynkiem Urzędu Gminy po-
wstał zielony skwer.

Cieszyński Klub Hobbystów 
działa już 50 lat. Został za-
łożony w czerwcu 1972 roku 
i był wtedy jednym z trzech 
tego rodzaju organizacji na 
terenie Polski. CKH znany 
był głównie z Wiosennych  
i Jesiennych Targów Staroci, 

na które ściągały liczni zbiera-
cze z kraju i zagranicy. Teraz 
imprezę organizuje COK „Dom 
Narodowy”.
 
W 54. rocznicę śmierci pisar-
ki Zofii Kossak-Szatkowskiej, 
która przez wiele lat mieszkała  
i pracowała w Górkach Wiel-
kich, na jej grobie w parku koło 
dawnego dworku, złożone zo-
staną kwiaty. Miejsce pochów-
ku zyska miano „Grób weterana 
walk o wolność i niepodległość 
Polski”. Uroczystość odbędzie 
się 9 kwietnia o 10.00.

Sołectwo Zabłocie-Solanka zo-
stało włączone do strefy uzdro-
wiska Goczałkowice Zdrój. 
Na terenie sołectwa od 1995 
roku wydobywane są solanka 

to i owo
z 

okolicy

Studenci z Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach 
ostatnio gościli w Kończy-
cach Wielkich. Współpraca 
tej uczelni z gminą Hażlach 
została nawiązana w ubiegłym 
roku. Studenci architektury  
w ramach prac semestralnych, 
zyskali możliwość przygoto-
wania projektów koncepcyj-

*  *  * *  *  *

*  *  *

*  *  *

CEEB - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła,  
o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budyn-
ku/lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złoże-
nie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) jest obowiązkowe. Wszelkie informacje dostępne są na 
stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow…

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 
2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwa-
ną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających 
budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie 
odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja? To rodzaj ankiety w której podaje się: - imię i na-
zwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby; - adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; - informacje  
o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych  
w nich paliwach; - numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); 
- adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja? Każdego właściciela lub zarządcę budynku 
lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację? Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. W przypad-

ku budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za 

jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Jak możemy złożyć deklarację? W formie elektronicznej – pre-

ferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwia proste i szybkie 
wypełnienie dokumentu. Deklaracje możemy składać za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji wdrażane 
zostało zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, przy użyciu Profilu 
Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). 
Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania 
jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez 
instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajo-
wy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.  
W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo 
złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWI-
CIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 
e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Informacje dodatkowe : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pliki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

*  *  *

*  *  *

W ubiegłym roku ustrońskie 
Organizacje Pożytku Publicznego 
(OPP) z 1% podatku otrzymały nie-
mal 190 tys. złotych. Najmniejszą 
pozyskaną kwotą było 550,30 zł, 
najwyższą 45.485,70 zł. 1% może-
my przekazać, jeżeli wypełniamy: 
PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-36L, 
PIT-36LS, PIT-38, PIT-39, PIT-28, 
PIT-28S, PIT-CFC, PIT-OP. Pienią-

dze trafią na rachunki bankowe organizacji w terminie od maja 
do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który 
składamy zeznanie podatkowe. Aby przekazać 1% podatku, 
należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić 
nazwę i numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Wykaz 
uprawnionych podmiotów znaleźć można na stronie: https://niw.
gov.pl/opp/wykaz-opp/. 

0000032061  Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu 
0000047396  Fundacja Dobrego Pasterza 
0000099847 Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi 
  w Ustroniu 
0000100192  „Fundacja św. Antoniego” 
0000110528 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie  
  „Można Inaczej” 
0000182262  Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu 
0000330742  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad 
  Granicami” 
0000445929  Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy” 
0000466606  Chrześcijańska Fundacja „Dobre Dzieło” 
0000610067  Fundacja „Esprit” 
0000260697  Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
  w RP z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 
  1%”: Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta”  
  w Ustroniu lub Ewangelickie Centrum Aktywności 
  Lokalnej w Ustroniu
0000398339  Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych 
  „Budrysek” z dopiskiem w rubryce  „Cel szczegó- 
  łowy 1%”: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
  „AS” (Ustroń)
1% można przekazać także ustrońskim jednostkom OSP poprzez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS 0000116212), 
który również jest Organizacją Pożytku Publicznego. W rubryce 
„Cel szczegółowy 1%” należy podać dokładną nazwę oraz adres 
OSP, którą chcemy wesprzeć: OSP Ustroń Centrum, ul. Strażacka 
5; OSP Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 116; OSP Ustroń Niero-
dzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń Polana, ul. Wczasowa 1. (eko)
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339

współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce

14/2022/1/R

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy     112
Policja Ustroń  47 857-38-10 
                fax 47 857-38-14

Straż Pożarna Polana

  33 854-59-98

Wodociągi  33 854-34-96

  33 854-22-44
telefon alarmowy 994

Przedsiębiorstwo Komunalne  

  33 854-35-00

Straż Miejska 33 854-34-83  

   604-558-321
Pogotowie Energetyczne  991 
  33 857-26-00

Pogotowie Gazowe          992
PGNiG 32 391-23-03
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta    33 857-93-00
Poradnia Rodzinna 
Mickiewicza 1 537 071 063
  33 333 60 61
  33 333 60 63
Salus 730 300 135  
   33 333 40 35
Medica 33 854 56 16
Rodzinna Praktyka Lekarska 
NZOZ Nierodzim
  33 854 23 50

KRONIKA MIEJSKA

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Wanda Glogowszek  lat 73  ul. Skoczowska
Helena Pilch   lat 98  ul. Cieszyńska
Antoni Kaleta   lat 84  ul. Głogowa
Wanda Sukiennik  lat 72  ul. Łączna

Helena Cieślar zd. Krzyżanek  lat 101  ul. Obrzeżna
Anna Czyż zd. Zawisza  lat 85  ul. Daszyńskiego
Emilia Czyż zd. Gomola  lat 80  os. Manhatan
Zbigniew Gamrot  lat 96  ul. Konopnickiej
Zofia Hanzel zd. Budny  lat 91  ul. Daszyńskiego
Zenon Kawecki   lat 85  ul. Cieszyńska
Anna Kret   lat 95  ul. Konopnickiej
Czesława Malina zd. Myrmus  lat 94  ul. Cieszyńska
Janina Mazur zd. Głażewska  lat 91  ul. Dworcowa
Edeltrauda Modna zd. Breitkopf  lat 85  ul. Słoneczna
Franciszek Molek  lat 80  ul. Jasna
Helena Ogrocka zd. Pasterna  lat 80  ul. Leśna
Anna Podżorska zd. Pezda  lat 91  ul. Choinkowa
Anna Szeniawska zd. Tomaszczyk  lat 97  ul. 3 Maja
Józef Szuster   lat 80  ul. Choinkowa
Jan Troszok   lat 91  os. Manhatan
Tadeusz Walarus  lat 85  os. Centrum

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA 
JUBILATÓW:

*   *   *

*   *   *

14/2022/2/R

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY 
DORADCY NIERUCHOMOŚCI?

Nazywam się Dawid Zyzański

Od kilku lat specjalizuję się w sprzedaży nieruchomości. Na przełomie 
swojej kariery zawodowej spotkałem wiele osób, które z perspektywy 
osoby doświadczonej w sprzedaży nieruchomości, podejmowały błęd-
ne ale również pochopne decyzje podczas sprzedaży nieruchomości.  
W efekcie uzyskiwały one niskie ceny ofertowe, niejednokrotnie 
nie doprowadziły do finalizacji transakcji.

Dzięki współpracy ze mną unikniesz błędów negocjacyj-
nych, a ja uzyskam najwyższą cenę za Twoją nierucho-
mość. Moje doświadczenie gwarantuje szybki, prosty  
i przyjemny proces sprzedażowy.

Zaoszczędzę Twój czas oraz pieniądze! 

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację w sprawie 
Twojej nieruchomości: 790 373 836

*   *   *

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
NIERODZIMIA

Zarząd Osiedla Nierodzim wraz z radną Jolantą Hazuką za-
prasza wszystkich mieszkańców dzielnicy na zebranie, które 
odbędzie się 7 kwietnia o godz. 17.00 w budynku SP-6.

WNIOSKI 
DO RADY 

SENIORÓW 
MIASTA 
USTROŃ 

11 kwietnia w godzinach 14.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta  
w sali sesyjnej, będzie można podzielić się swoimi przemyśle-
niami i wnioskami w sprawie „ulżenia” ustrońskim seniorom.

W tym dniu będą przyjmowane wnioski do ewentualnej rea-
lizacji przez przedstawicieli ustrońskiej Rady Seniorów Miasta  
Ustroń.                                                       Karol Brudny, RSMU

WYKŁAD 
ELŻBIETY I ANDRZEJA GEORGÓW 

Czytelnia Katolicka zaprasza 19 kwietnia na godz. 19.00 na 
wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów połączony z prezentacją 
fotograficzną pt. „Wielkanoc w sztuce religijnej, sakralnej, de-
wocyjnej i użytkowej Wschodu i Zachodu”.

*   *   *

PIEŚNI PASYJNE 
CHÓRU AVE

Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej jest szóstą 
niedzielą Wielkiego Postu i wypada na siedem dni przed Wiel-
kanocą. To początek Wielkiego Tygodnia, którego zwieńczeniem 
będzie Wielkanoc. Właśnie w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 
o godz. 17 odbędzie się w kościele św. Klemensa Koncert Pieśni 
Pasyjnej w wykonaniu Chóru „AVE” działającego w Parafii pw. 
Św. Klemensa Papieża i Męczennika w Ustroniu. Chór wystąpi 
pod dyrekcją Alicji Adamczyk. 
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O tym, jak zmieni się ul. Hutnicza i hotel „Kuracyjny” opowiemy w świątecznym wydaniu gazety. Współpraca właściciela obiektu i architekta 
w jednej osobie oraz pracowników Muzeum Ustrońskiego i członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń zapowiada się bardzo ciekawie. 
23 marca zburzony został budynek dawnych łazienek do kąpieli żużlowych, wzniesiony w 1868 r. wg projektu Antona Gollingera. Obiekt ten 
nie figurował w ewidencji zabytków. Na zdjęciu Kamil Podżorski, pracownik Muzeum w miejscu łazienek.                          Fot. A. Michałek

14/2022/3/R

NAUKA W CZASIE REMONTU

Środki pozyskano z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego. Dotacja unijna na inwestycje pro-
ekologiczne pozwoli m.in. na docieplenie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 
wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
ścian fundamentowych, wzmocnienie 
stropów i wymianę pokrycia dachowego, 
wymianę rynien i rur spustowych dla 
całego budynku, oczyszczenie i impre-
gnację muru oporowego z kamienia, 
wykonanie podłóg, w tym sportowej 
w hali (w miejscu warsztatów), wymianę 
stolarki okiennej, remont sanitariatów 
i malowanie pomieszczeń. Te prace wyko-
na Przedsiębiorstwo Budowlane Marhud z 
Żywca za 5.524.662,05 złotych. Instalację 
wewnętrzną wodociągową i kanaliza-
cyjną wykona firma Termoprojekt sp. 

z o.o. z Rudy Śląskiej za 972.930 zło-
tych. Instalację fotowoltaiczną wykona 
i zamontuje firma Aspar sp. z o.o. z Biel-
ska-Białej za 1.088.550 złotych. 

O trudności związane z remontem 
zapytaliśmy dyrektor ZST Katarzynę 
Kałużę, która na pytanie o organizację 
lekcji odpowiedziała, że na początku 
wyłączane były z użytku poszczególne 
sale, czasami nawet dwie, trzy i wtedy 
korzystano z mniejszych pomieszczeń, 
które normalnie wykorzystywano tylko 
podczas zajęć w grupach. Warunki były 
mało komfortowe. Ponieważ prace rozpo-
częto na wielu frontach, przeniesiono też 
jedną z sal komputerowych. Dopóki było 
to możliwe, prowadzono lekcje według 
planu, ale logistycznie było to trudne. 28 
marca rozpoczęło się nauczanie zdalne 

i potrwa do 13 kwietnia. Tak mówi o tym 
dyrektor Kałuża: 

– Zaplanowaliśmy zajęcia praktyczne 
stacjonarnie, a teoretyczne w ramach 
kształcenia na odległość. Nie ma innego 
wyjścia, ponieważ robione są podwie-
szane sufity, wymieniane instalacje 
elektryczne i grzejniki na korytarzach, 
co wiąże się z zablokowaniem ciągów 
komunikacyjnych. Dlatego musieliśmy 
na ten czas odesłać uczniów do domów, 
dla ich bezpieczeństwa. 

Dyrektor szkoły wyjaśnia też, dlaczego 
remont odbywa się w czasie roku szkol-
nego:

– Inwestorem jest Starostwo Powiatowe  
w Cieszynie, czyli nasz organ prowadzą-
cy. Dofinansowanie udało się uzyskać 
już w maju ubiegłego roku, jednak pro-
ces przygotowania tej inwestycji trwał 
bardzo długo. Stąd taka kumulacja prac. 
Zdajemy sobie sprawę, że ten moment 
nie jest najbardziej fortunny, ale nie było 
innej możliwości. Remont, a precyzyjniej 
rzecz ujmując, prace związane z poprawą 
efektywności energetycznej naszej szkoły, 
przewidziane są na ok. 8 miesięcy i mają 
się zakończyć we wrześniu.
                 Edyta Kostka, Monika Niemiec

To najpoważniejszy remont placówki oświatowej w Cieszyńskiem. Musiało do nie-
go dojść, bo zaniedbywany budynek Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu był 
w coraz gorszym stanie. Szkoły ponadpodstawowe prowadzi powiat i to powiat 
musiał znaleźć pieniądze na remont szkoły mieszczącej się w obiekcie, którego 
podstawę stanowi założona w 1772 roku huta „Klemens”. 
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(cd. ze str. 1)
blisko 3,5 mln zł na świadczenia rodzinne, 
dodatki do tych świadczeń, becikowe, 
świadczenia opiekuńcze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na 
trzecim miejscu pod względem wydatków 
są świadczenia z pomocy społecznej. 
Wydaliśmy około 1,17 mln zł na zasiłki 
celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, 
opłacanie składek na ubezpieczenie zdro-
wotne, pokrywanie kosztów dożywiania 
dzieci, zapewnienie schronienia osobom 
bezdomnym, pobyt w domach pomocy 
społecznej. Z pomocy łącznie z praca 
socjalną skorzystało 941 rodzin z naszego 
miasta. Na czwartym miejscu pod wzglę-
dem wydatków jest realizacja pieczy 
zastępczej. Jest to zadanie własne gminy, 
a wydaliśmy na to blisko 550 tys. zł. na 
piątym miejscu są świadczenia z tytułu 
funduszu alimentacyjnego. O taka pomoc 
wnioskowało 56 osób, wypłacono nieco 
ponad 350 tys. zł. Kolejne zadania, które 
realizujemy, nie kreują już tak dużych wy-
datków, ale mamy je w swojej działalności 
i trzeba o nich wspomnieć. Jest to pomoc 
materialna o charakterze socjalnym dla 
uczniów, realizacja programu wspieraj 
seniora, wydawanie skierowań do odbioru 
darmowej żywności w ramach programu 
operacyjnego pomocy żywnościowa, wy-
dawanie kart dużej rodziny. W ubiegłym 
roku o tę formę pomocy wnioskowały 
53 rodziny. Łącznie od początku, kiedy 
pojawiła się karta Dużej Rodziny, czyli 
od czerwca 2014 roku, objęliśmy tą for-
mą pomocy 530 rodzin z terenu naszego 
miasta. W ramach rządowego programu 
czyste Powietrze wydaliśmy 29 zaświad-
czeń dla osób, które chcą skorzystać  
z tego programu. Pracownicy socjalni 
biorą też aktywny udział w pracach Miej-
skiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Prowadzono 54 procedury Niebieskiej 
Karty. Sprawcami przemocy było 21 
mężczyzn oraz 3 kobiety. Skierowano 
jedną rodzinę do Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. 

W kolejnym punkcie obrad RMU zna-
lazło się sprawozdanie z realizacji za-
dań określonych w gminnym programie 
wspierania rodziny na lata 2019-2021. 
Istotną jego częścią jest realizacja pieczy 
zastępczej, która jest realizowana z budże-
tu MOPS. Również do tego sprawozdania 
odniósł się kierownik Dziendziel:

– Na koniec ubiegłego roku w pieczy 
zastępczej przebywało 46 dzieci z 29 ro-
dzin, w tym 15 dzieci było w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, a 31 dzieci 
w rodzinach zastępczych. Wydaliśmy na 
to zadanie prawie 550 tys. zł. Rodzinie, 
która przeżywa trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych na-
leży zapewnić wsparcie i pomoc. Pomoc 
udzielana jest przez pracowników socjal-
nych oraz asystentów rodziny. Pomocą 
asystentów objęliśmy 25 rodzin. Pomocą 

                                                 (dok. na str. 6)

13/2022/4/R

dla tych rodzin są też placówki wsparcia 
dziennego, do których należy Ośrodek 
Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można 
Inaczej”. Miasto posiada również pla-
cówkę prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, 
którą jest Świetlica dla Dzieci i Młodzieży 
prowadzona przez Stowarzyszenie Ponad 
Granicami.

Oba dokumenty można przeczytać na 
stronie ustron.esesja.pl oraz na stronie 
internetowej MOPS, a podczas sesji radna 
Dorota Walker pytała o powód wzrostu 
liczby dzieci, które znajdują się w pieczy 
zastępczej o 25 procent w porównaniu  
z rokiem poprzednim. Kierownik MOPS 
wyjaśniał, że dzieci są umieszczane w pie-
czy zastępczej na podstawie postanowień 
sądu, a MOPS musi je wykonać. Ośrodek 

może wpływać na to, co dzieje się w ro-
dzinie poprzez pracowników socjalnych 
i asystentów rodziny, ale w przypadku 
przemocy, alkoholizmu, zaniedbań, sąd 
musi zdecydować o zabraniu dziecka  
z rodziny. Na pytanie, czy na wzrost miała 
wpływ pandemia, Zdzisław Dziendziel 
odpowiadał, że dopiero po jakimś czasie 
będzie to można stwierdzić, zaznaczył 
również, że część dzieci wraca do domów. 
Dodał, że w jego opinii pandemia miała 
wpływ na sytuacje w rodzinach z powodu 
nauki zdalnej, wynikających ze stresu 
zaburzeń relacji, zamknięcia zakładów 
pracy, spożywania alkoholu w domach,  
a nie poza domem. Faktem jest, że skut-
kiem są wydatki gminy, a te z roku na 
rok rosną. 

Na zdjęciu widać kolejkę uchodźców, którzy mogą się zgłaszać po produkty do „Prażakówki” 
w poniedziałki i czwartki od godz. 9.30 do 15.30. Dary przyjmowane są w domu kultury od 
poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 15.30. Od sesji 31 marca pomoc Miasta Ustroń opiera 
się na uchwale Rady Miasta, którą publikujemy na następnej stronie. O konieczności jej 
podjęcia mówiła naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Alicja Żyła, zaczynając od tego, że już w pierwszych dniach, a właściwie godzinach 
wojny do Ustronia zaczęli napływać uchodźcy, którzy potrzebowali wsparcia i pomocy. Miasto 
od razu podjęło szereg własnych działań i inicjatyw m.in. zbiórkę rzeczową, pieniężną, pomoc 
psychologiczną, wsparcie przy pracach administracji – wypełnianiu wniosków, rejestrowaniu 
się i wiele innych. Taką pomoc umożliwia samorządom ustawa, która weszła w życie 12 marca 
z mocą od 24 lutego, ale warunkiem jej udzielania zgodnie z prawem jest podjęcie przez 
Radę Miasta stosownej uchwały. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Miasta Ustroń 
Marcin Janik podziękował burmistrzowi Ustronia, urzędnikom i wolontariuszom za szybką i 
dobrze skoordynowaną pomoc dla uchodźców. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
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Następnie sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu 
Spokojnej Starości przedstawiła kierownik Ilona Niedoba, przy-
pominając, że w tym roku MDSS obchodzi jubileusz 25-lecia 
działalności. Dom został otwarty w 1997 roku, standaryzację 
uzyskał w 2007 roku i obecnie ma możliwość przyjęcia 38 osób. 
Kierownik Niedoba informowała:

– Dom jest wyposażony w windę, wykonana jest termomoderni-
zacja i to na pewno zmniejsza koszty utrzymania. Mamy wykwalifi-
kowaną kadrę pracowniczą  i to jest jeden z punków, który musieliśmy  
wykonać, żeby otrzymać standaryzację. Obecnie pracuje 35 
osób i te osoby nie pracują tylko w domu opieki, ale pracują też  
w środowisku. Miejski Dom prowadzi drugą działalność – usługi 
opiekuńcze w środowisku. Za zeszły rok udzieliliśmy opieki 222 
osobom, to jest rozwożenie posiłków – obiadów, ale też usługi 
specjalistyczne w domu – kąpiele, załatwianie spraw w aptece, 
u lekarza, dowożenie zakupów, wszystko to, co jest potrzebne 
osobom starszym i schorowanym, żeby mogły funkcjonować  
w swoim domu. Nie ukrywam, że praca w środowisku jest bardzo 
trudna logistycznie, ale udaje nam się w dobry sposób prowadzić. 
Koszty prowadzenia usług opiekuńczych w domach są tańsze, 
ale w przypadku osób, które już nie domagają i nie potrafią sa-
modzielnie funkcjonować, konieczna jest pomoc domu opieki  
i wtedy mamy możliwość przyjęcia do naszego domu.

Jak można się było dowiedzieć ze sprawozdania kierownik 
Niedoby, osoba, która chce zamieszkać w Miejskim Domu Spo-
kojnej Starości musi złożyć podanie w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, w którym analizowane są dane i wydawana jest 
decyzja o umieszczeniu w MDSS. W ustrońskim domu mieszkają 
nie tylko ustroniacy, ale też osoby z zewnątrz, które ponoszą 
100 procent odpłatności. Osoby z naszego miasta przekazują  
w ramach zapłaty za pobyt 70 procent swojej emerytury lub renty, 
resztę dopłaca gmina i rodzina. W ubiegłym roku koszty pobytu 
miesięcznie wynosiły 3.880 zł od osoby, natomiast w tym roku ze 
względu na inflację koszt wzrósł do 4.550 zł. Kierownik MDSS 
podkreśliła, że w innych domach koszty dochodzą do 6 tys. zł. 
Do 2004 roku rodziny nie ponosiły kosztów pobytu w domach 
opieki, obowiązek alimentacyjny rodzin został wprowadzony po 
wejściu do Unii Europejskiej. Kierownik Niedoba podkreślała, 
że świadczenie usług opiekuńczych w domach osób starszych 
pozwala monitorować ich sytuację i gdy widać, że nie radzą 
sobie już samodzielnie, pracownicy MDSS pomagają podjąć 
działania mające na celu przyjęcie danej osoby do domu opieki. 
Kierownik Domu poinformowała również o środkach zewnętrz-
nych pozyskanych na prowadzenie domu, a było to 75 tys.  
z Unii Europejskiej na kadry, ponad 106 tys. zł z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie na dopłaty do pobytu mieszkańca, 
34 tys. przekazał Urząd Wojewódzki w związku z pandemią. Na 
działalność ustrońskiego MDSS-u przekazywane są też darowi-
zny od organizacji pozarządowych (w 2021 r. Fundacja Razem 
Zmieniamy Świat – przyłbice i 457 zł), firm (w 2021 r. firma 
EM Poland maseczki, przyłbice i 39.360 zł, Hotel Gołębiewski 
artykuły żywnościowe i 3.909 zł) i osób fizycznych, które w 2021 
roku wpłaciły 1.470 zł. W 2020 roku z powodu pandemii Dom 
był czasowo zamknięty. Zachorowało 26 osób, 4 osoby zmarły. 
Istotnym wsparciem działalności Domu był zakup samochodu, 
który umożliwiło miasto. Jest on wykorzystywany do koniecznej 
pracy i do wożenia pensjonariuszy na wózkach na wycieczki.

– Za przychylność w trudnym okresie covidowym chciałam 
bardzo podziękować radnym i władzom miasta, za pomoc, 
wsparcie, telefony, czy sobie dajemy radę – mówiła kierownik 
Niedoba. – Chciałam też podziękować wszystkim ustroniakom, 
którzy nam pomagali.

Radni zapoznali się z programem zajęć rehabilitacyjnych  
i obejrzeli film przedstawiający życie codzienne seniorów miesz-
kających w MDSS. Mogli też obejrzeć przedmioty wykonane na 
zajęciach terapeutycznych. 

O wydatkowaniu środków pochodzących z opłaty uzdro-
wiskowej mówił sekretarz miasta Ireneusz Staniek, który 
poinformował, że w roku 2021 wyniosły one 2.203.897,77 zł  

i została przeznaczona zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
na wydatki bieżące Miasta Ustroń. W roku 2021 wpłynęła do 
budżetu dotacja uzdrowiskowa w wys. 2.964.973,10 zł, z czego 
wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie remontów cząstkowych dróg masą asfaltobeto-
nową nakładka z masy asfaltobetonowej ul. Źródlanej, remont 
nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych – kwota 425.978,23 
zł brutto (strefa uzdrowiskowa B).

2. Rozbudowa ul. Bładnickiej – roboty rozbiórkowe, roboty 
ziemne, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betono-
wych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z betonu 
asfaltowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa prze-
pustu i sieci elektrycznej – kwota 1.521.520,79 zł brutto (strefa 
uzdrowiskowa C).

3. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych –  
w tym modernizacja nawierzchni ul. Uzdrowiskowej, Wspólnej, 
Ogrodowej, Górnej oraz modernizacja odwodnienia ul. Źródla-
nej – kwota 718.892,31 zł brutto (strefa uzdrowiskowa A, B, C).

4. Budowa tężni miejskiej – wykonanie elementów małej 
architektury, chodników parkowych, pielęgnacja otaczającej zie-
leni, wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie – kwota 
148.581,77 zł brutto (strefa uzdrowiskowa B).

5. Utrzymanie zieleni w Mieście Ustroń poprzez wykonanie: 
– pielęgnacji I wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem 
korzeni drzew z terenu Miasta Ustroń, – wykonanie przeglądów 
funkcyjnych, budowlanego i rocznego placów zabaw, – serwis  
i konserwacja urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach 
zabaw, strefach sportu i rekreacji znajdujących się na terenie 
Miasta Ustroń, – wykonanie nasadzeń drzew na terenie Miasta 
Ustroń, – usuwanie barszczu Sosnowskiego z nieruchomości 
będących własnością Miasta Ustroń, – rozruch, dwa przeglądy 
gwarancyjne i jesienne zamknięcie i zabezpieczenie fontanny po-
sadzkowej zlokalizowanej w Parku Lazarów – kwota 150.000,00 
zł (strefa uzdrowiskowa A, B, C).                       Monika Niemiec

UCHWAŁA NR XXXVI/524/2022 
RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 31 marca 2022 r. 
w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 
4 i 5 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r., 
poz. 583 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń 
uchwala: 

§ 1. 
1. Określić zakres pomocy realizowanej przez Miasto Ustroń prze-

znaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 
1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeby-
wającym na terenie Miasta Ustroń. 

2. Pomoc, o której mowa w ust.1 obejmuje: 
1) możliwość zakwaterowania, 
2) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży,  

 żywności oraz innych produktów niezbędnych do zaspoko- 
 jenia podstawowych potrzeb życiowych, 

3) wsparcie procesu adaptacji, integracji społecznej, zajęć 
 pozalekcyjnych, 

4) wsparcie socjoterapeutyczne, 
5) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych niezbędnych do 

 zalegalizowania pobytu, 
6) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształce- 

 niem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, 
7) organizowanie pomocy humanitarnej. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca 

od dnia 24 lutego 2022 r. 

przewodniczący Rady Miasta Marcin Janik

(cd. ze str. 5)

POMOC DLA NAS 
I DLA NICH
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.503), art. 54 ust. 
2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 
ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XVII/247/2020 Rady Miasta Ustroń  
z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach 
następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, 
zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach 
następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, 

Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, 
Akacjowej, Katowickiej - dotyczącym części terenów objętych 

tym planem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko spo-
rządzoną do tego projektu, 

w dniach pracy urzędu od 19 kwietnia 2022 r. do  19 maja 2022 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek  1, w Wy-
dziale Architektury i Gospodarki Gruntami, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 10.00 do 15.00, z uwzględnieniem wszelkich wymo-
gów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem: https://ustron.bip.info.pl w zakładce: Ob-
wieszczenia i Komunikaty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym pro-
jekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 
14.00, w siedzibie Urzędu Miasta w Sali Sesyjnej.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że  
w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość 
osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji. 

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą 
do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie  
z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń,  
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2022 r. 
w formie:

• papierowej, na adres 43-450 Ustroń, Rynek 1,
• elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej 

na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl lub przez platformę ePUAP,
• z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmio-

towej Urzędu Miasta Ustroń pod adresem: https://ustron.bip.info.pl  
w zakładce: Obwieszczenia i Komunikaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje 
o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, 
Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki 
Wisły, Akacjowej, Katowickiej - dotyczącym części terenów objętych 
tym planem, 

- o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w 
projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na 
środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2022 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Ustroń.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miasta Ustroń 
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona 
informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art.13 ust.1 
i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia).  

    
                                                           Burmistrz Miasta Ustroń 
                   Przemysław Korcz

O G Ł O S Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 
3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej 

 - dotyczącym części terenów objętych tym planem

14/2022/1/O

*   *   *

ZAMKNIĘTY PRZEJAZD 
NA UL. DASZYŃSKIEGO

W związku z remontem linii kolejowej i pracami prowadzonymi 
w obrębie przejazdu do 17 kwietnia (włącznie) zamknięty jest 
przejazd kolejowy na ul. Daszyńskiego. 

URZĄD MIASTA NIECZYNNY 
  W WIELKI PIĄTEK

Urząd Miasta informuje, że w zamian za dzień 15 kwietnia 
(Wielki Piątek) urząd będzie otwarty 2 kwietnia (sobota).

POMOCNE TELEFONY DLA 
PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

Noclegami z wyżywieniem dla osób przybywających z Ukrainy 
na teren powiatu cieszyńskiego dysponuje Biuro Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 
Szczegółowe informacje o możliwości zakwaterowania można 
uzyskać pod numerami telefonów (w godzinach pracy Starostwa): 
33 47-77-224, 33 47-77-225, po godzinach pracy Starostwa: 782-
311-758, 534-967-026, 534-719-580.

Niestety prima aprilisowy żart zamieszczony na oficjalnej stronie 
Miasta Ustroń na profilu społecznościowym Facebook bardzo mnie 
zasmucił. Świadczy on o niskiej świadomości ekologicznej autorów, 
a co gorsze świadczy o tym, że myślą oni, że mieszkańcy mają niską 
świadomość ekologiczną. Owce i kozy w roli ekologicznych kosiarek 
występują na całym świecie i również w Polsce. To nie scince fiction, 
surrealizm, absurd i kabaret. To kierunek, który obierają światłe 
społeczeństwa, żeby ograniczyć emisję spalin, hałas, a nawet koszty. 
Kiedy przeczytałem informację o owcach, co mają „kosić” trawę 
w Ustroniu, to się ucieszyłem. Gdy dotarło do mnie, że to żart, to 
się wkurzyłem. Urzędnicy nie czynią żadnych kroków, żeby owce  
i kozy faktycznie zajęły się naszą trawą, i jeszcze sobie z tego kpią. 
Na dodatek uważają, że odbiorcy informacji też słabo się orientują 
w temacie, uznają go za czystą abstrakcję i się uśmieją. Smuteczek. 

Jeszcze większy smuteczek, że przed nami sezon ryczących ko-
siarek, które dzień w dzień (tak to jest na każdym osiedlu domków) 
„umilać” nam będą słoneczne dzionki. Już parę osób mi mówiło, że 
gdzieś tam na Zachodzie ludzie się umawiają na koszenie w jednym 
dniu. Jeden dzień totalnego hałasu i po problemie, a hałasu nawet 
nie usłyszymy, bo nasza kosiarka też go będzie robić. Pamiętacie 
dowcip z dłuuuugą brodą: „Błotnik ci telepie” „Nie słyszę, bo mi 
błotnik telepie”? Ciekawe, czy udało się komuś w Ustroniu domówić  
z sąsiadami. Chętnie bym się dowiedział, jak to zrobić i jak idzie wy-
wiązywanie się z ustaleń.  Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

*   *   *

LIST DO REDAKCJI
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Odznaczeni i Zarząd Koła (od lewej): Jadwiga Cieślar, Marta Janus – przewodnicząca, 
Dorota Cieślar, Maria Czyż, Wincenty Janus – wiceprzewodniczący, Zofia Kasztura, Rozalia 
Piotrowska-Raszka, Irena Ćwięczek – skarbnik.

W tym roku mamy bardzo ciekawy 
program. 23 marca obchodziliśmy w re-

14/2022/4/R

BOGATE PLANY

W tym roku Koncert Pasyjny odbędzie się 16 kwietnia o godzi-
nie 18.00 w sali Prażakówki. Wstęp wolny. Będziemy goscić po 
raz kolejny zespół „Cześć”. Tak piszą o sobie: „Cześć” to grupa 
przyjaciół, których łączy pasja dla Boga i muzyki. Poprzez to, 
co tworzymy, chcemy dzielić się tym, kim dla nas jest Bóg i jak 
działa w naszym codziennym życiu. Liderem zespołu od samego 
początku jest Filip Król. Pod szyldem „Cześć” działamy od 2010 r. 
W tym samym roku wydaliśmy pierwszą płytę, „Tak słucham”, 
na której znalazły się znane pieśni uwielbiające. Kolejne krążki, 
na których zarejestrowane zostały nasze autorskie utwory, to: „On 
może więcej” (2015) i „Gotowy na zmiany?” (2018). Nagrania 
odbywały się dzięki uprzejmości Studio DR z Wisły. Muzycznie 
poruszamy się w klimatach pop/rock/jazz/worship, choć tak na-
prawdę nasze piosenki są tak różnorodne, jak my sami. Mieliśmy 
również możliwość uczestniczyć w wielu wieczorach uwielbiają-
cych, festiwalach, ewangelizacjach i innych wydarzeniach. Zależy 
nam, aby nasze koncerty były nie tylko przeżyciem muzycznym, 
ale – przede wszystkim – okazją do osobistego spotkania z żywym 
Bogiem, czasem modlitwy, uwielbienia i radości. Przez wszystkie 
lata przez nasz zespół „przewinęło się” wielu ludzi, za których 
nadal jesteśmy wdzięczni Bogu! Aktualnie „Cześć” składa się  

KONCERT PASYJNY

z ponad 20 osób: to wokaliści, instrumentaliści i grupa techniczna, 
bez której nie wyobrażamy sobie naszych koncertów. To również 
nasi bliscy, którzy zachęcają i wspierają nas w służbie, za co 
jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Od początku przyświeca nam 
jeden główny cel: chcemy, aby z tego, co robimy, cała chwała  
i całe Cześć były oddane Bogu!

W tym roku seniorzy z ustrońskiego Koła PZERiI pierwszy raz spotkali się 2 marca. 
Mamy nadzieję że rok 2022 będzie dla nas bardziej łaskawy, czyli już bez covida. 
Spotkania Koła odbywają się w środy o godz. 10 w MDK „Prażakówka” (sala nr.7), 
a przychodzi na nie ponad 50 osób. Nowi członkowie zawsze są mile widziani. 

ni członkowie Koła otrzymali dyplomy 
i odznaczenia. Za zasługi dla związku 
„Złote Odznaki Honorowe” otrzymały 
panie: Jadwiga Kozieł i Dorota Cieślar. 
Dyplomy otrzymały panie, które są człon-
kiniami Koła od 10 lat: Maria Czyż, Zofia 
Kasztura, Rozalia Piotrowska-Raszka  
i Marta Janus.

Już 12 kwietnia licząca 13 osób delega-
cja naszych seniorów będzie uczestniczyć 
w Śniadaniu Wielkanocnym Fundacji św. 
Antoniego, które odbędzie się w sali wido-
wiskowej „Prażakówki”. Później czeka nas 
bogaty program, bo na ten rok planujemy 
takie imprezy jak: 27 kwietnia wyjazd na 
baseny termalne do Chochołowa, 5 maja 
jajecznicę w Dobce, 8 czerwca pieczenie 
kiełbasy na stawach w Hermanicach, 
29 czerwca wycieczkę do Wieliczki, 13 
lipca wycieczkę nad Zalew Żywiecki i do 
Koniakowa, 10 sierpnia pieczenie nóżki  
z kurczaka na stawach w Hermanicach, 14 
września zwiedzanie „Chlebowej Chaty” 
w Górkach Małych, 28 września pie-
czenie kiełbasy na stawach w Hermani-
cach, 12 października wyjazd na baseny 
w Chochołowie, 11 listopada w „Dolce 
Vita” Dzień Seniora z obiadem i wybory 
nowej Rady Seniorów na następnych  
5 lat. Wszystkie wycieczki i spotkania  
w plenerze, jeśli nic się nie zmieni, będą 
się odbywać w środy.

  wiceprzewodniczący Koła 
Wincenty Janus 

stauracji „Dolce Vita” Dzień Kobiet, był 
smaczny obiad, ciastko i napoje. Zasłuże-
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Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu 
informuje: „Za nami dwa tygodnie wspólnych doświadczeń z dziećmi 
i młodzieżą z kijowskich Rodzinnych Domów Dziecka. Grupa znalazła 
bezpieczną przystań dzięki Uzdrowisku Ustroń, a my próbujemy 
wypełnić dzieciom czas. Już wiemy: dla obu stron to wyzwanie, nie 
tylko językowe, wszyscy ciekawi są siebie, perspektywa całości jest 
bardzo szeroka. Odpowiadamy na pytania: Czy wiesz kim jest Moskal? 
Po czyjej jesteś stronie? Słuchamy: Jak drżały nogi, kiedy obok 
wybuchła bomba... Jak chowali się w piwnicy... Jak przed wojną też 
mieli ładne ulice... Serca wszystkich zaangażowanych w ten projekt 
są rozdarte złością na rzeczywistość, która spotkała te dzieci.”

Piszę parę słów na temat działki – wysypisko przy ul. Sporto-
wej w Ustroniu – koło stadionu piłkarskiego. Nie wiem kto jest 
właścicielem tego terenu ale od paru lat jest to wysypisko ziemi, 

LIST DO REDAKCJI
która na pewno nie dodaje uroku tej działce. Działka ta zloka-
lizowana w samym centrum Ustronia, gdzie codziennie bywa 
masa gości, którzy są w Uzdrowisku lub odwiedzają Ustroń. 
Mam nadzieję, że Redakcja Gazety Ustrońskiej opublikuje ten 
fakt, co zmobilizuje właściciela działki do gospodarowania te-
renu, tak żeby mieszkańcy Ustronia nie musieli się za taki stan 
wstydzić.                                                                Karol Pacuła

Hala sportowa szkoły w Mazańcowicach była w sobotę 26 marca areną zmagań zawodników startujących w dyscyplinie skok o tyczce 
w ramach Halowych Mistrzostwach Śląska Dzieci i Młodzików w Lekkiej Atletyce. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipowcu trenujący 
pod okiem Magdaleny Kubali odnieśli spektakularny sukces, zdobywając 3 złote medale. W kategorii dzieci młodszych 1 miejsce zajęła Hania 
Krajewska, w kategorii młodziczek 1 miejsce zajęła Weronika Chrapek, w kategorii dzieci starszych 1 miejsce zajął Patryk Polok. Maja Wróbel 
i Wiktoria Roman uplasowały się na 8 miejscu w swoich kategoriach. W mistrzowskich zmaganiach uczestniczyło ponad 30 zawodników.

Piękne zdjęcie Mateusza Maliny z pierwszej strony towarzyszy jego 
wpisowi na Facebooku, w którym solidaryzuje się z walczącą Ukra-
iną i informuje o udzielonej pomocy. Mistrz freedivingu z Ustronia 
rozpoczął sezon 2022 od dwóch rekordów świata. 27 marca podczas 
zawodów BLUEGO Freediving AIDA Minicomp w Łodzi przepłynął 
w dwóch płetwach na jednym oddechu 290 m, poprawiając aż o 40 m 
swój własny rekord z 2019 roku. W innej konkurencji - statyce, czyli 
zatrzymaniu powietrza uzyskał wynik 8 minut i 9 sekund. Tydzień 
później w Zagrzebiu również w dynamice w dwóch płetwach ustano-
wił nowy rekord świata organizacji CMAS, tym razem osiągając wynik 
281 m. To dobre prognozy przed czerwcowymi Mistrzostwami Świata.

Fot. Karol Pacuła
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B IBLIOTEKA POLECA  
tel. 33-854-23-40 

www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Oksana Buśko „Staś i laboratorium emocji. 
O co chodzi z tą złością?”

„Dlaczego się złoszczę? Jak się zachowuję, gdy czuję 
złość? Czy to uczucie może całkowicie zniknąć?” – to 
pytania, które zadaje sobie Staś. Chłopiec szuka od-
powiedzi w tajemniczym laboratorium. Pod czujnym 
okiem badacza sprawdza, kiedy pojawia się złość i jakie 
reakcje jej towarzyszą. Do dyspozycji ma magiczne 
księgi oraz probówki pełne dziwnych substancji, ale 
rozwiązanie zagadki będzie możliwe tylko wtedy, gdy 
wykona zadanie, dzięki któremu rozpozna zbliżającą 
się złość i zrozumie swoje zachowanie… Czy Staś 
podejmie wyzwanie badacza? I jak właściwie trafił do 
jego laboratorium? Czy chłopiec pozbędzie się złości? 
Jeśli chcesz poznać rozwiązanie zagadki, przeczytaj 
tę książkę. Drodzy czytelnicy, przyglądając się Sta-
siowi, będziecie mogli razem z nim odpowiedzieć na 
ważne pytania dotyczące złości. Dzięki temu lepiej 
poznacie tę emocję i przekonacie się, że panowanie 
nad własnym zachowaniem jest możliwe. Jeśli chcecie 
spędzić miło czas ze swoimi bliskimi, a jednocześnie 

zrozumieć, po co nam złość, koniecznie przeczytajcie „Stasia  
i laboratorium emocji”. Przyjemnej lektury!

Katarzyna Ziemnicka 
„Wielka wyprawa 

pirata Nata”
Niezwykle plastyczna, kolorowa 
podróż, w której dziecko łatwo 
utożsamia się z tytułowym bo-
haterem i buduje poczucie włas-
nej wartości. Książka nagrodzona  
w IV Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren na współczesną książkę 
dla dzieci i młodzieży, organizowa-
nego przez Fundację „ABCXXI - Cała 
Polska czyta dzieciom” pod Hono-
rowym Patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Rzecznika Praw Dziecka, Biblioteki 
Narodowej i Ambasady Szwecji.

Wypożyczalnia dla Dorosłych: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 8.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00/ Oddział dla Dzieci: Poniedziałek 8.00-15.00, Wtorek 8.00-15.00, Środa 
11.00-18.00, Piątek 8.00-18.00, Sobota 8.00-12.00 / Otwarta dla użytkowników jest też Czytelnia (w ograniczonym zakresie) w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci.

RECYKLING 
wspólny interes

 Sporą część dnia spędzamy w pracy, zamknięci w biurowcach 
lub halach przemysłowych, gdzie generujemy „góry” śmieci. 
Warto więc wdrożyć eko-rozwiązania w firmach, które spra-
wią, że ekologia w miejscu pracy stanie się codziennością. 
Czynimy to nie tylko dla środowiska, ale dzięki temu możemy 
sporo zaoszczędzić. 

Oto kilka działań, które niejednej osobie mogą wydawać się 
czasochłonne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do wygody, lecz jeśli 
są powtarzane, szybko stają się nawykiem, a wtedy nikt nie ma 
już problemu z ich przestrzeganiem.

• Jak najmniej plastiku – rezygnujemy z butelkowanej wody, 
pijąc kranówkę. 

• Oszczędzajmy wodę – załóżmy na krany i spłuczki nakładki, 
które zmniejszają zużycie. Starajmy się nie myć naczyń pod 
bieżącą wodą, a zmywarkę włączajmy dopiero wtedy, kiedy 
będzie pełna.

• Oszczędzajmy papier – kupujmy ten produkt z recyklingu, 
drukujmy z obu stron, a kartki źle wydrukowane przeznaczajmy 
na notatki. Używamy jak najczęściej elektronicznych nośników.

• Segregacja odpadów – wyposażamy biuro, podobnie jak 
gospodarstwo domowe w kilka koszy/pojemników do segregacji 
odpadów.

• Oszczędność energii elektrycznej – wyłączamy wszystkie 
urządzenia, które przez dłuższy czas nie są używane. Warto wy-
mienić oświetlenie na energooszczędne i jak najczęściej korzystać 
z dziennego światła, co dla oczu też jest najzdrowsze. 

• Ogrzewanie pomieszczeń – wychodząc z biura zmniejszamy 
temperaturę na kaloryferach. 

To tylko niektóre rozwiązania, bo możliwości oszczędzania 
w miejscu pracy jest o wiele więcej. Może się wydawać, że  
w tym miejscu ekologia jest bardzo czasochłonna. Nad wszystki-
mi krokami trzeba się przecież zastanawiać, a praca nas pogania. 
Jednak takie działania wykonywane z przekonaniem, że warto 
być oszczędnym dla siebie i środowiska, stają się nawykiem  
i codzienną rutyną.                                              Lidia Szkaradnik

EKOLOGIA W MIEJSCU PRACY

PYTANIE KONKURSOWE NR 9:
Wymień dwa przykłady eko-oszczędności w zakładzie pracy. 

      
Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem, przy-
nosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu budynku 
biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33 854 34 67. 
Na rozwiązania oczekujemy do 15 kwietnia.*             

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 7:
Ulga za przeznaczanie domowych bio-odpadów na 
kompostownik wynosi 1 zł miesięcznie od osoby. 

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej otrzymuje:* Jerzy Lazar 
z Ustronia, ul. Zabytkowa. Po nagrodę zapraszamy do redakcji po wcześ-
niejszym umówieniu się telefonicznie.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

LIPOWIEC
12.04 – 13.04 Lipowiec + ul. Piękna i ul. Wantuły 

(zgłoszenia do 11.04 do godz.14.00)
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, 
Krzywaniec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, 
Piękna, Podgórska, Przetnica, Spokojna, Szkolna, Wałowa, 
Wantuły, Wesoła.
UWAGA! ODPADY ODBIERANE BĘDĄ OD GODZ 07.00 RANO
Odbiór odpadów należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o. 
o. w Ustroniu przy ul. Konopnickiej 40  tel.: 33 854-52-42  w godz. od 7 do 14  
zgodnie z podanymi w harmonogramie terminami.
W pierwszym wyznaczonym w harmonogramie dniu zbiórki odpady należy 
wystawić przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. POD-
CZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, wykładziny, duże zabawki, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: drobne AGD, pralki, lodówki, odku-
rzacze, radia, telewizory, monitory, opony z samochodów osobowych, złom.
NIE BĘDĄ ODBIERANE: odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie 
itp.), odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa, wata szklana, eternit 
, drzwi, okna, panele ścienne i podłogowe, płyty gipsowe, armatura łazienkowa 
i sanitarna  itp.), części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki, 
fotele, deski rozdzielcze itp.)
Odpady wielkogabarytowe są również przyjmowane w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 7 - w ramach po-
noszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez uiszczania 
dodatkowych opłat. Oddając odpady w PSZOK należy podać pracownikowi  nr 
ewidencyjny nadany przez Urząd Miasta oraz okazać dokument potwierdzający 
zamieszkanie na terenie Miasta Ustroń (numer ewidencyjny znajduje się na 
zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, które otrzy-
mujecie Państwo z Urzędu Miasta).

W Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę biblioteka będzie nieczynna.
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Po naszymu...

W tym tygodniu prezentuję kolejne ciekawe zdjęcie, pocho-
dzące ze zbiorów zaprzyjaźnionego kolekcjonera Bronisława 
Miecha, który od lat z wielkim zaangażowaniem poszukuje daw-
nych widoków Ustronia, a w wolnych chwilach utrwala zmiany, 
zachodzące w przestrzeni naszego miasta.

Fotografię wykonano 15 lipca 1928 r. Możemy na niej podzi-
wiać zabudowania należące do stacji kolejowej, zlokalizowane 
między budynkiem dworca a fabryką Brevillier-Urban (później-
szą Kuźnią Ustroń). Z prawej strony, zza płotu, wyłaniają się 
obiekty tartaku. Zaś z lewej widoczna jest bocznica kolejowa 
prowadząca do Kuźni, dzięki czemu możliwy był transport 
surowców i produktów. Najbardziej jednak frapujące jest to, co 
zarysowuje się za oczekującym na bocznicy wagonem. Bowiem 
na charakterystycznym budynku magazynu głównego Kuźni, 
zwieńczonym wieżyczką zegarową, widoczny jest fragment 
napisu „Brevillier-Urban”, znajdującego się tam zapewne mniej 

W dawnym Ustroniu

Witejcie,
Pióntek to mój dziyń targowy, tóż już wczas je żech na nogach 

i z taszkami żynym po sprawunki. A isto niejedyn ustróniok by 
tak powiedzioł, choć to nasze targowisko nima jeszcze taki ganc 
wiosynne, ale już sie budzi ze snu zimowego. Jo dycki rano idym 
tam po mlyko, masło, syr, wajca, śmietónke i ziymnioki, tóż jak 
tam czakałach na mojich dostawców usłyszałach takóm godke 
pomiyndzy babóm a chłopym, emerytami, kierzi sie tam spotkali. 

„Jakóż tam Hanko żyjecie?” – chłop sie spytoł na powitani. 
„Ach, szkoda godać – jowejczy baba – jo już z tym mojim chłopym 
ni mogym wydzierżeć. Taki sie zrobił zmierzły na stare roki, nó 
nie uwierzysz, jak mi poradzi zatruć żywobyci! Łod rana kurzi 
cygaretliska, w chałupie mało kiedy co porobi, jyny czako na 
wyżerke, a wszycko mu trzeja pod nos podać. A gor teraz jak 
mu dochtór wykrył jakisi raczysko i kozoł mu mieć diete. Fórt 
mi prawi, że niedłógo sie przekludzi na tyn lepszy świat, a tam 

go łotoczóm same anioły, a ni taki zrzyndne babsko jako jo. Tóż 
nie wiym czy sie skyrs tego jego choróbska starać czy radować. 
A jako wy pożywocie Jozefku?”

„Na, dziynki Bogu wszyscy zdrowi. Dziecka i wnuki majóm 
sie dobrze, a łoto łod nejstarszej wnuczki urodziła sie nóm pra-
wnuczka. Tóż sama radość! My z mojóm paniczkóm mómy sie 
na stare roki fórt radzi i sóm my dlo siebie wielkóm podporóm, 
a zgoda w rodzinie to je nejważniejsze. Tak dycki u nas było. 
Dyć zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. I tobie bych też radził 
cobyś choć kapke tego chłopa zrozumiała, a jak bydziesz dlo 
niego milszo, to i ón bydzie przeca kapke lepszy. Dyć wiym, że 
mo szumnóm pyndzyj, tóż biydy ni mocie. Prowda? A chałupe też 
wybudowaliście wielucnóm, ty mosz swojóm izbe, a ón też. To nie 
dodziubujcie fórt jedyn do drugigo. Postarej sie być lepszo dlo 
niego, to bydzie ci lżyj na duszy. I pamiyntej, że w dwójke dycki 
raźnij, a jak kiery sie pominie i drugi zostanie sóm, to nieroz 
pryndzyj sie roznimoże i zdziwoczeje. Tóż raduj sie tym żeście 
sóm jeszcze pospołu”. 

Baba pokiwała głowóm i tak sie rozeszli. A jo zaroziutko 
chciałach przitaknóć tymu chłopu, bo mi sie strasznucnie ta jego 
godka spodobała. A co wy ło tym myślicie?  

                                                        Staro ustrónioczka 

więcej od czasu nabycia całości dóbr poprzemysłowych przez 
tę wiedeńską firmę. Jest to jedyna fotografia, na której widnieje 
rzeczony napis. W czasach Polski Ludowej, co pamięta jeszcze 
wielu ustroniaków, zachodnią ścianę magazynu wieńczyła in-
skrypcja „R. zał. 1772, Kuźnia – Ustroń”, pod którą, zależnie od 
okoliczności, umieszczano imponujące instalacje nawiązujące do 
państwowych świąt i uroczystości (np. z okazji 50. rocznicy re-
wolucji październikowej). Warto dodać, iż w 1957 r. przystąpiono 
do generalnego remontu magazynu głównego, a zdolni architekci 
z cieszyńskiego biura „Miasto-Projekt” dopilnowali, aby gmach 
zachował swój pierwotny wygląd, udowadniając, iż funkcje 
użytkowe oraz walory historyczne można zgrabnie połączyć. Był 
to wyraz woli robotników, którzy kategorycznie sprzeciwiali się 
burzeniu zabytkowych obiektów. Dzięki temu magazyn główny 
w niezmienionej formie wpisuje się w krajobraz Ustronia już od 
ponad 170 lat.               Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie
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Przybyło 80 młodych szachistów ze 
szkół podstawowych i 20 przedszkola-
ków. Wśród uczestników znalazło się też 
7 Węgrów i 8 Czechów, a Słowacy nie 
dojechali. Młodych szachistów i towa-
rzyszących im rodziców oraz opiekunów 
powitali: dyrektor SP 2 Małgorzata Gil, 
przedstawiciel Zarządu Powiatu Stanisław 
Malina, Piotr Bobrowski oraz przedstawi-

ciel sponsora firmy „Mokate” Rafał Sitarz, 
którzy na zakończenie wręczali wszystkim 
uczestnikom podarunki i odznaki, a trzy 
najlepsze szachistki i szachiści w każdej 
kategorii wiekowej zostali dodatkowo uho-
norowani statuetkami i medalami. Trzeba 
podkreślić, że wsparciem służą też Urząd 
Miasta w Ustroniu i Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie. 

SZACHOWE POTYCZKI W DWÓJCE
Jak powiedział arcymistrz szachowy Garri Kasparow szachy to narzędzie, które po-
prawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci, a zatem w niedzielę 27 marca w 
Szkole Podstawowej nr 2 trzech długoletnich zapaleńców tej królewskiej gry: Piotr 
Bobrowski z Rybnika, Paweł Halama z Górek i Jan Jałowiczor ze Strumienia zorga-
nizowało już po raz drugi Turniej Szachowy Dzieci Państw Grupy Wyszehradzkiej, 
ale wcześniej urządzali kilka razy cieszące się popularnością podobne mistrzostwa 
dla dorosłych w Jaszowcu, bo jest tam dobra baza lokalowa.

Sędzią głównym zawodów był Jacek 
Matlak, a jego pomocnikiem Patryk Piec, 
uczeń technikum, zawodnik „Olimpii” 
Goleszów. Był to turniej zorganizowany 
systemem szwajcarskim na dystansie 7 
rund po 15 minut na partię dla każdego 
zawodnika. Rozgrywki rejestrowała tele-
wizja regionalna z Katowic. 

Wyniki zawodów: Szkoły podstawowe
Chłopcy Kategoria 2013-2014: 1. Niko-

dem Herezy (Ustroń), 2. Krzysztof Czapla 
(Ustroń), 3. Benjamin Mile (Węgry)

Kategoria 2011-2012: 1. Ondrej Boff 
(Czechy), 2. Lukasz Krisica (Czechy), 3. 
Mikołaj Krysta (Skoczów)

Kategoria 2009-2010: 1. Jan Legierski 
(Cieszyn), 2. Alex Macosek (Czechy), 3. 
Paweł Stasica (Łodygowice)

Kategoria 2007-2008: 1. Krzysztof 
Niemczyk (Ustroń), 2. Peter Kasnya (Wę-
gry), Vojtech Boff (Czechy)

Dziewczęta Kategoria 2011-2012: 1. 
Blanka Niemczyk (Ustroń), 2. Julia Do-
bosz (Skoczów)

Kategoria 2009-2010: 1. Neli Krisicova 
(Czechy), 2. Dalma Kis (Węgry), 3. Zofia 
Czaja (Strumień)

Kategoria 2007-2008: 1. Anna Koran 
(Węgry), 2. Nikola Herezy (Ustroń), 3. 
Monika Chruszcz (Ustroń)

Przedszkolaki
Chłopcy: Szymon Łach (Rybnik), Mak-

symilian Górski (Pruchna), Krzysztof 
Komraus (Rybnik)

Dziewczynki: Zofia Fabrykiewicz (Bo-
guszowice), Inga Maruszczyk (Rybnik), 
Emilia Kucharczyk (Strumień)

Ponadto w zawodach wzięli udział sza-
chiści z Ustronia: Ludwik Bronowski, 
Jakub Graboń, Tomasz Habarta, Adam 
Jurasz, Jakub Mrowiec, Wiktor Niemczyk, 
Daniel i Kamil Sawiccy, Filip Skiba, Adam 
Szpin i Seweryn Zwierniak. 

              Opracowała: Lidia Szkaradnik

 „Szachy powinny być w szkołach,dlatego że niewiarygodnie gimnastykują głowę i dają szansę 
myślenia na innych płaszczyznach konstruktywnie”.                                Fot. L. Szkaradnik

ZAGINĘŁA KOTKA
25 marca na ulicy Kaczeńców zaginęła  
2-letnia kotka Mija. Dzieci tęsknią za kotką. 
Tel. kontaktowy: 509-983-788.

26 marca Maja Nieckarz ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 zajęła 2 miejsce 
w turnieju VI Grand Prix Miasta Katowic.
Maja zwyciężyła w gronie dziewczynek. 
7 miejsce zajął Krzysztof Niemczyk, 20 
miejsce Blanka Niemczyk, oboje z SP-2. 

26 marca Nazar Sochor wygrał solidnie 
obsadzony II turniej Grand Prix Stowa-
rzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy 
Łodygowice w szachach, który odbył 
się w Wilkowicach. Czwarty był Michał 
Niesyt z SP-1.

W Pawłowickim Półmaratonie Sza-
chowym o Puchar Dyrektora Gmin-
nego Ośrodku Sportu, który odbył się 
w ostatnią niedzielę marca wzięło udział 53 
uczestników przy średnim rankingu 1556. 
W swojej kategorii wiekowej triumfował 
Nazar Sokhor, zajmując jednocześnie 10 
miejsce w kwalifikacji generalnej. Nazar 
może jeździć na treningi i turnieje dzięki 
wsparciu zawodników Olimpii.

Mający 8 lat Nikodem Cieślar z SP-6 
w Nierodzimiu 27 marca zrobił prawdziwą 
furorę na turnieju w Lubartowie, poko-
nując 10-latków i walcząc ramię w ramię 
z dorosłymi szachistami m.in. popularnym 
youtuberem Dawidem Czerwem (na zdję-
ciu). W internecie można obejrzeć film 
z tego meczu.                                   (mn)

OLIMPIA GÓRĄ
Nie ma weekendu, żeby szachiści Sto-
warzyszenia Szachowego „Olimpia” 
Goleszów nie zwyciężali, a większość 
reprezentantów klubu to ustroniacy.
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1 SPR Orzeł Przeworsk 23 76 775:602

2 AZS AGH II Kraków 23 61 779:558

3 KS Vive II Kielce 22 48 647:586

4 HLB Tężnia Busko-Zdrój 22 45 617:537

5 SMS ZPRP III Kielce 21 40 635:556

6 Grupa Azoty Unia II Tarnów 23 33 677:637

7 SPR Górnik Zabrze 22 31 615:607

8 MKS Ustroń 23 28 571:601

9 SUMKS Jedynka Myślenice 23 26 541:619

10 MOSiR Bochnia 23 23 657:737

11 SPR Stal II Mielec 24 21 626:749

12 AZS Politechnika Św. Kielce 23 17 631:741

13 UKS SMS Wybicki Kielce 22 3 466:707

II LIGA GRUPA 4

II LIGA KS VIVE II Kielce – MKS Ustroń 27:23 (14:11)

PRZERWANA SERIA

W przedostatniej kolejce drugoligo-
wych zmagań podopieczni trenera Piotra 
Bejnara zagrali z rezerwami VIVE Kielce, 
a więc krajowego potentata szczypior-
niaka, a osiemnastokrotne zdobycie mi-
strzostwa Polski oraz jednokrotny triumf 
w Lidze Mistrzów jest tego najlepszym 
potwierdzeniem. Drugoligowe rezerwy 
plasują się co prawda na trzecim miejscu, 
jednak w pierwszej rundzie lepsi okaza-
li się być nasi rodzimi piłkarze ręczni. 
Rewanżowe spotkanie od pierwszych 
minut było niezwykle wyrównane, co 
miało swoje odwzorowanie w wynikach. 
Po pierwszym kwadransie ze skromne-
go prowadzenia cieszyli się ustrońscy 
zawodnicy, jednak w kolejnych minu-
tach większą skutecznością popisali się 
miejscowi i to oni udali się na przerwę 
prowadząc trzema bramkami. Po zmianie 
stron podopieczni trenera Piotra Bejnara 
starali się ze wszystkich sił zniwelować 
niewielkie straty oraz doprowadzić do wy-
równania i trzeba przyznać, że ich ambitna 
postawa przyniosła zamierzone efekty.  
W 51. minucie ich strata wynosiła już 
tylko jedno trafienie, co zapowiadało nie-
zwykle emocjonującą końcówkę spotka-
nia. W ostatnich minutach z lepszej strony 
pokazali się kielczanie i to oni cieszyli się 
ze zdobycia kompletu punktów. Ustrońscy 

szczypiorniści przerwali tym samym serię 
trzech kolejnych zwycięstw. Ostatni mecz 
sezonu MKS Ustroń rozegra u siebie,  
a więc w Cieszynie, trzynastego kwietnia 
(środa) o godzinie 18:00.

MKS Ustroń reprezentowali (w nawia-
sie liczba bramek): Bartosz Aronik, Dawid 
Oliwka, Piotr Browarczyk – Michał Jopek 
(8), Mateusz Cieślar (5), Szymon Gogółka 
(3), Aleksander Bejnar (2), Szymon Pa-

tyna (2), Mateusz Turoń (1), Dawid Jen-
kner (1), Piotr Szturc (1), Artur Kwolek, 
Marcin Białkowski, Krzysztof Markuzel, 
Michał Raszka, Łukasz Gogółka.                              
                     Arkadiusz Czapek

Pod koniec marca juniorzy młodsi uda-
li się do Rudy Śląskiej, gdzie rozegrali 
ostatnie spotkanie w sezonie 2021/22. 
Zawodnicy miejscowego Grunwaldu od 
pierwszej minuty postawili bardzo wyso-
kie wymagania, co niestety miało swoje 
odzwierciedlenie w wyniku. Ustrońscy 

szczypiorniści nie prezentowali swojej 
optymalnej dyspozycji i na przerwę ze-
szli przegrywając trzema bramkami. Po 
zmianie stron miejscowi ani myśleli od-
puszczać i w 36. minucie prowadzili już 
pięcioma trafieniami, jednak nasi rodzimi 
zawodnicy się nie poddali i ruszyli do od-

EMOCJONUJĄCY KONIEC

rabiania strat. Na sekundy przed ostatnią 
syreną ustrońscy szczypiorniści doprowa-
dzili do wyrównania, przez co o finalnym 
rozstrzygnięciu decydowały rzuty karne. 
Większą precyzją na lini siódmego metra 
popisali się miejscowi i to oni w nagrodę 
cieszyli się z wygranej. Ostatecznie MKS 
Ustroń uplasował się w ligowej tabeli na 
szóstym miejscu, zdobywając 25 punktów 
w osiemnastu spotkaniach. Dodatkowo  
w dziesiątce najlepszych rzucających 
znalazło się dwóch zawodników z naszego 
miasta, a więc Łukasz Gogółka i Michał 
Raszka, którzy zdobyli kolejno 120 i 96 
bramek. Co cieszy jeszcze bardziej i jest 
godne uwagi to fakt, że aż czterech junio-
rów młodszych (Piotr Browarczyk, Woj-
ciech Chmura, Michał Raszka oraz Łukasz 
Gogółka) zadebiutowało w rozgrywkach II 
ligi.                            Arkadiusz Czapek

JUNIORZY MŁODSI 

1. SPR Górnik Zabrze  18  54   755:316  
2. UKS 31 Rokitnica Zabrze  18  45   544:373  
3. SPR Górnik II Zabrze  18 39   613:426  
4. KS Viret CMC Zawiercie  18 39   492:449  
5. MKS Olimpia Piekary Śląskie  18 30   559:468 
6. MKS Ustroń  18 25   477:468 
7. SPR Grunwald Ruda Śląska  18 16   483: 570 
8. MKS WiRy Siódemka Mysłowice 18 13   458:574  
9. HC Husaria Lubliniec  18 9    371:556  
10. MKS Imielin  18 0    227:779

Mateusz Cieślar.                   Fot. K. Medwid

Juniorzy młodsi w ataku.                                                                                Fot. K. Medwid
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY – USTROŃ. 33-854-53-98.

KOMANDOR – Cieszyn, ul. 
Stawowa 27 – szafy, garderoby, 
zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0%. 728-340-518, (33) 854-22-
57. www.komandor.pl

DAM PRACĘ: salowa, ul. 
Zdrojowa, w godz. 10-18 we-

dług grafiku. Wymagana ksią-
żeczka sanepidowska. Zapra-
szam! 510-011-968.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, desek. Odnawianie 
schodów. 666-989-914.

Bagażówka – przeprowadzki 
+ ekipa. Usługi transportowe. 
601-478-108.

Mobilne usługi fryzjerskie  
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę! 
505-152-958. 

CO NAS CZEKA
www.ustron.pl

O Świętach Wielkanocnych 
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec. 

 Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia to tradycje i zwyczaje 
mocno zakorzenione w życiu codziennym. Każdy z nas przygoto-
wuje się do spędzenia tego czasu, by był on odświętny i radosny,  
a z racji miejsca w kalendarzu Świąt Wielkanocnych, jest też okres 
różnych czynności wykonywanych na wiosnę. Kończy się zima  
i z jednej strony przyroda budzi się do życia, z drugiej zaczynamy 
porządkować swe domostwa. Tradycyjnie w tym czasie odbywa 
się mycie okien, porządkowanie obejścia budynków, przycinanie 
drzewek, grabienie, każdy stara się pomóc przyrodzie, by szybciej 
ożyła, by jak najszybciej zapanowała wiosna. Ze swej młodości 
pamiętam, że zawsze przed Świętami Wielkanocnymi odbywały się 
kompleksowe sprzątania. Wynosiło się z domów i czyściło różne 
sprzęty, trzepało chodniki i dywany, okna w domu pootwierane na 
przestrzał i następowało generalne mycie, odkurzanie wszystkiego 
co zaległo przez zimę. Z każdej szpary wymiatano kurze, zza mebli. 
Oczywiście do wymytych okien wieszało się świeże firany, świeże 
zasłony, zmieniało się kapy na tapczanach, obrusy. Cały dom na-
bierał odświętnego, wiosennego charakteru. Zawsze były kwiaty  
i bazie, a my jako małe dzieci chodziliśmy ich szukać nad Wisłą, 
nad Bładnicą, w zagajnikach. 

PÓŁ TYSIĄCA SKOKÓW
Ustroniak Paweł Wąsek zapowiada się na niezłego skoczka 

narciarskiego. Zaczynał w Olimpii Goleszów pod okiem dziadka, 
obecnie jest zawodnikiem Wisły Ustronianki, a jego trenerem jest 
Jan Szturc. Miniony sezon zimowy Paweł zakończył na drugim 
miejscu w zawodach cyklu Lotos Cup. Wyprzedził go Dawid Ja-
rząbek z TS Wisły Zakopane. W sumie Dawid zwyciężył w pięciu 
konkursach Paweł w trzech. W Mistrzostwach Uczniowskich 
Klubów Sportowych Paweł zajął trzecie miejsce, ale startowali 
obcokrajowcy, a wśród Polaków był drugi.   Wybrała: (lsz) 

 

10 lat temu - 5.04.2012 r.
OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
 Dyżur w godzinach 8.00-20.00 

Apteki dyżurujące w niedziele i święta: 
9.04    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76
10.04    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 33 854-57-76

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.

21.03-30.04   Wystawa twórczości Elżbiety Szołomiak, Muzeum  
	 	 	 	 		 	 	 Ustrońskie
1.04-28.04   Wystawa malarstwa Honoraty Świderskiej, Galeria	 
	 	 	 	 		 	 	 Rynek	
9.04 godz. 15.00  IV  Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - LKS Unia Turza 
        Śląska, stadion	ul.	Sportowa
10.04 godz. 17.00  Koncert Pieśni Pasyjnej w wykonaniu Chóru  
        „AVE”, kościół	św.	Klemensa
12.04 godz. 10.00  Śniadanie wielkanocne dla ubogich, samotnych 
        mieszkańców Ustronia oraz uchodźców, organi- 
        zator: Fundacja św. Antoniego, MDK	Prażakówka
13.04 godz. 18.00  Piłka ręczna MKS Ustroń - SMS ZPRP III Kielce, 
        Cieszyn	Hala	UŚ
16.04 godz. 18.00  Koncert Pasyjny w wykonaniu zespołu „CZEŚĆ”,  
        MDK	Prażakówka
19.04 godz. 19.00  Wykład Elżbiety i Andrzeja Georgów pt: Wielka- 
        noc w sztuce religijnej, sakralnej, dewocyjnej  
        i użytkowej Wschodu i Zachodu, Czytelnia	Kato- 
	 	 	 	 		 	 	 licka
22-24.04     Barbarian Race, szczegóły	wkrótce
23.04 godz. 15.00  IV Liga mecz: KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czecho 
        wice-Dziedzice, stadion	ul.	Sportowa
24.04 godz. 9-13  Skarby Stela - Targi Staroci, targowisko	miejskie
26.04 godz. 16.00  Spotkanie z oficerem policji na temat oszustw  
        i naciągania osób w starszym wieku, organizator: 
        Rada Seniorów Miasta Ustroń, MDK	Prażakówka

14/2022/5/R

Jaka wiosna takie bociany.                                                 Fot. Bociany Ustroń

ŚNIADANIE  WIELKANOCNE 
Fundacja św. Antoniego zaprasza ubogich, samotnych miesz-

kańców Ustronia oraz uchodźców w dniu 12 kwietnia (wtorek) 
o godz.10.00 na śniadanie wielkanocne do Prażakówki, ul. Da-
szyńskiego 28. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 kwietnia 
telefonicznie pod numerem:  33 854 17 72  w godz. 8.00 – 14.00 
lub emailem: fundsa@interia.pl

NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
Kościół Betel w Ustroniu (ul. Daszyńskiego 75) zaprasza na 

nabożeństwa w każdą niedzielę:  w języku polskim o godz. 10.00,  
w języku ukraińskim o godz. 14.00. www.betel.kz.pl
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POZIOMO: 1) „chemiczne” miasto niedaleko Szczecina,  
8) sztuczna nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, 9) rankiem  
w wojsku, 10) sąsiadka Jaszowca, 12) spotkasz tam hazardzistów, 
14) atrybut rycerza, 15) coś strasznego, 16) popularne letnisko 
nad Bałtykiem, 19) dynia gwarowo, 22) stworzył go Gepetto,  
23) w kantorze do kupienia, 24) system odwadniający na 
łąkach.
PIONOWO: 2) turystyczny monopolista w PRL-u,  
3) Borneo-Bali- Sumatra, 4) odcinek wyścigu, 5) pasmo górskie  
w Rosji, 6) jednostka wojskowa, 7) wśród literatów, 11) górale 
z Orawy, 13) członek plemienia germańskiego w Brytanii,  
17) rodzaj tkaniny, 18) ryba z kolcem, 20) kamienna droga, 
21) nachylenie terenu.  

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 14 kwietnia.

 Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 12

WIOSENNE KWIATY

K R Z Y Ż Ó W K A

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu. 
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta 
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
 

KĄCIK SZACHOWY
14/2022/2/O

Mat w dwóch posunięciach.                   Wojsław Suchta 2022 r.

Mokate	pobudza	myślenie!

Rozwiązanie z GU nr 12: Kb4

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz czapkę z daszkiem od Miasta Ustroń otrzy-
muje:* Czesława Legierska z Ustronia, ul. M. Skłodowskiej. Zwycięzcę 
zapraszamy po nagrodę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. 

Nie taki dawny Ustroń, 2016 r.                        Fot. W. Suchta

18 marca w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w Ustroniu 
odbyło się drugie spotkanie dla rodziców, nauczycieli, pedagogów 
i psychologów szkolnych z cyklu „Jak chronić swoje dziecko 
przed światem uzależnień”. Tematem tego wykładu był „Wirtualny 
świat”. Prelekcję przeprowadził prof. Mariusz Jędrzejko – znany 
socjolog, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, ekspert ds. 
cyberzaburzeń. Prof. Jędrzejko mówił o rozwoju mózgu dziecka, 
sygnałach uzależnienia, kluczowych błędach rodziców i opie-
kunów, znaczeniu snu w życiu dziecka, a także o modelowaniu 
relacji dziecka do technologi cyfrowych. Podkreślał wagę więzi 
rodzinnych, wspólnych posiłków, konsekwencji w wychowaniu 
oraz relacji z rówieśnikami poza siecią. W celu odsłuchania pre-
lekcji zapraszamy na kanał Fundacji Życie i Misja na YouTube: 
www.youtube.pl/ZycieiMisjaTV

Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego działające-
go przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja, ul. 3 Maja 14  
w Ustroniu. Aby umówić spotkanie prosimy o kontakt z konsul-
tantką Marią Dąbrowską pod numerem telefonu: 882 076 863.

Serdecznie dziękujemy Miastu Ustroń za wsparcie finansowe 
oraz za pomoc w promocji wydarzenia.

JAK CHRONIĆ SWOJE DZIECKO 
PRZED ŚWIATEM UZALEŻNIEŃ
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NOWY 
SZKOLENIOWIEC 

KUŹNI
Nowym trenerem czwartoligowej KS 

Kuźni Ustroń został 40-letni Dariusz Kłus. 
Urodzony w Jastrzębiu-Zdroju szkole-
niowiec jako zawodnik zanotował 124 
występy w ekstraklasie (Odra Wodzisław, 
ŁKS Łódź, Cracovia), a także 157 na jej 
zapleczu. Swoje trenerskie doświadczenie 
zdobywał trenując młodzieżowe zespoły 
Olimpii Grudziądz oraz GKS-u Jastrzębie, 
a także będąc asystentem pierwszego 
trenera w trzecioligowym Pniówku Pa-
włowice oraz pierwszoligowym GKS-ie 
Jastrzębie. Tym samym obejmując Kuźnię 
zadebiutuje w roli pierwszego trenera.  
W pierwszym spotkaniu pod wodzą nowe-
go szkoleniowca ustrońskich zawodników 
czeka nie lada wyzwanie, bowiem ich so-
botnim rywalem będzie trzecia w ligowej 
tabeli Unia Turza Śląska.

Do drużyny Kuźni na zasadzie transferu 
definitywnego dołączył Mykola Bui – pomoc-
nik. Urodził się 22 maja 1996 r. we Lwowie 
na Ukrainie, jest wychowankiem FC Lwów 
(Ukraina), grał również w Hirnyk Sosnivka, 
Mariupol (1 liga), Ruch Lwów (1 liga), Ahro-
biznes Volchysk (2 liga) i Dunaivtsi (2 liga). 
Będzie występował z numerem 23Dariusz Kłus.

O tym, jak doszło do powstania nowego 
klubu, czy nadal istnieje UKS Beskidy 
Ustroń i co oznacza dla Ustronia udział 
w tenisowej ekstraklasie napiszemy już 
za tydzień. Na razie najważniejsze infor-
macje o Lotto SuperLidze, której pierwszy 
sezon ruszy 29 maja. 

O tytuł mistrza kraju będzie walczyło 
w Lotto SuperLidze 8 klubów: AZS Tenis 
Poznań, BKT Advantage Bielsko-Biała, 
CKT Grodzisk Mazowiecki (z Jerzym 
Janowiczem i Łukaszem Kubotem), KS 
Górnik Bytom, Park Tenisowy Olimpia 
Poznań, WKT Mera Warszawa (z Ag-

nieszką i Urszulą Radwańskimi), Tennis 
Team Kalisz oraz KT Kubala Ustroń 
w składzie: Rebecca Sramkova, Lena 
Papadakis, Natalia Siedliska, Joanna 
Zawadzka, Julia Oczachowska, Alek-
sandra Wierzbowska, Marta Leśniak, 
Illya Marchenko, Lukas Rosol, Paweł 
Ciaś, Jaroslav Pospisil, Artem Smirnov, 
Grzegorz Panfil, Mateusz Kowalczyk, 
Kamil Gajewski, Aleks Majewski, Adam 
Chadaj.

Rozgrywki będą wyjątkowe i nie za-
braknie meczów z udziałem gwiazd zna-
nych z największych turniejów świata. 

Kluby angażują najlepszych zawodników, 
również z czołówki rankingów WTA 
i ATP, a mecze z ich udziałem będzie 
transmitować telewizja Polsat Sport. Od 
końca maja do połowy sierpnia toczyć się 
będzie runda zasadnicza, czyli siedem ko-
lejek spotkań, które wyłonią uczestników 
turnieju finałowego w Zielonej Górze. 
Rywalizacja będzie się toczyć zawsze 
w niedzielę, a najciekawszy mecz kolejki 
będzie transmitowany przez Polsat Sport. 
Z pozostałych będzie prowadzony stre-
aming internetowy. Przed turniejem głów-
nym zagrają dzieci.      Monika Niemiec

Wyobraźmy sobie, że na kortach w Ustroniu zagra Agnieszka Radwańska albo Jerzy Janowicz. Nierealne? Wręcz przeciwnie, 
bardzo prawdopodobne, a to za sprawą Lotto SuperLigi, w której jako jeden z 8 zespołów wystąpi Klub Sportowy Kubala Ustroń.

TENISOWA
LOTTO
SUPER
LIGA


