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FRYDERYK
DLA
MAKOWICZA

W piątek odbyły się próbne loty dronów, podczas których m.in. kontrolowano stan powietrza
w Hermanicach. Więcej na str. 9.
Foto dzięki uprzejmości Dronpol.com

SZKODA PONE NA KOPCIUCHY

Mieszkaniec naszego miasta, Honorowy
Obywatel Ustronia Adam Makowicz został laureatem Złotych Fryderyków 2021
za całokształt osiągnięć artystycznych
w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzu.
Wprawdzie Książę Fortepianu związał
swoje życie zawodowe i prywatne z Nowym Jorkiem, to jednak Ustroń zajmuje
w jego sercu szczególne miejsce, gdyż
właśnie w tym mieście, w malowniczym
Jaszowcu zaczynał pod okiem swojej
mamy przygodę z fortepianem. Gdy zbuntował się przeciw muzyce klasycznej,
wyruszył podbić świat jazzu. Dzięki swojej determinacji, pracowitości i talentowi
występował na najważniejszych scenach,
w najbardziej znanych klubach i z największymi postaciami światowego jazzu.
Ustroniacy mają zaszczyt gościć Adama
Makowicza co roku w „Prażakówce”, słuchać jego improwizacji i anegdot podczas
koncertów charytatywnych, które odbywają się od 1999 roku w ramach Ustrońskiej
Jesieni Muzycznej.
(mn)

Kończy się sezon grzewczy, a wielu z nas przelicza, ile w tym roku trzeba było wydać na ogrzanie domu. Nie opuszczają nas myśli o tym, czy następna zima będzie
mroźna i śnieżna, jaką sumę trzeba będzie zaplanować w domowym budżecie na
gaz, węgiel, drewno, kiedy najlepiej kupić opał. W tych rozważaniach trzeba też
wziąć pod uwagę uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego z 2017 roku, która nakłada na nas obowiązek wymiany starych pieców, ale również fakt, że przyśpiesza
dekarbonizacja w Europie i w Polsce.

Proces rezygnacji ze spalania węgla jest
podyktowany koniecznością spowolnienia ocieplania się klimatu i wbrew temu,
co mówią niektórzy politycy, postępuje
również w USA (prezydent Biden zobowiązał się do ponownego przystąpienia
do porozumienia paryskiego pierwszego dnia swojej administracji), a także
w Indiach i Chinach. To ostatnie państwo
działa bardziej energicznie niż Polska.
W lutym 2020 roku Fundacja Instrat opublikowała raport „2030. Analiza dotycząca granicznego roku odejścia od węgla
w energetyce w Europie i Polsce”, w którym prezentowane są scenariusze transformacji sektora energetycznego opracowane
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przez międzynarodowe instytucje badawcze – IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change – Międzyrządowy Zespół
ds. Zmian Klimatu), IEA (International Energy Agency – Międzynarodowa
Agencja Energii) oraz Climate Analitycs.
Na podstawie tych modeli klimatyczno-energetycznych można wnioskować,
iż konieczne jest wyłączenie węgla
z wytwarzania energii w krajach OECD
(Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju) i Unii Europejskiej, a tym
samym Polsce, do roku 2030.
Odejście od energetyki węglowej
w Polsce jest więc nieuniknione, o czym

(cd. na str. 10 i 11)

Adam Makowicz obdarowany przez podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. MDK „Prażakówka”, 2005 r.
Fot. M. Niemiec
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SZTUKA PLASTYCZNA
OD POPIELCA DO WIELKANOCY
Niestrudzeni pasjonaci historii i sztuki Elżbieta i Andrzej Georgowie od ponad roku gromadzili materiał tekstowy i fotograficzny dotyczący przedstawienia Wielkanocy w sztuce plastycznej
religijnej i sakralnej na przestrzeni wieków. Jest to materiał tak
ogromny, że zmuszeni zostali do podzielenia go na trzy odrębne
wykłady. Pierwszy poświęcony wydarzeniom liturgicznym, takim
jak: Środa Popielcowa, Wielki Post i Niedziela Palmowa będzie
obejmował przedstawienia w sztuce plastycznej takich wydarzeń,
jak: Triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Wypędzenie
przekupniów ze Świątyni, Wskrzeszenie Łazarza, Proroctwa
i nauczanie o Sądzie ostatecznym. Drugi wykład poświęcony
będzie wydarzeniom liturgicznym Wielkiego Tygodnia, w tym
Triduum Paschalnego, to jest Ostatniej Wieczerzy, poprzedzonej
Umyciem przez Chrystusa nóg apostołom, Modlitwy w Ogrójcu,
Męki Pańskiej. Trzeci wykład poświęcony będzie Zmartwychwstaniu Pańskiemu, Spotkaniu Chrystusa Zmartwychwstałego
z Marią Magdaleną, Spotkaniu z Matką oraz Spotkaniu z Niewiastami, a także Spotkaniu w drodze do Emaus, Wieczerzy
w Emaus, Rozesłaniu Apostołów i Wniebowstąpieniu. Zainteresowanych zdalnym spotkaniem poszerzonym o tekst i fotografie
w pdf-ie prelegenci proszą o kontakt na adres: andrzej.georg@
gmail.com
(LS)

12/2021/8/N

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
w związku ze śmiercią
Męża

śp. Leona

Śliwki

Pani Danucie Śliwce
oraz całej rodzinie

składają
Pracownicy Muzeum Ustrońskiego
12/2021/1/N

Serdeczne podziękowania
księdzu Marianowi Kulikowi za odprawienie
pięknej liturgii pogrzebowej,
Burmistrzowi Przemysławowi Korczowi
oraz rodzinie, znajomym, sąsiadom, kolegom
za udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Heleny

Krysty

* * *

Dziękujemy za wiele serca, życzliwości i słowa wsparcia
za złożone wieńce, kwiaty i intencje mszalne.

Kolejne spotkanie klubu zostało ustalone na dzień 7 kwietnia.
Obserwując obecną sytuację pandemiczną nie wiadomo czy do
spotkania dojdzie. Dlatego proszę o kontakt z Zarządem Koła.
Na zebraniu Zarządu ustaliliśmy strategię naszej działalności.
Gdy będzie można, będziemy spotykać się w MDK Prażakówka. W okresie letnim będziemy chcieli organizować spotkania
w plenerze i wycieczki jednodniowe. Jak sytuacja pandemiczna
pozwoli, będziemy się spotykać na naszych uroczystościach okolicznościowych.
Prz. Zarz. Marta Janus

Pogrążeni w smutku
Mąż, córki i syn z rodzinami

SPOTKANIE KLUBU SENIORA

* * *

WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO
Zarząd TWU zaprasza wszystkich członków jak i osoby
pasjonujące się wędkarstwem oraz osoby które chcą zacząć
tą przygodę (nie wymagana tzw. biała karta z PZW) na Walne
Zebranie Towarzystwa Wędkarskiego Ustroń w dniu 28 marca
na godzinę 9.00, Ustroń 43-450, ul. Sportowa 21, w związku
z SARS-CoV-2 zebranie odbędzie się z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Więcej informacji na stronie www.lowisko-twu.
ustron.pl
Zarząd TWU

to i owo
z

okolicy

W 79. rocznicę zbrodni hitlerowskiej pod Wałką w Cieszynie,
pod pomnikiem w Lasku Miejskim, przedstawiciele lokalnego samorządu złożyli wieniec
i kwiaty. Zapalono znicze. Z racji obostrzeń koronawirusowych
nie mogła odbyć się manifestacja patriotyczna. Przypomnijmy:
20 marca 1942 roku okupanci
powiesili na zbiorowej szubienicy 24 Polaków z obu stron Olzy.
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Na budynku ratusza w Skoczowie zamontowano czujnik jakości powietrza. Jego integralną
częścią jest wyświetlacz, który
pokazuje poziom jakości powietrza w trytonowym grodzie.

* * *

Kościół katolicki w Istebnej
Centrum stanowi turystyczną atrakcję. Wnętrze świątyni
pokrywają malowidła ścienne Jana Wałacha i wypełniają
rzeźby wykonane przez Konarzewskich. Stwarzają one niepowtarzalny klimat duchowej
i materialnej kultury istebniańskich górali.

* * *

Po renowacji do Domu Zdrojowego w Wiśle powrócił przedwojenny fortepian słynnej firmy
Steinway & Sons. Instrument

12/2021/2/N

Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko raz jeden.
William Szekspir

Pani Teresie Binek
oraz całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia
w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Bogusława

Binka

składają
Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

pochodzi z 1924 roku. Koszt
odmłodzenia fortepianu wyniósł 47 tys. zł.

* * *

Kilka lat temu gmina Skoczów, jako pierwsza w powiecie cieszyńskim, wprowadziła
Program Wsparcia Seniorów.
Zawiera dziesięć zadań, m.in.
tzw. Kopertę Życia, specjalną
infolinię dla seniorów i rozbudowany system teleopieki.

* * *

Radni gminy Goleszów podjęli
uchwałę dotyczącą utworzenia
Klubu „Senior+” na terenie
Dzięgielowa. Pozwoli to gminie ubiegać się o zewnętrzne
wsparcie finansowe. Klub ulokowano w zmodernizowanej
sali remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą na
terenie gminy Chybie zostali
czasowo zwolnieni z płacenia
podatku od nieruchomości. Ten
krok władze gminy argumentują
skutkami obostrzeń koronawirusowych, które uniemożliwiają prowadzenie działalności
w pełnym zakresie.

* * *

Od czwartku do niedzieli potrwa wielki finał sezonu w skokach narciarskich. Światowa
czołówka rywalizować będzie
na „Velikance” w słoweńskiej
Planicy. W konkursach lotów
do walki o podium włączą się
zapewne biało-czerwoni. Trzymamy kciuki za całą ekipę, ale
szczególnie za Piotra Żyłę!
(nik)
25 marca 2021 r.

KRONIKA MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Gomola						 lat 85 ul. Stellera
Joanna Glajc							 lat 95 Międzyświeć
Edward Krzysztofczyk					 lat 61 ul. Bernadka
Janina Staniek						 lat 73 ul. Katowicka
Helena Krysta 						 lat 68 ul. Leśna

12/2021/3/N

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich

Składamy serdeczne podziękowania
Ks. Maciejowi Jenknerowi, bliższej i dalszej Rodzinie,
Burmistrzowi
oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Skoczowie,
Dyrekcji i Pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie,
Pracownikom
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nierodzimiu,
Sąsiadom oraz Znajomym,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach okazali nam
wiele serca, życzliwości i wsparcia oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze

ŚP.

Mariana Kamińskiego
Pogrążona w smutku Rodzina

12/2021/7/N

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

Całej rodzinie oraz wszystkim bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci

Piątka

składają
Współpracownicy Poradni z ul. Mickiewicza 1
12/2021/4/N

Pani Marii Pinkas Balice oraz córce z rodziną
składamy
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
męża i ojca

śp. Francesco

Balice

sąsiedzi
z ulicy Pawła Lipowczana
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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

Rodzinna Praktyka Lekarska
NZOZ Nierodzim
		
33 854 23 50
12/2021/5/N

Panu Tadeuszowi Kryście

oraz całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach
po śmierci żony

śp. Heleny

Krysty

składają
Burmistrz Miasta
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
12/2021/6/N

Dziękujemy za złożone wieńce, kwiaty oraz intencje mszalne.

śp. Waltera

Policja Ustroń 47 857-38-10
fax 47 857-38-14

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

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.
Emily Dickinson

Składamy
serdeczne podziękowania ks. Krzysztofowi Adamskiemu,
bliższej i dalszej Rodzinie, sąsiadom oraz znajomym,
byłemu burmistrzowi miasta Ustroń
Ireneuszowi Szarcowi,
obecnemu burmistrzowi Przemysławowi Korczowi,
pracownikom Urzędu Miasta w Ustroniu,
lekarzom i opiekunom
ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
W tak bolesnych dla nas chwilach
okazali nam wiele serca, życzliwości i wsparcia oraz
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i ostatniej drodze

śp. Jana

Steca

Dziękujemy za złożone wieńce, kwiaty
oraz intencje mszalne.
Pogrążona w smutku Rodzina
12/2021/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Upominki z Ustronia podziękowaniem dla aktorów za uśmiech
i emocje.
Fot. M. Niemiec

MIŁOŚĆ NIEJEDNO
MA IMIĘ
Rzutem na taśmę odbyły się dwa spektakle tegorocznych
Ustrońskich Spotkań Teatralnych. Miejscowi, choć nie wyłącznie, miłośnicy teatru z niecierpliwością wyczekiwali znanych polskich aktorów, zwłaszcza że już w poprzednim roku
koronawirus zrujnował program UST. Tym razem się udało,
lockdown zaczął obowiązywać od soboty.

i Jacka Rozenka. Dynamiczna akcja, obfitująca w zaskakujące
zwroty wydarzeń, rozgrywających się w domowej scenerii podobała się widzom, którzy wielokrotnie nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Otóż, dobrze sytuowany samotny czterdziestolatek
sprowadził podstępem do domu uwielbianą przez siebie młodą
i ponętną aktorkę, jako wymarzony prezent na swój jubileusz.
Nie zastosował się jednak do przestrogi: „Uważaj o czym marzysz, bo czasami marzenia się spełniają”, czego następstwem
była wartka fabuła tego widowiska. Pojawiła się też oczywiście
nadopiekuńcza matka i lekarz, starający się pomóc obojgu, choć
sam też wymagał terapii oraz policjantka, której błyskawiczne
interwencje przysparzały groteskowości.
Spektakl w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczne zmagania kobiet i mężczyzn.
Między głównymi bohaterami, podobnie jak w życiu, następują
nieoczekiwane zmiany we wzajemnych uczuciach wywołujące
coraz silniejsze emocje. Mimo różnych zawirowań akcji, komedia
kończy się happy endem, choć ze sceny zabrzmiało złowieszczo,
że „ślub, to ostatnia piękna chwila w życiu”. Salwy śmiechu wywoływała żywiołowa mimika, gestykulacja i nadmierne reakcje
aktorów, co można by podsumować słowami Mikołaja Gogola:
„Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie!”, bo
w nieco karykaturalny sposób zaprezentowano samo życie.
Dwugodzinny spektakl, wyreżyserowany przez znanego
z wielu ról filmowych aktora Stefana Friedmanna, stanowił dla
widzów z pewnością optymistyczną odskocznię od covidowych
nastrojów. Szkoda tylko, że był to ostatni dzień otwartej działalności placówek kultury przed kolejnym zamknięciem na trzy
tygodnie ze względu na nasilenie pandemii.
(LS)

W czwartek 18 marca dyrektor Miejskiego Domu Kultury
„Prażakówka” Urszula Broda-Gawełek powitała Katarzynę
Skrzynecką, Piotra Szwedesa, Adę Kalską i Mikołaja Roznerskiego. Pierwszej pary aktorów nikomu nie trzeba przedstawiać,
druga zdobywa popularność jako małżeństwo w serialu „M jak
miłość”. Kalska i Roznerski są parą także w życiu prywatnym
oraz… w spektaklu „Kłamstwo”. Komedia w reżyserii Wojciecha
Malajkata wystawiona była dwa razy – o godz. 18 i 20, gdyż co
drugie krzesło na widowni musiało być puste. Sztuka francuskiego dramaturga Floriana Zellera skrzyła się od błyskotliwych
dialogów, płynęła wartko po meandrach relacji damsko-męskich,
wpadając od czasu do czasu w psychologiczne wiry miłości
i zaufania, wypływając ostatecznie na filozoficzne wody pytania:
„Kłamać czy nie kłamać?”.
(mn)

* * *

Podobno najlepsze scenariusze pisze samo życie, toteż twórcy
komedii „Miłosna pułapka”, zaprezentowanej w piątek 19 marca
w „Prażakówce” oparli scenariusz na przeżyciach znanej aktorki
Adrianny Biedrzyńskiej. Widzowie zajęli nieco ponad połowę
miejsc i powitali na ustrońskiej scenie aktorów: Katarzynę
Jamróz, Agnieszkę Mrozińską, Sandrę Żuk, Michała Lesienia

„Miłosna pułapka” podobała się widzom, więc długo rozlegały się
gromkie brawa, a aktorzy po spektaklu kilkakrotnie ukazywali się
na scenie.
Fot. L. Szkaradnik
12/2021/2/R

ŚWIĄTECZNY
NUMER GAZETY
UKAŻE SIĘ
1 KWIETNIA

POZNAJ TO MIASTO!
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DEMOKRACJI MOGĄ SIĘ
OD NAS UCZYĆ
Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz:
– Odnosząc się do listu grupy rodziców przeciwnych
tworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych, który
ukazał się w ostatnim numerze Gazety Ustrońskiej
pod kontrowersyjnym tytułem „Demokracja po
ustrońsku”, negującym w swej treści demokrację
w naszym mieście, wyrażam swoje zaniepokojenie
taką postawą. Zaniepokojenie i zdziwienie, bo od
jesieni 2019 roku stworzyliśmy wiele okazji i zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań, podczas których
rodzice mogli się wypowiadać na temat oświaty
w mieście. List uważam za obraźliwy wobec demokratycznie wybranych władz tego miasta, mam na
myśli radę miasta i siebie, jako burmistrza, i wobec
mieszkańców, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem
w legalnej procedurze wyborczej.
– Z wyborem tym wiążą się prawa i obowiązki, a podejmowanie decyzji jest zarówno jednym, jak i drugim. Wywiązujemy się
z tego i nie mogę pozwolić na to, by niewielka grupa mieszkańców podważała demokratyczny wybór większości Ustroniaków oraz
kompetencje samorządu, zarzucając brak
demokracji w naszym mieście.
Odnosząc się do faktów, powiem w skrócie: audyt oświatowy - 2019 rok i pierwsze
spotkanie poaudytowe z udziałem rodziców,
którym, z ubolewaniem to mówię, mało kto
był zainteresowany. Zainteresowanie nie
było też imponujące na kolejnych kilkudziesięciu spotkaniach, czy to na zaproszenie
burmistrza, czy z inicjatywy dyrektorów,
związków zawodowych, różnych grup pracowników oświaty, nauczycieli, specjalistów. Odbywały się też rozmowy radnych
i moje na życzenie rad rodziców różnych
placówek oświatowych. Tematem spotkań
była szeroko pojęta sytuacja oświaty w mieście i między innymi tworzenie zespołów
szkolno-przedszkolnych. Kiedy ostatecznie
grupa rodziców zainteresowała się tematem
również ani ja, ani radni nie uchylaliśmy się
od dialogu, nawet podczas demonstracji.
Finalnie powołałem zespół do spraw tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych,
umożliwiając rodzicom przedstawienie ich
stanowiska radnym, którzy zgodnie z zasadami demokracji i swoimi przekonaniami,
mieli decydować o powołaniu lub nie zespołów. Było to uwieńczenie przynajmniej
rocznej dyskusji na ten temat.
Co do dalszych zasad demokratycznych,
nie zdarzyła się sytuacja nieopublikowania
w „Gazecie Ustrońskiej”, medium notabene
samorządowym, jakiegokolwiek krytycznego artykułu bądź listu wobec działań
samorządu. Wolność słowa też jest miarą
demokracji. Szanując głos społeczeństwa,
nie zareagowaliśmy na protest w warunkach
epidemicznych, który bez formalnej zgody
odbył się na terenie ustrońskiego rynku,
zarządzanego przez miasto. Co więcej,
wyszedłem do protestujących, żeby bezpośrednio z nimi porozmawiać. Czy to nie
jest miarą demokracji w Ustroniu? Czy nie
świadczy o niej stworzenie zespołu robo25 marca 2021 r.

		

czego, jedynego, który powstał w znanych
mi samorządach w procedurze tworzenia
zespołów szkolno-przedszkolnych? Nie
słyszałem, żeby w innych gminach władze
w ogóle zastanawiały się nad podjęciem
rozmów, ponieważ decyzje w takich sprawach leżą w kompetencji samorządu. Myślę
więc, że demokracji niejedno ugrupowanie
polityczne czy rządzące w naszym kraju,
mogłoby się od nas uczyć.
Zespół, który stworzyliśmy, dążąc do
dialogu określony został przez rodziców
jako pozbawiony sensu, nazwany farsą,
a nawet kabaretem. Jednak zwołałem kolejne spotkanie i zapewniłem dostęp do
kolejnych dokumentów, mimo iż czasu
było bardzo mało i przygotowanie materiałów wymagało sporego nakładu pracy
urzędników. Spotkanie odbyło się we wtorek jeszcze przed posiedzeniem komisji
koordynacyjnej i przed sesją, żeby kolejny
raz umożliwić przedstawicielom rodziców przekazanie ich stanowiska. Zostali
wyposażeni w odpowiednie dokumenty,
choć już przed pierwszym spotkaniem dysponowali takimi samymi materiałami jak
radni. Niektóre z przekazanych analiz nie są
w ogóle przez samorząd wykonywane, nie
są obligatoryjne i nie są nam też potrzebne
w codziennej pracy i zarządzaniu. Część
tych dokumentów jest systematycznie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Gdyby przedstawiciele rodziców wykazali
się dobrą wolą, mogliby na bieżąco się
z nimi zapoznawać. Mimo to wykonaliśmy
pracę i sporządziliśmy zestawienia, o jakie
wnioskowali.
Podczas pierwszego spotkania reprezentanci protestujących rodziców wyrazili
zadowolenie z utworzenia zespołu, mówiąc,
że z ich strony istnieje już grupa specjalistów, która pracuje nad sprawą zespołów
szkolno-przedszkolnych. Jakież więc było
moje zdziwienie, kiedy na pierwszym posiedzeniu zespołu roboczego nie usłyszałem
żadnych konkretów, a jakość argumentów
była identyczna, jak podczas protestu. Mimo
przekazania kolejnych dokumentów, znów
usłyszałem, że rodzice mają zbyt mało
wiedzy.

Od samego początku było wiadomo, że
utworzony zespół jest ciałem doradczo-opiniującym, a nie decyzyjnym. Podkreślam to,
bo jedynie rada miasta może podjąć decyzję
w sprawie zespołów, a ingerencje w ten porządek prawny, zaczynam postrzegać jako
chęć ingerowania w demokrację i próbę narzucenia zdania demokratycznie wybranym
władzom miasta przez niewielką grupę. I to
w mojej ocenie przekracza granice dialogu.
Na koniec moja uwaga na temat wypowiedzi, że rodzice zostali zaskoczeni tym,
że burmistrz ośmielił się przekazać projekty
uchwał do rady miasta, gdy prace zespołu
jeszcze trwają. Tłumaczyłem to podczas
rozmowy telefonicznej przedstawicielowi
rodziców, dlaczego tak to musi wyglądać.
Gdyby rodzice faktycznie interesowali się
oświatą, to pewne rzeczy byłyby dla nich
klarowne.
Do 31 marca muszą być przygotowane
propozycje arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Przesunęliśmy, robiąc
ukłon w kierunku rodziców, termin głosowania nad zespołami z lutego na marzec, ale
nie możemy dłużej zwlekać, bo musimy być
w porządku wobec wszystkich mieszkańców
Ustronia i całego środowiska oświatowego,
a nie tylko niewielkiej niezadowolonej
grupy. Dyrektorzy placówek czekają, by
przygotowywać arkusze organizacyjne, na
podstawie których mogą działać placówki
oświatowe, pracownicy oświaty i uczyć
się nasze dzieci. To prawda, że burmistrz
przyjmuje arkusze organizacyjne w maju,
ale najpierw muszą być zaopiniowane przez
związki zawodowe, które mają ustawowy
termin na wydanie opinii i przekazanie
ewentualnych sugestii na te arkusze. Te
wracają do organu prowadzącego, organ
prowadzący przekazuje sugestie dyrekcjom,
które nanoszą lub nie proponowane zmiany.
Potem organ wysyła je do zaopiniowania
przez kuratorium, a kuratorium też ma
ustawowo wyznaczony termin na wydanie
własnych opinii i jego zmiany muszą być
naniesione. Gdybyśmy podjęli uchwały
tak jak w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 miesiąc później, to
pozostałoby nam tylko techniczne scalenie
odrębnych arkuszy placówek wchodzących
w skład zespołu, a nie stworzenie jednego
arkusza. I wtedy oszczędności nie byłyby
tak wyraźne, co zarzucają nam rodzice
na przykładzie pierwszego zespołu. Czy
mieliśmy zatem zaniechać oszczędności,
które planujemy w celu przekazania ich na
część edukacyjną z administracyjnej tylko
dlatego, żeby wyjść naprzeciw grupie osób,
która uważa, że powinniśmy jeszcze dłużej
na ten temat dyskutować? Byłoby to niegospodarne i nieodpowiedzialne ze strony
demokratycznie wybranych władz miasta.
W bezpośrednich rozmowach ze mną
rodzice deklarują chęć uczestnictwa
w dalszych pracach zespołu, nazywanego
przez nich samych kabaretem. Ja tego tak
nie odbieram, traktuję poważnie i dalej
widzę sens działania tego zespołu, nawet
po ewentualnym podjęciu przez radę decyzji
o utworzeniu zespołów. Stoję na stanowisku,
że demokracja jest ważna, ale demokracja
poważnie traktowana, nie jako puste słowo,
służące grupie niezadowolonych osób do
narzucania woli legalnie wybranym przedstawicielom większości mieszkańców.
Spisała: Monika Niemiec
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OZDROWIEŃCY
SĄ WŚRÓD NAS
CZ. 5
Covid nadal panuje nad światem i wydaje się, że ten
rok podobnie jak poprzedni znów on zdominuje. Niby
przyzwyczailiśmy się już żyć w tym zagrożeniu, ale
w ostatnim czasie coraz bardziej rozpowszechnia się psychoza wywołana przez brytyjską mutację koronawirusa,
która również w naszym kraju opanowuje szeroki krąg
osób. Okazuje się, że przebieg tej choroby jest równie
groźny dla młodych jak i dla starszych zakażonych, a nieraz
nawet groźniejszy dla młodszego pokolenia. Na początku
pandemii wnuki obawiały się, że dziadkowie zachorują
i mogą mieć problemy ze zdrowiem, a teraz znów starsze
pokolenie boi się o swoje dzieci i wnuki. A zatem troszczmy się wszyscy o siebie nawzajem i okazujmy sobie jak
najwięcej życzliwości.

Czytelnicy informują, że nasz cykl prezentujący ozdrowieńców
stale cieszy się zainteresowaniem, więc zamieszczamy jeszcze
kilka zwierzeń osób, które przezwyciężyły chorobę.
Maria Krysta: Jestem stałą czytelniczką gazety i mam 84
lata. W grudniu ubiegłego roku zachorowałam na Covid 19. Nie
przewidywałam tego, myślałam, że to zwyczajne przeziębienie
czy grypa. Nie miałam typowych objawów jak przy tym wirusie:
ból głowy, wysoka temperatura, zanik węchu czy smaku i duże
osłabienie. U mnie owszem wystąpiła gorączka 38,9 stopni, ale
tylko w jednym dniu. Natomiast byłam osłabiona i odczuwałam
silny ból w plecach.
Po konsultacji z lekarzem rodzinnym w ośrodku w Nierodzimiu stwierdzono, ze to Covid 19. Byłam tym faktem zaskoczona
i we własnym zakresie w laboratorium analitycznym Med-lab
wykonano mi test, który okazał się dodatni i spędziłam 10 dni
na kwarantannie. Lekarz rodzinny p. Tadeusz Recman wypisał
mi odpowiednie lekarstwa, które między innymi zapobiegały
zapaleniu płuc. W czasie kwarantanny jeszcze kilka razy kontaktowałam się telefonicznie z personelem i lekarzem. Zawsze byli
oni bardzo życzliwi i chętnie odpowiadali na moje wątpliwości,
za co im serdecznie dziękuję.
Od kilkunastu lat odwiedzam starsze ode mnie osoby i zauważyłam, że niektóre nie chcą się szczepić, bo mówią że one już
swoje życie przeżyły i chcą zostawić szczepionkę dla młodszych.
A przecież szczepionka będzie dla wszystkich. Apeluję do czytelników „Gazety Ustrońskiej” i nie tylko o poddanie się szczepieniu,
1 procent podatku możemy przekazać, jeśli wypełniamy: PIT–36, PIT–36L,
PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP.
Żeby przekazać środki, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego
na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy nazwę wybranego
stowarzyszenia i numer KRS. Do końca
lipca pieniądze trafia na konto wskazanej
organizacji. Nie zapominajmy o ustrońskich jednostkach OSP. Im
również można przekazać 1%, ale nie bezpośrednio, tylko poprzez
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
– KRS 0000116212, który jest Organizacją Pożytku Publicznego.
W dopisku trzeba zaznaczyć, że przekazujemy dla jednej z naszych czterech jednostek, podać nazwę ulicy, kod i nazwę miasta.
OSP Ustroń Centrum, ul. Strażacka 5; OSP Ustroń Lipowiec, ul.
Lipowska 116; OSP Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 5; OSP Ustroń
Polana, ul. Wczasowa 1. Kod i miasto: 43-450 Ustroń.
Uprawnionych organizacji można szukać w krajowym rejestrze
organizacji pożytku publicznego: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
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bo tylko w ten sposób można zapobiec rozprzestrzenianiu tego
paskudnego wirusa.
Grażyna Słotwińska: Oboje z mężem przeszliśmy covida
w listopadzie ub. roku w stanie średnim w skali obciążeń fizycznych i psychicznych tą chorobą, w warunkach domowych,
sami, bez konieczności korzystania z pomocy ratowników
i szpitala. Po ujawnieniu się u nas typowych objawów /gorączka,
biegunka – u mnie, ogromna słabość organizmu – u mego męża/,
zrobiliśmy test w pogotowiu ratunkowym on-drive w Cieszynie,
który szybko, po 20 godzinach potwierdził nasze przypuszczenie
– pozytywny. Zamknęliśmy się w domu na prawie trzy tygodnie
/artykuły spożywcze dowoził nam syn i moja koleżanka – trzeba
było ich niewiele, bo nie mieliśmy absolutnie apetytu, jedzenie było koniecznością i przymusem, oprócz ogromnej ilości
spożywanych herbatek ziołowych z imbirem oraz witamin/.
Samą chorobę zwalczyliśmy dzielnie, myślę, dzięki zmienności
w fizycznej kondycji, raz ja byłam lepsza, raz mąż i w tym systemie zdołaliśmy to przetrwać.
Teraz z pewnej perspektywy minionego czasu, myślę że było
to spore doświadczenie życiowe. I wciąż rodzą się pytania? Co
by było gdyby choroba przybrałaby mocniejszy i bardziej piekący obrót? Czy dalibyśmy radę zdrowieć w domu, czy trzeba
by było zdać się na pomoc ratowników medycznych w szpitalu
i jak mogłoby się to skończyć? W końcu nie jesteśmy już młodzi,
chociaż duchem ciągle się tak czujemy.
Ta choroba sieje niepokój, lęk i niepewność, dlatego iż jest
nieznana i jest wielką niewiadomą, a z drugiej strony budzi chęć
do walki, bo przecież trzeba jeszcze pożyć – tyle pięknych chwil
przed nami. Ten wirus nie jest czymś wymyślonym i nierealnym,
on jest tu i teraz wśród nas codziennie i nie są to bzdury, które wolno lekceważyć. Chrońmy siebie i nasze rodziny. Szczepmy się!
Wielu ustroniaków martwiło się jak przeżyje tę groźną chorobę Franciszek Korcz (94 lata), powszechnie znany długoletni
działacz samorządowy i społeczny. Jego opiekunka poinformowała: Był dwa dni w szpitalu, bo miał narośl na dwunastnicy, co
powodowało ból i wymioty. Udało się go wyleczyć i po dwóch
dniach wrócił do domu. Był jednak coraz słabszy, na drugi
dzień miał już wysoką gorączkę i na nogach nie potrafił ustać,
więc wezwaliśmy pogotowie i okazało się, że to koronawirus,
którym prawdopodobnie zaraził się podczas pobytu w szpitalu.
Na szczęście był już po pierwszej dawce szczepionki. Pogotowie
po przebadaniu zabrało go do szpitala, gdzie leczono go ponad
dwa tygodnie. Tydzień temu powrócił do domu, ale na razie jest
słabiutki, co stanie to zaraz musi siadać, ale jest zdrowy i ma
dobre wyniki badań.
Pan Franciszek zapytany: Jak go leczono, odpowiedział wesołym głosem: Nie mam co opowiadać. Nigdy w szpitalu nie byłem,
to nie wiem jak powinno być, a jak było. Dziękuję wszystkim
za zainteresowanie i modlitwy. Mam tutaj bardzo dobrą opiekę
i jestem już w domu – to najważniejsze.
Opracowanie: Lidia Szkaradnik
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Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” w Ustroniu
Fundacja Dobrego Pasterza
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
w Ustroniu
„Fundacja św. Antoniego”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie
„Można Inaczej”
Klub Sportowy „Kuźnia” w Ustroniu
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin
„Ponad Granicami”
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidy”
Chrześcijańska Fundacja „Dobre Dzieło”
Fundacja „Esprit”
Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego
w RP z dopiskiem w rubryce „Cel”: Ewangelickie
Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy: „AS”
25 marca 2021 r.

INŻYNIER KORNELIUSZ ŚWIĄTEK
(1931-2021)

Odszedł Korneliusz Świątek. Inżynier
budownictwa oraz długoletni dyrektor
przedsiębiorstw zajmujących się całością
procesów inwestycyjnych. Zmarł 26 lutego 2021 r. w Ustroniu przy ul. Słonecznej,
gdzie zamieszkiwał. Na przestrzeni okresu
1968-2003 był uczestnikiem budowy
uzdrowiska w Ustroniu oraz infrastruktury w powiecie cieszyńskim. Współtworzył wiele znaczących realizacji. Ślady
jego działalności zawodowej znajdziemy
w substancji architektonicznej miast
i miasteczek niemal w całym regionie.
Urodził się 20 grudnia 1931 r. w miejscowości Szastarka na Lubelszczyźnie
jako syn nauczycieli – Wincentego Świątka i Janiny z domu Gajda. Do Szkoły
Powszechnej uczęszczał w Bełżycach koło
Lublina. Po II wojnie światowej znalazł się
w Katowicach, gdzie kontynuował edukację w Gimnazjum Ogólnokształcącym im.
Mikołaja Kopernika. W 1950 r., po zdaniu
z wyróżnieniem matury, podjął studia
na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pierwszy stopień studiów zakończył w 1954 r.,
a dwa lata później uzyskał dyplom magisterski w specjalności budowy mostów.
Z kolei w 1977 r. w Studium Podyplomowym Planowania i Ekonomii Regionu
przy Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach obronił
pracę końcową pt. „Organizacja, planowanie i realizacja uzdrowiska w Ustroniu”.
Pracował w Katowicach, a następnie
w Szczawnicy, gdzie jako naczelny inżynier uzdrowiska odpowiedzialny był za
jego modernizację i rozbudowę. Do Ustronia trafił w 1968 r. z inicjatywy gen. Jerzego
Ziętka i z tym miastem związał całe dalsze
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życie. W latach 1968-1975 pełnił funkcję
naczelnego inżyniera Zarządu Inwestycji
Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej
w Ustroniu Zawodziu. W 1975 r. z chwilą
przekształcenia tejże instytucji w Rejonową Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli
Wiejskich w Ustroniu został jej dyrektorem. Od 1985 r. kierował Wojewódzką
Dyrekcją Inwestycji w Bielsku-Białej
Oddział Rejonowy w Ustroniu (potem
w Cieszynie), która powstała w następstwie dalszych przeobrażeń poprzedniego zakładu. W 1992 r. w wyniku woli
załogi firmę przekształcono w spółkę
pracowniczą pn. Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych „INWESTUS” Sp. z o.o.
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej
1, a Korneliusz Świątek został wybrany
przez pracowników prezesem. Na tym
stanowisku pracował do emerytury, na
którą przeszedł z dniem 31 marca 2000 r.
Niemniej już po dwóch miesiącach przyjął
propozycję firmy Allcon z Bielska-Białej,
zostając głównym inżynierem budowy
oczyszczalni ścieków w Ustroniu, a jednocześnie kierownikiem Działu Jakości.
Aktywność zawodową zakończył w 2003 r.
Mało było na ziemi cieszyńskiej inwestycji, którym by nie towarzyszył. Budował m.in.: nowe uzdrowisko w Ustroniu
Zawodziu, osiedle domków lekarskich
przy ul. Słonecznej w Ustroniu, osiedla
mieszkaniowe w Ustroniu (Manhatan,
Centrum II), Cieszynie (Podgórze, Bobrek Wschód, Bobrek Zachód, Liburnia),
Wiśle (XXV-lecia) i Skoczowie (Górny
Bór), Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, nową część Szpitala Śląskiego
w Cieszynie, szkoły w Ustroniu, Skoczowie i Hażlachu, basen kąpielowy oraz dom
profesorski przy Uniwersytecie Śląskim
w Cieszynie, basen kąpielowy przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie, oczyszczalnie ścieków
w Cieszynie, Wiśle, Skoczowie, Strumieniu i Ustroniu, magistrale sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych... To tylko
wybrane, najważniejsze przykłady z szerokiego wachlarza realizacji. Kiedy 20 kwietnia 2013 r. zorganizowałam w Muzeum
Ustrońskim im. Jana Jarockiego spotkanie
z panem Korneliuszem, sala wypełniła się
po brzegi. Przyszli nie tylko jego koledzy
z branży, z którymi niegdyś współpracował, ale dopisała również młodsza publiczność, zainteresowana tym, jak rozwijało
się budownictwo na Śląsku Cieszyńskim
na przestrzeni ostatnich trzech dekad XX
stulecia. Wiele archiwaliów z tego okresu
(fotografie, dokumenty) udostępnił redakcji „Pamiętnika Ustrońskiego”. Dziś
stanowią one nieocenione źródło wiedzy
i niejednokrotnie były już zamieszczane
w naszym wydawnictwie. Do spuścizny tej
będziemy jeszcze nieraz sięgać.
Korneliusz Świątek w latach 1957-1981
był żonaty z lek. med. Barbarą z domu

Jasieńską (1933-1981). Z tego związku
urodziła się córka Agnieszka. W latach
1988-1999 jego żoną była nauczycielka
Barbara Gawlas z domu Czuber (19461999). Po śmierci drugiej żony wielkim
wsparciem była dla niego lek. Danuta
Sadlik-Libera, wieloletnia sąsiadka i przyjaciółka domu, pomagająca mu aż do swej
śmierci w 2018 r.
Będąc na emeryturze, poświęcił się pasji
pisarskiej. Napisał i wydał nakładem własnym siedem książek o tematyce historycznej. Jest także autorem kilku biogramów
profesorów Politechniki Śląskiej, które
zostały opublikowane w czasopismach
technicznych.
Pożegnanie śp. Korneliusza Świątka
miało miejsce 5 marca 2021 r. w kaplicy
na cmentarzu komunalnym w Ustroniu.
Ceremonię prowadził Mistrz Ceremonii
Michał Goździk, a przemówienia wygłosili – Burmistrz Miasta Ustroń Przemysław
Korcz oraz mgr inż. Jan Lubecki. Wiersz
zmarłego odczytał jego zięć Tomasz Krupa, a podziękowania – córka Agnieszka
Świątek-Krupa. Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelickim w Katowicach przy ul. Francuskiej, gdzie mowę
pożegnalną wygłosił prof. Adam Gierek.
Inżynier Świątek zawsze powtarzał, iż
cechą zawodu budowniczego jest przekształcanie przestrzeni, tworzenie rzeczy nowych, ale kiedy one już powstaną
i zaczną żyć własnym życiem, ich twórcy
stają się anonimowi. Najważniejsza jednak
była dla niego świadomość swoich dokonań i zadowolenie, że coś pożytecznego
po nim pozostanie. Po panu Korneliuszu
pozostało wiele...
Bożena Kubień
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Coroczne wystawy poplenerowe „Brzimów” cieszą się dużą popularnością. W tym roku na
Fot. L. Szkaradnik
spotkanie z artystami przybyli przedstawiciele władz i sponsorzy.

TWÓRCZOŚĆ
NA PRZEKÓR PANDEMII
Czy przed rokiem mogliśmy sobie wyobrazić, że w naszym mieście tętniącym życiem kulturalnym, będzie w tej dziedzinie po prostu pustka? Co prawda w ubiegłym
marcu już zaczęły się obostrzenia i odwoływano nawet cieszące się długą tradycją
spotkania teatralne, ale nikt nie przewidywał, że to może trwać tak długo.

Po roku, mimo kolejnej fali pandemii
i groźby zamknięcia wymienianych na
pierwszym miejscu galerii artystycznych,
w sobotę 13 marca Galeria „Rynek”,
która prężnie działa już 10 lat, przygotowała spotkanie z artystami zrzeszonymi
w miejscowym Stowarzyszeniu Twórczym
„Brzimy”, a okazją do przybycia w to
centrum sztuki była coroczna wystawa
poplenerowa. Warto wspomnieć, że choć
nadal żyjemy w cieniu covida, nasi kreatorzy sztuki tworzyli i dostosowując się do
obostrzeń uczestniczyli w plenerach, które
zawsze są okazją do wymiany doświadczeń i utrwalenia przyjacielskich więzi.
A zatem w Galerii „Rynek” zgodnie
z obostrzeniami epidemicznymi odbyło
się spotkanie na „raty” trwające 2 godziny z udziałem w różnym czasie sporej
grupy zainteresowanych, wśród których
najmłodsza była pięcioletnia Milenka,
zaś najstarszy to dziewięćdziesięciolatek
Roman Leśniak. Przybyli również starosta Mieczysław Szczurek i burmistrz
Przemysław Korcz, których powitał prezes Stowarzyszenia Kazimierz Heczko. Spośród „Brzimów” w spotkaniu
uczestniczyli: Dominika Gorzołka, Danuta Koenig, Renata Kubok, Magdalena
Lupinek, Agnes Nagy, Robert Heczko,
Andrzej Piechocki i Stanisław Sikora,
nadleśniczy Sławomir Kohut, Jadwiga
i Konrad Owczarkowie oraz Barbara i Benedykt Siekierkowie oraz miłośnicy sztuki
i sponsorzy.
W ubiegłym roku odbyły się co prawda
tylko dwa plenery, tradycyjnie w Dworku
Myśliwskim „Konczakówka” w Brennej
i w mieście partnerskim Hajdunanas,
lecz plon tych artystycznych działań jest
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interesujący i wart obejrzenia, więc organizatorzy zapraszają do galerii „Rynek”
od poniedziałku do soboty w godz. od 9
do 15, a wystawa będzie czynna do końca
kwietnia.
Twórcy z radością się powitali i chętnie podzielili wrażeniami jak pracowicie
przeżyli pandemiczny rok. Potem wszyscy
obecni obejrzeli prezentację multimedialną filmów z poprzednich plenerów,
a kilkoro z nich poprosiliśmy o wypowiedź dla Czytelników gazety.
Dominika Gorzołka: Cały czas maluję,
najczęściej emaliami na blachach. Przez
ostatni rok zdarzyło mi się też pomalować
kilka samochodów, bo jednak ludzie pomimo tej pandemii chcą zrobić coś dla siebie.
Maluję również na torebkach, butach,
kurtkach no i ogólnie wszystkim co da
się spersonalizować. Głównie pracuję dla
siebie, gdyż lubię się rozwijać i poszerzać
swój warsztat. Bardzo lubię sztukę użytkową, bo można stworzyć indywidualne
i niepowtarzalne przedmioty. Zajmuję się
też taką u nas jeszcze wciąż niszową sztuką o nazwie kustom art i pinstriping, która
wywodzi się z Ameryki, gdzie znana jest
już od lat pięćdziesiątych. Kiedyś pomalowanie samochodu ze względu na koszt
farb było drogie, więc jeżeli się zdarzyło
zadrapanie, to taniej było zrobić ciekawy
wzorek niż pomalować cały samochód.
Z czasem stało się to modne i zaczęło się ozdabianie całych samochodów
w wymyślne liniowe kompozycje wykonywane specjalnymi pędzlami. Ale zauważa się, że u nas ludzie też już coraz chętniej
ozdabiają przedmioty codziennego użytku
i tym się obecnie zajmuję. Informacje na
temat tej mojej działalności zamieszczały

też media za granicą. (Artykuły na temat
mojej twórczości nurtu Kustom i Lowbrow
można znaleźć w takiej prasie jak amerykański "Gnarly Magazine", brytyjski "Pinstriping and Kustom Graphic Magazine"
czy niemiecki "Kustomized Magazine").
Ágnes Nagy: Obrazy maluję teraz okazyjnie, gdyż pracuję w domu kultury, ale
ostatnio miałam takie ciekawe zamówienie
od węgierskiego autora książki, takiej bajki
w formie poradnika dla dzieci jak można
pomagać, jak w określonych sytuacjach
postępować. Są to akwarele wykonane na prośbę Stowarzyszenia BOREKO
z Hajdúnánás, a jego członkowie tworzą grupę teatralną, która chce nawiązać
kontakty z naszą „Prażakówką” i może
w „normalnych” czasach zobaczymy
w Ustroniu ich spektakl.
Robert Heczko: Niedawno skończyłem
malować ilustracje do tomu poezji ustroniaka Andrzeja Dudy. Była to ciekawa
praca i inspirująca, bo poezja jest bardzo obrazowo napisana, więc nie miałem
z tym kłopotów. Malowałem akrylem na
papierze i w sumie przygotowałem 50
prac, z których wybierzemy 34. Obecnie
mam też wystawę obrazów akrylowych na
papierze w wiślańskiej Ochorowiczówce.
Cały czas maluję i jeśli pandemia umożliwi
nam działalność wystawową planuję udział
w ciekawych projektach.
A zatem artystom życzymy dalszej energii do działania i weny twórczej, a wszystkim miłośnikom sztuki możliwości uczestnictwa w różnorodnych przedsięwzięciach

W galerii „Rynek” Agnes Nagy prezentuje
Fot. K. Heczko
wiele swoich obrazów.
12/2021/3/R

PRZEKAŻ

1% podatku
Za każdą okazaną pomoc z serca
dziękujemy.

KRS nr 0000100192
25 marca 2021 r.

Po spotkaniu w ratuszu dron wzniósł się nad ustroński rynek. Na zdjęciu: Przemysław Tomków, Andrzej Gorak, Mariusz Sumara oraz Paweł Waszek i Michał Kubok z Fundacji „Oddychaj
Beskidami”.
Fot. M. Niemiec

LOTNA KONTROLA

Jednym ze sposobów realizacji uchwały antysmogowej obowiązującej w województwie śląskim są kontrole. W 2019 r. Straż Miejska przeprowadziła w naszym mieście
227 kontroli budynków, a w 2020 roku 86. Ustroński samorząd rozważa wprowadzenie
dodatkowych kontroli przy użyciu drona.

W czwartek odbyło się w sali sesyjnej
spotkanie z przedstawicielami firm świadczących kompleksowe usługi, mające na
celu monitorowanie powietrza, lokalizację z powietrza domów, które emitują
szkodliwe substancje i sprawdzanie składu
chemicznego dymów wydobywających
się z kominów. Obecni byli: Mariusz
Sumara – przedstawiciel World Drone
Pilots Organization (WDPO), Przemysław
Tomków – prezes spółki „Tomkov” oraz
Andrzej Gorak – pilot „Dronpol.com”,
a także Michał Kubok i Paweł Waszek –
Fundacja „Oddychaj Beskidami”, dzięki
którym odbył się bezpłatny pokaz działań
z użyciem drona. Samorząd reprezentowali: burmistrz Przemysław Korcz,
wiceburmistrz Dorota Fijak, naczelnik
Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM
Monika Maksymczak, komendant Straży
Miejskiej w Ustroniu Jacek Tarnawiecki.
Podczas spotkania Mariusz Sumara
mówił o możliwościach powietrznych
urządzeń monitorujących, o działaniach,
jakie firma podejmuje na zlecenie innych
samorządów i wyjaśniał aspekty prawne,
związane z wykorzystywaniem dronów.
Następnie dwa drony wykonały próbny lot

nad centrum miasta, a nad Hermanicami,
przeprowadzone zostały kontrole.
Już podczas pierwszych 30 minut lotu
dron wskazał znaczne przekroczenie stężeń
chlorowodoru, formaldehydu, pyłu zawieszonego PM 1, PM 2.5, PM10 oraz amoniaku
w dymie wydobywającym się z jednego
z kominów. Co ciekawe, w tym przypadku
dron nie kierował się ilością czy kolorem
dymu wydobywającego się z komina.
O alarmującym stężeniu substancji powiadomił pilota oraz analityka system
sensorów podczas przelotu w rejonie tej
posesji. Po szybkim zlokalizowaniu źródła,
przystąpiono do kontroli szczegółowej nieruchomości przez patrol Straży Miejskiej.
Nie nałożono mandatu, poprzestając na
zwróceniu uwagi mieszkańcowi.
Jak podkreślali przedstawiciele goszczących u nas firm, głównym celem ich
działań jest uzyskanie wiedzy o skali
problemu, dzięki czemu gmina może
zaproponować skuteczne sposoby ograniczenia niskiej emisji, dostosowane do
konkretnych przypadków, np. skorzystanie
z programu „Czyste Powietrze” lub pomoc, gdy powietrze zanieczyszczają osoby
dotknięte ubóstwem energetycznym.
12/2021/4/R

25 marca 2021 r.

		

Zapytany o metody prowadzenia badań,
Mariusz Sumara powiedział:
– W ramach wykonywanych pomiarów
działa jednostka pomiarowa Nosacz II.
Podstawą jej działania jest analiza następujących związków chemicznych: chlorowodoru, formaldehydu, lotnych związków
organicznych, pyłu zawieszonego PM 1,
PM 2.5, PM10 i amoniaku. Związki te
pozwalają̨ na wskazanie miejsc, w których
dochodzi do spalania odpadów oraz substancji zabronionych, w tym butelek PET,
materiałów PCV, lakierowanych desek,
elementów tapicerki meblowej, biomasy
roślinnej, w tym również mokrego drewna
oraz węgla. Obecność pyłu zawieszonego
informuje o spalaniu paliw stałych – im
większa emisja tym starsze urządzenie
grzewcze co jest istotne w kontekście
wymagań zapisów śląskiej uchwały antysmogowej.
Pomiarów dokonują dwa tzw. bezzałogowe statki powietrzne: DJI Matrice 210 –
platforma pomiarowa i DJI Phantom 4 Pro
– platforma patrolowa – w przypadku lotów
przed zapadnięciem zmroku. Wykonanie
badania polega na zassaniu próbek dymu
z komina do mobilnego laboratorium Nosacz
II umieszczonego na dronie pomiarowym,
a następnie przeanalizowaniu uzyskanych
w czasie rzeczywistym wyników prezentowanych na dedykowanym ekranie
– odbiorniku. Cały proces analizy składu
dymu trwa około 15 sekund. W tym czasie,
operator drona – zwiadowcy lokalizuje
kolejne źródła dymu i przekazuje te informacje do operatora platformy pomiarowej.
Jeżeli operator – analityk uzyska informację o zwiększonym stężeniu danego
związku chemicznego, przekazuje ją do
towarzyszącego mu patrolu straży miejskiej, pracownika miejscowego urzędu
lub policjanta, którzy mogą podjąć decyzję o wejściu na teren posesji i kontroli
paleniska.
– W ciągu jednej sesji pomiarowej jesteśmy w stanie w zależności od gęstości
zabudowy objąć działaniami kontrolnymi
do 200 budynków, wykonując kilkanaście
precyzyjnych pomiarów – wyjaśnia Mariusz Sumara. – Nasze działania pozwalają
na eliminację zatruwających powietrze
punktów, ale też uniknąć niepotrzebnego
zakłócania spokoju osób, które nie spalają
odpadów i prawidłowo ogrzewają dom.
Sprawdzają się również w przypadku
przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, u którego domniemywa się, iż spala
paliwo o niewłaściwych parametrach lub
w tym celu wykorzystuje odpady. Kontrole
z użyciem drona mają charakter interwencyjny. Odbywają się bez wcześniejszego
zawiadomienia przedsiębiorcy zgodnie
art. 48 ust. 11 pkt. 4. Ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Bezzałogowe statki powietrzne umożliwiają szybką i skuteczną analizę dużego
obszaru, uławiają wytypowanie osiedli,
domów, stanowiących poważne zagrożenie dla jakości powietrza oraz postawienie
diagnozy, wskazującej kluczowe obszary
(konkretne budynki) odpowiedzialne za
zwiększoną emisję zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze.
Monika Niemiec
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Foto dzięki uprzejmości Dronpol.com

SZKODA PONE NA KOPCIUCHY
(cd. ze str. 1)

świadczy fakt, że zamknięcie dużych
elektrowni węglowych w kraju nastąpi do
2030 roku, a części z nich do roku 2025.
W połowie marca tego roku spółki Enea
SA i Energa SA zawiesiły finansowanie inwestycji „Ostrołęka C” – budowy
elektrowni węglowej w Ostrołęce. Jako
powód podano planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu
do sektora energii elektrycznej i nową
politykę kredytową Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego. Zamykanie elektrowni
doprowadzi do likwidacji kopalń.
Skutkiem ubocznym, jeśli można się
tak wyrazić, dekarbonizacji będzie ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli transmisji szkodliwych substancji do powietrza
przez domowe źródła ciepła. Mimo iż
śląska uchwała antysmogowa nie zakazuje
używania kotłów na węgiel, to należy się
zastanowić, czy opłaca się inwestować
w urządzenie, do którego opał może nawet już za kilka lat będzie trudny do
kupienia. Trudno też powiedzieć, jak będą
się kształtowały ceny węgla, jeśli przyjdzie nam kupować towar deficytowy czy
z eksportu. Sprowadzanie węgla z zagranicy może być problematyczne, bo
rezygnuje z jego wykorzystywania cały
świat, choć oczywiście w różnym tempie.
Na razie jeszcze w zgodzie z uchwałą
Sejmiku Województwa Śląskiego możemy używać pieców na pellet, węgiel czy
drewno, ale muszą one spełniać określone
w uchwale warunki. Gdy montujemy urządzenie grzewcze na paliwa stałe w nowym
domu, musimy kupić kocioł klasy piątej
lub EcoDesign. Jeśli już używamy kotła, to
do końca 2021 r. trzeba wymienić te, które
są starsze niż 10 lat od daty ich produkcji
(zawsze według stanu na dzień 1 września
2017 r., bo od tego dnia obowiązują zapisy
uchwały). Do końca roku 2023 r. muszą
zniknąć z domów kotły mające od 10
do 5 lat od daty ich produkcji; do końca
2025 r. wszystkie kotły starsze niż 5 lat od
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daty ich produkcji; do końca 2027 r. kotły
klasy 3 lub 4.
Od 1 stycznia 2022 r. zarówno strażnicy miejscy, jak i pracownicy gmin mają
prawo skontrolować każdą nieruchomość
na zgodność używanego pieca czy kotła
z uchwałą antysmogową. Za niedostosowanie się do jej wymogów grozi mandat
od 20 zł do 500 zł lub kara grzywny do
5 tys. zł.
Czy zatem warto wymieniać stary piec
na węgiel na nowy na ten sam rodzaj
paliwa? Zwłaszcza że nie wiemy, czy
nie zostaną wprowadzone kolejne akty
prawne, wprowadzające na przykład całkowity zakaz ogrzewania domów paliwem stałym. Tak stało się w Krakowie
we wrześniu 2019 roku, a efektem jest
spadek pyłów w skali roku aż o 6 µg/m³,
37 µg/m³ do 31 µg/m³, biorąc pod uwagę
średnie stężenie PM10 ze wszystkich stacji
pomiarowych w okresie 09.2018-08.2019
i 09.2019-08.2020).
Nad tym, czy warto dotować z budżetu miasta wymianę pieców węglowych na węglowe musieli się zastanowić również samorządowcy w Ustroniu.
Wymiana kotłów to już pod Czantorią
tradycja. Z dofinansowania skorzystały
setki gospodarstw domowych, a odpowiadając na zainteresowanie mieszkańców ratusz organizował nawet dwa nabory wniosków rocznie. Jednak dwa lata
temu koszty dofinansowania wymiany
pieców znacznie wzrosły, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarski Wodnej przestał udzielać
dotacji. Obecnie przekazuje środki jedynie w formie kredytów, co oznacza, że
miasto musi się zapożyczyć, żeby wspomóc mieszkańców, a następnie spłacić
zadłużenie. Wydawanie pieniędzy na
dotowanie źródeł ciepła przyczyniających
się do zanieczyszczenia powietrza, nie
leży w interesie Ustronia i ustroniaków,
trudno jednak zignorować oczekiwania
społeczne i uwarunkowania. W przypadku

tych pierwszych – chodzi o tradycję oraz
przekonanie, że ogrzewanie domu gazem
jest droższe, drugie to brak sieci gazowej
w niektórych rejonach miasta i autentyczny brak środków na wymianę pieców, bez
względu na to, czy miasto dołoży do tej
inwestycji czy nie.
To tylko jedno z wielu zagadnień, które
należało wziąć pod uwagę przy tworzeniu
PONE – Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji w Ustroniu na lata 2021-2025.
Program ma formę uchwały Rady Miasta
i będzie przedmiotem głosowania na sesji
25 marca. W konsultacjach przed uchwaleniem PONE wzięło udział wielu mieszkańców i należy wyrazić uznanie, że przebrnęli
przez liczący 97 stron dokument. Wypowiadali się też przedstawiciele Ustrońskiego
Klubu Ekologicznego, Fundacji „Oddychaj Beskidami”, Ustrońskiego Alarmu
Smogowego, Rady Zbójnickiej Gromady
Górali na Śląsku Cieszyńskim. Najwięcej
wątpliwości wzbudziło przekazanie 70
procent zakładanego funduszu PONE na
instalacje fotowoltaiczne. Podkreślano, że
przyczyniłoby się to do ograniczenia niskiej
emisji, gdyby dofinansowano również zakup zasilanych prądem pomp ciepła, a nie
jest to ujęte w programie.
Drugą najczęściej podnoszoną kwestią
było dopuszczenie wymiany kotłów na
węglowe. Podkreślano, że nie powinno się
już dotować „kopciuchów”, gdyż to one
emitują szkodliwe substancje do powietrza,
nawet jeśli ilość zanieczyszczeń jest mniejsza w modelach najwyższej klasy.
Pracownicy Urzędu Miasta Ustroń zamieszczali odpowiedzi na pytania, wyjaśniali wątpliwości i uzasadniali wprowadzone rozwiązania. Wyniki konsultacji
do przeczytania: http://ustron.esesja.pl/
zalaczniki/123034/pkt-7-wyniki-konsultacji_1147833.pdf
W Programie zapisano, że łączny koszt
programu na realizację i obsługę wymiany źródeł ciepła wyniesie: 16.784.000 zł,
w tym środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w postaci pożyczki:
11.836.500 zł, a wkład mieszkańców:
4.419.500 zł. Z tego 2,5 mln zł ma być
przeznaczone na wymianę kotłów na no25 marca 2021 r.

woczesne węglowe, 750 tys. zł na kotły
na biomasę, prawie 2,8 mln zł na wymianę
na kotły gazowe i 11,35 mln zł na montaż instalacji fotowoltaicznych. Ogólna
wartość umorzeń pożyczek WFOŚiGW
może wynieść ok. 3.550.950 zł w całej
perspektywie realizacji programu, zaoszczędzone środki mogą być wydane
jedynie na dalsze ograniczanie niskiej
emisji. Trzeba jednak wziąć pod uwagę,
że nie są to pieniądze, którymi miasto
obecnie dysponuje, a jedynie założenie,
że je pozyska. Najpewniejszym źródłem
jest obecnie pożyczka z WFOŚiGW, ale
nie wyklucza to finansowania PONE
z innych źródeł zewnętrznych.
Program do przeczytania: http://ustron.
esesja.pl/zalaczniki/123034/projekt-368-n_1162862.pdf
W związku z dużym zainteresowaniem
tematem i kontrowersjami, które wzbudził, burmistrz Przemysław Korcz powołał
Zarządzeniem nr 49/2021 Zespół do spraw
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Miasta Ustroń na lata 2021-2025, w skład
którego weszli: burmistrz, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik,
radni: Aleksander Poniatowski, Roman
Siwiec, Daria Staniek, Mirosław Szuba,
Dorota Walker, z Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta: naczelnik
Monika Maksymczak i Justyna Stępień,
z Fundacji „Oddychaj Beskidami”: Michał
Kubok i Paweł Waszek, z Ustrońskiego
Klubu Ekologicznego: prezes Małgorzata
Węgierek i Aleksander Dorda, z Ustrońskiego Alarmu Smogowego: Magdalena
Koc i Piotr Poznański. Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń” SA reprezentował wiceprezes Zarządu Adam Rybicki.
W drugim spotkaniu uczestniczył autor
PONE Maciej Majer, który odpowiadał na
szczegółowe pytania uczestników.
Odbyły się dwa internetowe posiedzenia
zespołu, a jako że obradowano w gronie
fachowców, dyskusja była rzeczowa.
Rozpatrywano kwestie nie tylko związane
z PONE dla Ustronia, ale dyskutowano
o problemie zanieczyszczenia powietrza
w szerszym kontekście. Do tego stopnia,
że zastanawiano się, czy samorząd w ogóle
powinien dotować wymianę urządzeń
grzewczych, skoro rząd przeznacza duże
środki na własne programy. Problem po-

Foto dzięki uprzejmości Dronpol.com

Dron rozpoznaje zawarte w dymie substancje chemiczne.

lega jednak na tym, że Polacy z nich nie
korzystają. Przykładem może być „Czyste
Powietrze”. Dla wielu osób wnioski są
zbyt skomplikowane, a dodatkowo, przynajmniej na początku, właściwe organy
nie nadążały z ich weryfikacja i przyjmowaniem. Wyjściem stało się zatrudnianie
przez samorządy pracowników, którzy
pomagają dopełnić formalności i wydaje
się, że bardziej opłaca się wydać pieniądze
na etat doradcy niż na dofinansowanie
wymiany kotłów. Zwłaszcza że można
pozyskać środki na pokrycie połowy kosztów zatrudnienia, co Ustroń już uczynił
i taki pracownik będzie do dyspozycji
mieszkańców. Nasze miasto jest jednak
w wyjątkowej sytuacji, gdyż jako uzdrowisko i kurort powinniśmy dodatkowo
dbać o jakość powietrza, stąd też przynajmniej na razie nie rezygnujemy z dotacji
dla mieszkańców. Zastanawiano się też
nad ukierunkowaniem wsparcia finansowego po pierwsze w stronę osób, których
nie stać nawet na częściowe pokrycie

PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli nieruchomości, którzy planują wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Działania te
nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Dotacje są udzielane
za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Program przewiduje dofinansowania na:
• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
25 marca 2021 r.

		

kosztów wymiany pieca, po drugie w stronę mieszkańców w dzielnicach, w których
powietrze ma najgorszą jakość. W tym
pierwszym przypadku problemem jest nie
tylko wymiana pieca, ale również pokrycie
kosztów docieplenia, wymiany okien czy
też bardziej ekologicznego ogrzewania
domów gazem. Efektem spotkań z ekspertami była modyfikacja ustrońskiego
programu, polegająca na zmniejszeniu
planowanej liczby dofinansowań na wymianę kotłów węglowych na węglowe.
Burmistrz podkreślił jednak, że nie zlikwiduje całkowicie możliwości takiej wymiany, gdyż są miejsca w mieście, w których
sieć gazowa nie istnieje i nie zapowiada
się, żeby w najbliższym czasie powstała,
a także dlatego, że niektórzy mieszkańcy
nie chcą przejść na ogrzewanie gazem
z powodów finansowych i nie można im
odmówić dotacji na bardziej ekologiczny
piec. Uchwała o przyjęciu PONE na lata
2021-2025 będzie poddana pod głosowanie na sesji 25 marca. Monika Niemiec

• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Szczegóły dotyczące programu można uzyskać dzwoniąc na infolinię:
tel. (32) 60 32 252 bądź też na stronie internetowej https://www.wfosigw.
katowice.pl/aktualnosci-czp.html
Według obowiązujących od połowy maja nowych zasad programu
„Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os.
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji
eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że mieszkańcy Miasta Ustroń, którzy zamierzają składać wnioski
o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach np. Programu „Czyste
Powietrze” mogą złożyć żądanie ( wniosek) wydania zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia dla
mieszkańców Miasta Ustroń będą wydawane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ustroniu mieszczący się przy ul. Konopnickiej 40.
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Ustroń
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Piotr Poznański i Zuzanna Chabowska na zebraniu mieszkańców Poniwca.

Fot. M. Niemiec

GAZ NIEKONIECZNIE
DROŻSZY
Rozmowa z Zuzanną Chabowską, Magdaleną Koc
i Piotrem Poznańskim z Ustrońskiego Alarmu Smogowego
Za nami sroga zima, a co za tym idzie
intensywniejsze ogrzewanie domów.
Jaki to miało wpływ na jakość powietrza? Z kolei ubiegłoroczna zima była
łagodna. Czy dzięki temu powietrze
było czystsze?
Magdalena Koc: W sezonie 2020/21
mieliśmy 11 dni ze średniodobowym
przekroczeniami norm jakości powietrza
dla pyłu PM10, w 2019/20 - 0 dni, a w
2018/19 -13 dni. Widzimy więc, że główną
różnicę stanowi pogoda. Zima w zeszłym
roku była bardzo ciepła. Pamiętajmy, że
są to dane dla stacji pomiarowej na Zawodziu, gdyby pomiary były dokonane
w Hermanicach czy w centrum takich dni
byłoby znacznie więcej.
Czy jest zauważalny bezpośredni związek pomiędzy temperaturą za oknem
a smogiem? Czy też raczej palimy, bo
jest zima, nawet jeśli jest kilka stopni
powyżej zera?
Piotr Poznański: Nasze piece i kotły
emitują zanieczyszczenia bez względu na
temperaturę na zewnątrz. Wystarczą 3-4
godziny palenia, aby zasnuć całą okolicę
dymem z kominów. To, co nas ratuje
przed wiecznym smogiem, to wiatr. Pyły
oczywiście nie znikają, tylko opadają dalej od naszych domów na polach i lasach
i zatruwają glebę oraz wodę, a następnie
naszą żywność. Wiem, że nie brzmi to
optymistycznie, ale taka niestety jest
rzeczywistość.
Mówi się, że obniżenie temperatury
w domu o 1 lub 2 stopnie ma wpływ na
to, ile pyłów emitujemy do atmosfery.
Trudno jednak mówić ludziom, że powinni mieć zimniej w domu, bo jesteśmy
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raczej ciepłolubni.
Zuzanna Chabowska: Im więcej spalamy
węgla, tym więcej zanieczyszczeń emitujemy. Trzeba jednak wiedzieć, że większość zanieczyszczeń powstaje podczas
rozpalania, gdy piec nie osiągnął jeszcze
jeszcze docelowej temperatury. Każdy
z nas może to zaobserwować, patrząc na
kominy. Najbardziej dymią przy rozpalaniu, po czym dym stopniowo rzednie. Nie
chodzi tu jedynie o samo zadymienie. Przy
niższych temperaturach proces spalania
jest niekompletny i w dymie znajduje się
zdecydowanie więcej silnie toksycznych
substancji, w tym rakotwórczych benzopirenów. Wiedzę o spalaniu wykorzystuje
się przy projektowaniu nowoczesnych
kotłów. One działają w trybie ciągłym, (nie
są wygaszane) przez cały sezon, przez co
zawsze są rozgrzane. Co więcej, komputer
dozuje paliwo i dopływ powietrza tak,
aby zoptymalizować proces spalania. Co
do temperatury w domu, to ze względów
zdrowotnych lepiej nie przesadzać. Gdy
jest za ciepło i za sucho, trudniej się
oddycha i łatwiej o infekcje. Ale każdy
ma oczywiście swój przedział komfortu
termicznego.
W takim razie, czy można palić w sposób
bardziej lub mniej ekologiczny?
ZCH: Nie ma czegoś takiego jak ekologiczne spalanie paliw stałych, one
zawsze emitują zanieczyszczenia. Tym
niemniej można palić lepiej lub gorzej.
Ważne jest też, by stopniowo rozpalać
nie zarzucać zimnego kotła dużą ilością
węgla. Dokładając do pieca, róbmy to
stopniowo, dbając, by nie przygasić ognia.
Powiedziałbym, że to sztuka podobna do

palenia ogniska, a poziom technologii
zbliżony. Postarajmy się o możliwie
najlepszej jakości węgiel, na jaki możemy sobie pozwolić. Nigdy nie palmy
śmieciami i mokrym drewnem. Dbajmy
o dobrą wentylację kotłowni, regularnie
czyśćmy komin.
W Ustroniu od lat podejmowane są
działania na rzecz poprawy jakości
powietrza. Mieszkańcy korzystają
z dotacji na wymianę źródeł ciepła, wymieniają je na ekologiczne bez wsparcia
miasta lub korzystając z programów
rządowych. Czy przyniosło to jakieś
efekty?
MK: Każdy wymieniony piec pomaga.
Gdy wymienimy wszystkie, będziemy
mogli cieszyć się zdrowym i pachnącym
powietrzem w środku zimy. Niestety
ciągle ilość pozaklasowych pieców jest
bardzo duża. Tych starszych niż 10 lat jest
w Ustroniu około 600. Zgodnie z uchwałą
anysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego powinny zostać zlikwidowane do
końca 2021 roku.
Straż Miejska przeprowadza kontrole
palenisk domowych i podaje, że tylko
w kilku przypadkach doszło do spalania
niedozwolonych substancji. Jednak
paliwo dopuszczone do sprzedaży jest
tak niskiej jakości, że sąsiedzi dzwonią
z prośba o interwencję, bo mają wrażenie, że spalane są śmieci. To frustrujące,
że nie mamy na to wpływu. Czy rząd
wprowadzi jakieś odpowiednie normy
dotyczące jakości paliw stałych?
PP: Dzięki nowym normom dla węgla od
2020 z rynku zniknął muł i flot – dwa najgorszej jakości i najbardziej toksyczne paliwa,
a właściwie odpady paliwopodobne. To
trzeba docenić. Oczywiście nie rozwiązuje
to problemu smogu, bo nie ma bezemisyjnego węgla. Brakuje norm dla pelletu
(paliwa drzewnego) oraz systemu kontroli
spalanego drewna. Póki co, można jedynie
apelować, aby palić jedynie dobrze sezonowanym drewnem.
Jak mieszkaniec Ustronia może na co
dzień sprawdzać jakość powietrza?
Wiemy, że odczyty stacji na Zawodziu
nie pokazują stanu faktycznego w centrum i innych niżej położonych dzielnicach. W których miejscach w Ustroniu
są wykonywane odczyty?
MK: Z badań przeprowadzonych w Ustroniu, w ramach rządowego projektu ZONE,
wynika, że zanieczyszczenie powietrza w
Hermanicach czy w centrum bywa ponad
10 razy większe niż na Zawodziu. Może
być tak, że w jednej dzielnicy powietrze
jest dobre, a w innej złe lub bardzo złe.
W pobliżu stacji na ul. Sanatoryjnej znajdują się same hotele opalane gazem i nie
ma źródeł opalanych paliwami stałymi.
Zanieczyszczenia są też cięższe od powietrza, więc grawitacyjnie spływają do
niżej położonych części miasta. Wynika
z tego w jasny sposób, że trzeba sprawdzać
jakość powietrza w okolicy, w której przebywamy lub do której się udajemy idąc do
pracy, na zakupy, czy odwożąc dzieci do
przedszkola czy szkoły.
Z jakich aplikacji podających informacje o stanie powietrza najlepiej korzystać? Skąd one biorą dane?
25 marca 2021 r.

MK: Obecnie w Ustroniu jest 6 prywatnych stacji pomiarowych zlokalizowanych
na ul. Osiedlowej, 3 Maja, Gałczyńskiego,
Grabowej, Źródlanej i Jastrzębiej oraz
jedna państwowa na ul. Sanatoryjnej.
Ta ostatnia wykonuje badania w sposób
najdokładniejszy. Prywatne czujniki pomiarowe (np. LookO2) nie są tak dokładne, ale wystarczające, aby ocenić jakość
powietrza. Wszystkie można znaleźć
w bezpłatnej aplikacji Kanarek na telefonie
komórkowym. Taką aplikację po prostu
trzeba mieć, tak jak apkę z prognozą pogody i korzystać z niej na co dzień.
Ostatnio w skrzynkach pocztowych
pojawiła się ulotka Ustrońskiego Alarmu Smogowego. Czy możecie o niej
opowiedzieć?
ZCH: W związku z COVIDem nie mamy
możliwości prowadzenia warsztatów
edukacyjnych dla dzieci i spotkań dyskusyjnych dla dorosłych. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się termin wymiany
najstarszych kotłów. Od stycznia 2022 już
nie będzie można z nich korzystać. Chcieliśmy za pomocą ulotek informacyjnych
przekazać informacje o rozmieszczeniu
zanieczyszczeń w Ustroniu (zgodnie
z dostępnymi badaniami) i przypomnieć
o konieczności wymiany najstarszych
kotłów. Tylko ograniczając emisję pyłów,
ograniczymy smog w sezonie grzewczym.
Nazywacie się Ustrońskim Alarmem
Smogowym. Czy to oznacza, że działacie
wyłącznie w Ustroniu?
MK: Zaczęliśmy jesienią 2017 roku od
analizy sytuacji w Ustroniu, gdyż jesteśmy
mieszkańcami Ustronia. Zależy nam na
tym, by ustrońskie dzieci mogły oddychać czystym powietrzem przez cały rok.
W miarę współpracy z Polskim Alarmem
Smogowym rozwijamy także działania
szerzej zakrojone. W tym roku współpracujemy z Fundacją MamGrono z Cieszyna
i prowadzimy wspólną akcję informacyjną. Chcemy także przyjrzeć się sytuacji
innych gmin naszego powiatu. Dzielimy się doświadczeniami i pomysłami
z koleżankami i kolegami z innych alarmów smogowych.
Wielu mieszkańców uważa, że główną
przyczyną smogu w naszym mieście są
samochody. Czy to prawda?
ZCH: Nie. Samochody użytkujemy przez
cały rok. Latem mamy nawet ich dużo
więcej w Ustroniu ze względu na ruch
turystyczny. Tymczasem podwyższone
stężenia pyłu zawieszonego PM10 notowane są jedynie od jesieni do wiosny.
Latem obserwujemy natomiast miejscowe
przekroczenia stężenia ozonu. Sytuacje te
mają miejsce w upalne dni, przy intensywnym ruchu drogowym. To oczywiście nie
znaczy, że ruch drogowy nie przyczynia się
do zjawiska smogu. Spaliny samochodowe
i ruch samochodowy powodujący tzw.
wtórne pylenie też mają swój udział. Jednak
w przypadku Ustronia dominujący wpływ
ma niska emisja, czyli domowe źródła
ciepła.
Co należałoby zrobić waszym zdaniem,
aby poprawiło się powietrze w naszym
mieście?
PP: Jeśli chodzi o niską emisję, to cel jest
jasny. Musimy wymienić wszystkie źródła
25 marca 2021 r.

		

Magdalena Koc podczas prezentacji na zebraniu mieszkańców Zawodzia.

ciepła na bezemisyjne lub niskoemisyjne.
Tych z nas, których stać na wymianę
ogrzewania na nowoczesne, zachęcamy
do jak najszybszej inwestycji. Tu nie ma
co dzielić włosa na czworo. Większym
problemem jest pomoc osobom, których
nie stać na wymianę źródła ciepła lub
jego utrzymanie. Tu pomóc musi gmina
i państwo. Począwszy od bezpłatnej pomocy eko-doradcy, który pomoże dobrać
odpowiednie źródło ciepła i pomóc uzyskać na niego dofinansowanie. Następnie
udzielając dotacji i kredytu na zakup
nowych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Nie można też zapomnieć
o pomocy finansowej na zakup paliw lub
energii dla osób ubogich energetycznie.
W Polsce toczy się dyskusja o odejściu
od węgla. Czy sądzicie, że to się realnie
wydarzy?
PP: Ostatnio rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do roku 2040. Zakłada
ona odejście od węgla w ogrzewaniu
gospodarstw domowych w miastach do
roku 2030. Myślę, że mieszkańcy Ustronia
planując wymianę ogrzewania powinni to
wziąć pod uwagę w swoich planach, gdyż
możliwość korzystani z pieca węglowego
będzie krótsza niż jego techniczna żywotność. Węgiel odchodzi w przeszłość
szybkimi krokami. To proces, który trwa
od lat. W roku 1989 polskie kopalnie
wydobywały 193 mln ton węgla, w 2020
to było jedynie 62 miliony. Można więc
powiedzieć, że Polska już w ⅔ odeszła
od węgla.
Ogrzewanie gazem jest niewątpliwie wygodniejsze od węgla, ale i droższe. Co zrobić w sytuacji, gdy osoby mieszkającej
w domu nie stać na taką zamianę?
MK: Niekoniecznie jest droższe, choć to
zależy od konkretnego budynku. Piece gazowe mają bardzo wysoką sprawność oraz
zaawansowane sterowanie, które pozwala
utrzymywać zadaną temperaturę, obniżać
temperaturę w nocy, czy w momentach,
gdy nie ma w domu mieszkańców. To
wszystko sprawia, że zużywa się wyraźnie
mniej energii. Warto skorzystać z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”
– można tam dostać dofinansowanie nie
tylko na wymianę pieca ale także termo-

Fot. M. Niemiec

modernizację budynku. Najważniejsze to
zacząć planować zmianę.
Jak można zaradzić ubóstwu energetycznemu?
ZCH: To złożony problem. Z pewnością nie ma tu złotego sposobu na każdą
sytuację. Trzeba działać kompleksowo
i elastycznie. Z jednej strony mieć dobrą
diagnozę sytuacji i potrzeb każdej rodziny.
Z drugiej strony realne możliwości prawne
i finansowe wsparcia. Programy polegające na dofinansowaniach nie mają tu zastosowania, gdyż wymagają one wyłożenia
pieniędzy na inwestycję, a następnie są rozliczane i kwota dofinansowania jest zwracana beneficjentowi. Potrzebne byłoby
prefinansowanie lub wręcz podjęcie przez
urząd miasta roli inwestora zastępczego
w porozumieniu z daną rodziną. Tak dla
przykładu działa rządowy program Stop
Smog. Na pewno trzeba szukać najlepszego rozwiązania do danej sytuacji. Jeden
szablon nie wystarczy.
Czy to prawda, że palenie drewnem jest
mniej szkodliwe?
PP: Z punktu widzenia zanieczyszczenia
powietrza spalanie drewna jest równie
szkodliwe, jak spalanie węgla. Dym
z drewna jest jaśniejszy i ma przyjemniejszy zapach, ale podobne lub nawet wyższe
stężenie pyłu i substancji rakotwórczych.
Podobnie jak w przypadku węglą, kluczowe znaczenie dla emisji ma klasa kotła
oraz jakość drewna. Wiem, że to co mówię, jest dla wielu osób kontrowersyjne,
ale takie są fakty naukowe. Zainteresowanych odsyłam do książki „Smog w Polsce”
prof. Piotr Kleczkowskiego.
A czy to prawda, że smog sprzyja rozwojowi epidemii Covid-19?
PP: Niestety tak. Jest to jeden z czynników,
który sprzyja zwiększeniu liczby zachorowań i gorszemu przebiegowi choroby.
Zachęcam do obejrzenia świeżej rozmowy
ze wspomnianym wcześniej profesorem
Kleczkowskim, który wypowiada się
na ten temat i tłumaczyczy mechanizm
wpływu zanieczyszczenia powietrza na
Covid-19. https://www.youtube.com/
watch?v=mWisZusG9XY
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2021
07.04 – 08.04 Nierodzim (zgłoszenia do 06.04 do godz. 14.00)
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska,
Graniczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa, Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik,
Żwirowa
12.04 – 13.04 Lipowiec + ul. Piękna i ul. Wantuły (zgłoszenia
do 09.04 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
05.05 – 06.05 Hermanice – Rejon I (zgłoszenia do 04.05 do
godz. 14.00)
Beskidzka, Choinkowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, Jasna,
Jaśminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Siewna,
Stellera, Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna
12.05 – 13.05 Hermanice – Rejon II (zgłoszenia do 11.05 do
godz. 14.00)
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa,
Porzeczkowa, Różana, Skoczowska, Sosnowa
27.05 os. Cieszyńskie, os. Centrum, os. Manhatan, os. 700-Lecia przy ul. Fabrycznej II, os. przy Dworcowej 3 (zgłoszenia do
26.05 do godz.14.00)
01.06 – 02.06 Centrum II (zgłoszenia do 31.05 do godz. 14.00)
Bema, Brody, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dworcowa, Grażyny, Grażyńskiego, Hutnicza, Mickiewicza, Konopnickiej, Kojzara,
Krzywa, 9 Listopada, 3 Maja, Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Pod Skarpą, Polna, Rynek, Sikorskiego, Słoneczna,
Sportowa, Spółdzielcza, Srebrna, Strażacka, Traugutta, Wybickiego,
Zielona, Złota
08.06 – 09.06 Centrum I (zgłoszenia do 07.06 do godz. 14.00)
Asnyka, Błaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczyków, Kościelna, Komunalna, Kotschego, Lipowczana, Myśliwska, Obrzeżna, Partyzantów,
Pasieczna, Reja, Skłodowskiej, Skowronków, Spacerowa, Staffa,
Stalmacha, Stawowa, Tartaczna, Tuwima, Widokowa, Wierzbowa,
Wiosenna
01.09 – 02.09 Zawodzie (zgłoszenia do 31.08 do godz. 14.00)
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuźnicza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna,
Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Sportowa, Szpitalna, Uboczna,
Uzdrowiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana
08.09 – 09.09 Polana, Dobka, Jaszowiec (zgłoszenia do 07.09
do godz. 14.00)
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska,
Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Pa-

lenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha,
Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska,
Wysznia, Złocieni, Żarnowiec
04.10 – 05.10 Poniwiec (zgłoszenia do 01.10 do godz.14.00)
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa,
Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa
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 DO
GODZ. 6.30

ODBIÓR ODPADÓW ROZPOCZYNA
SIĘ OD GODZ 7.00
PODCZAS ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ:
• odpady wielkogabarytowe tj.: meble, dywany, dużych
rozmiarów zabawki, materace , itp.
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny):
drobne AGD, pralki, lodówki, odkurzacze, radia, telewizory, monitory itp.
• opony z samochodów osobowych
• złom
NIE BĘDĄ ODBIERANE:
• odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie itp.)
• odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, papa,
wata szklana, panele ścienne, podłogowe, boazeria, eternit,
armatura sanitarna np.: wanny, umywalki)
• części samochodowe pochodzące z demontażu (zderzaki,
fotele, deski rozdzielcze itp.)
ODPADY WIELKOGABARYTOWE SĄ RÓWNIEŻ PRZYJMOWANE
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW PRZY UL.
KRZYWEJ 6 - W RAMACH PONOSZONEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI BEZ UISZCZANIA DODATKOWYCH OPŁAT.
ODDAJĄC ODPADY W PSZOK TRZEBA 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 otrzymujecie Państwo
z Urzędu Miasta).

BIBLIOTEKA POLECA
Alan Mills, Abner Graboff „Żarłoczny koziołek”
Rymowana wyliczanka dla
najmłodszych pełna absurdalnego humoru! (Niezwykle) żarłoczny koziołek ma ogromny apetyt,
wskutek czego nieustannie spotykają go niesłychane przygody.
Jest gotów zjeść wszystko, od
pomyj dla świń do patelni czy
drutu kolczastego. W efekcie
rośnie wzdłuż i wszerz, aż
pewnego dnia pożera coś, co
zaprowadzi go ku największej
z przygód… Żarłoczny zwierzak
ukazuje się czytelnikom dzięki
ponadczasowym ilustracjom
Abnera Graboffa, które zdobią
tę zabawną rymowankę.

tel 33-854-23-40
www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

Paweł Wakuła „KoSmiczne przygody Bruma i Gruma”
Brum i Grum znudzeni życiem na małej planecie wyruszają w Kosmos, aby poszukać urozmaicenia od nudnej codzienności. Rakieta,
sklecona domowym sposobem, zabierze ich
na kosmiczne rubieże, gdzie od problemów
aż się roi. Śpiąca królewna, kucharz, robot-generał, poeta, malarz, szalony pirat, mikro
i makro ludzie czekają na pomoc. A planeta
Małego Księcia na porządne sprzątanie! Brum
i Grum z dobroci serca naprawią co się da,
a przede wszystkim zrozumieją, że wszędzie
dobrze, ale w domu – z paprotką w doniczce –
najlepiej! Książka ukazała się w serii 100Lem
wydawnictwa Literatura. Rok 2021 to Rok
Stanisława Lema, ogłoszony z okazji 100-lecia
urodzin tego znakomitego pisarza gatunku
literatury science fiction, wizjonera i filozofa.

Wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci są czynne:
poniedziałek 8-15, wtorek 8-15, środa 11-18, czwartek nieczynne, piatek 8-15, sobota 8-12 (oddział dla dzieci nieczynny)

14

25 marca 2021 r.

Przy ustrońskim stole
Makaron pełnoziarnisty
z sosem warzywnym
W ostatnim tygodniu postu proponujemy naszym Czytelnikom
makaron. Pełnoziarnisty w wersji bezmięsnej, czyli lekko,
smacznie i zdrowo. Smacznego!

SKŁADNIKI:
Makaron pełnoziarnisty świderki lub rurki, duża papryka
czerwona, 2 duże cebule, 3 ząbki czosnku, pomidory w puszce,
pieczarki, garść pomidorków koktajlowych, łyżka masła, świeże
zioła (mięta, bazylia i rozmaryn).

Fot. K. Francuz

WYKONANIE:
Makaron gotujemy al dente. Na odrobinie oliwy smażymy
cebulę i czosnek, dorzucamy pieczarki oraz paprykę i smażymy
dalej do miękkości. Gdy warzywa zmiękną dodajemy łyżkę masła
oraz posiekane zioła i smażymy kilka minut. Wlewamy pomidory z puszki, doprawiamy solą, pieprzem oraz odrobiną cukru
i dusimy na najmniejszym ogniu pod lekko uchyloną przykrywką
przez minimum 20 minut. Podajemy oprószone startym serem.
Karolina Francuz

W dawnym Ustroniu
Dziś prezentuję pierwsze z cyklu unikatowych zdjęć, udostępnionych dzięki uprzejmości ustronianki Izabeli Steciuk oraz
jej cioci Janiny Paluch. W bezcennych albumach, w których
pani Iza odkryła niejedną rodzinną tajemnicę, można znaleźć
również nieznane ujęcia z harcerskiej, przedwojennej młodości
ustrońskiego pilota Jana Cholewy. Głównym bohaterem zdjęć
jest Leon Madzia, dziadek pani Izy i ojciec pani Janiny, urodzony w 1921 r., długoletni pracownik narzędziowni w ustrońskiej
Kuźni, którego z bohaterskim lotnikiem łączyła wspólna harcerska przeszłość. Fotografia została wykonana w lipcu 1939
r. na Czantorii, a ustrońscy młodzieńcy pozują na drewnianej
wieży triangulacyjnej (geodezyjnej), pełniącej również funkcję
widokową, umiejscowionej bardziej po stronie Nydku. Z lewej
strony wychyla się Jan Cholewa, obok niego stoi Franciszek
Wawrzyk, drugi od prawej to Leon Madzia. Liczymy, iż może
ktoś z Czytelników rozpozna pozostałych chłopaków, którzy
w tym składzie pozują do zdjęć również w mundurach harcerskich. Niewiele zachowało się informacji na temat przedwojennego harcerstwa w Ustroniu, jednak z kroniki, znajdującej się obecnie w zasobach Szkoły Podstawowej nr 1, dowiadujemy się, iż 25
września 1937 r., z inicjatywy nadharcmistrza Alojzego Kłapsi
założono II Drużynę Harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego przy
Szkole Powszechnej nr 2 w Ustroniu. Pierwszym drużynowym
był Jan Matloch, a zastępowymi Józef Stec, Franciszek Wawrzyk
i Jan Błaszczyk. Po zmianach, we wrześniu 1938 r., drużynowym
został Willibald Selzer, przybocznym Jan Cholewa, zastępowymi
K. Morżoł, W. Cholewa, P. Chudzieczek. Wkrótce, po rezygnacji Jana Cholewy, przybocznym mianowano jego brata Karola
i w składzie tym, liczącym nieco ponad 20 członków, drużyna
przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Warto dodać, iż
pani Izabela, polonistka w szkole podstawowej w Skoczowie,
postanowiła uczcić 100-lecie urodzin Jana Cholewy, prowadząc
dla uczniów prelekcje online na temat bohaterskiego ustroniaka,
podczas których skorzystała z albumów swego dziadka.
Alicja Michałek
Muzeum Ustrońskie
25 marca 2021 r.
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Fot. K. Francuz

TRZY I PÓŁ STACJI NA KILOMETR
Rozpoczęła się budowa stacji paliw.
W Ustroniu są już cztery, po wybudo-

waniu kolejnej będziemy więc mieli
średnio po trzy i pół stacji na kilometr.

Czy sześć stacji w ponad 16-tysięcznym
mieście to dużo? Porównując z prawie
300-tysięcznym Białymstokiem, gdzie
jest ich 55, ta liczba faktycznie wydaje
się spora. Ustroń jednak, choć nie jest
10 największym miastem w Polsce, jest
miejscowością odwiedzaną przez rzeszę
zmotoryzowanych turystów. Ale stacja
paliw to wbrew pozorom nie tylko paliwo.
Oferujące szeroki asortyment jednostki
handlowe często stanowią konkurencję
dla większych i mniejszych sklepów.
Powodów jest wiele, a wymienić wśród
nich można fakt, że stacje czynne są zazwyczaj całą dobę i przez wszystkie dni
tygodnia. Zwykle oferują – prócz sprzedaży paliw – akcesoria motoryzacyjne,
drobne części zamienne, a także oleje silnikowe i inne płyny eksploatacyjne. Obok
tych typowo motoryzacyjnych towarów
na stacjach paliw sprzedawane są także
napoje oraz artykuły żywnościowe, papierosy, alkohol i gazety. Czy powstający
w Nierodzimiu Shell będzie konkurencją
nie tylko dla innych stacji benzynowych,
ale i dla lokalnych sklepów? Okaże się to
po otwarciu stacji. Karolina Francuz

FAŁSZYWY
ALARM
NA
MANHATANIE

Fot. OSP Centrum

20 marca odebrano zgłoszenie o alarmie pożarowym na os. Manhatan. Po
przyjeździe i rozeznaniu stwierdzono, iż
alarm był fałszywy. Najprawdopodobniej
system czujników dymu znajdujący się na
korytarzu został uruchomiony przez dym
papierosowy.

HISTORYCZNY
RAJDOWIEC
Z USTRONIA

Na 3 miejscu na podium stoją Marek Suder i Marcin Kowalik.
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Wygląda na to, że Ustroń może się
pochwalić nie tylko rajdowcami w nowoczesnych maszynach! 13 marca odbyła
się Gala Sportu Samochodowego na której ustroniak Marcin Kowalik wspólnie
z Markiem Sudrem odebrali tytuły
i puchary II Wicemistrzów Polski w Historycznych Rajdach Samochodowych
w kategorii FIA 4J2 w sezonie 2020. Za
kierownicą Forda Sierra Cosworth 4x4 rajdowcy przygotowują się do nadchodzącego sezonu.
(kfz)
25 marca 2021 r.

UNIA DAŁA KUŹNI ŁUPNIA
KS Kuźnia Ustroń – KS Unia Turza Śląska 2:4 (0:1)
Ostatniej soboty ustrońska Kuźnia rozegrała drugie ligowe spotkanie w rundzie
wiosennej, kiedy to rywalami podopiecznych trenera Mateusza Żebrowskiego byli
zawodnicy z Turzy Śląskiej.

W związku z wprowadzeniem nowych
obostrzeń do samego końca nie było wiadomo, czy zawodnicy obu drużyn będą
mogli zagrać, jednak ostatecznie czwarta
liga dostała zielone światło do gry. Niestety
przeszkodą nie do przejścia okazały się być
nie obostrzenia, a śnieg, bowiem w związku
ze złym stanem boisk większość spotkań
dziewiętnastej serii gier zostało przełożonych. W Ustroniu mecz udało się rozegrać
planowo i emocji w nim nie zabrakło, ponieważ zawodnicy obu drużyn zdobyli aż sześć
bramek. Jako pierwsi z objęcia prowadzenia
cieszyli się przyjezdni. W 27. minucie
spotkania ustroński bramkarz skapitulował
w sytuacji sam na sam z napastnikiem Unii.
Drugą połowę Kuźnia rozpoczęła z przytupem, bowiem dwie minuty po zmianie
stron Mateusz Wigezzi dograł do Cezarego
Ferfeckiego, a ten doprowadził do wyrów-

nania. Dziesięć minut później przyjezdni
zdobyli drugą bramkę, natomiast w 71. minucie meczu interweniujący w ustrońskiej
bramce Aleksander Łubik zmuszony był już
po raz trzeci wyciągać futbolówkę z bramki. Dwubramkowe prowadzenie Unii nie
trwało długo, bowiem 240 sekund później
bramkę kontaktową zdobył Jakub Wojtyła, który skutecznie wykonał rzut karny.
W ostatnich minutach ambitnie grający podopieczni trenera Mateusza Żebrowskiego starali się doprowadzić
do wyrównania, jednak ostatnie słowo
w tym spotkaniu należało do przyjezdnych, którzy zdobyli czwartą bramkę
i przypieczętowali swój triumf oraz awans
na pozycję wicelidera w ligowej tabeli.
W następnej kolejce ustrońscy zawodnicy
rozegrają wyjazdowe spotkanie rezerwami
ekstraklasowego Podbeskidzia.

RECYKLING

wspólny interes

SZKŁO DO ZIELONYCH
Szkło jest materiałem, który w całości może zostać poddany recyklingowi. Zużyte
opakowania szklane można wielokrotnie przetapiać na nowe bez pogorszenia jakości, oszczędzając przy tym energię i chroniąc środowisko.

Nieraz zadajemy sobie pytanie: Co zrobić z odpadami? Dowiedzmy się tego, bo
segregacja śmieci to zadanie dla każdego.
Sortowanie odpadów oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców jest
skuteczną metodą, by zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego. My
też na łamach gazety staramy się zamieszczać informacje jak segregować śmieci,
a dziś podejmujemy problem z opakowaniami wielomateriałowymi, które nieraz

trudno oddzielić. Takim przykładem są
butelki szklane z nakrętkami metalowymi
i plastykowymi. Otóż, jak nas poinformowano w Zakładzie Komunalnym butelki
powinny być umyte, a etykiety można zostawić. Pozostałe na butelkach „obrączki”
po zakrętkach zdejmujemy, lecz gdy jest
to trudne można je zostawić i taką butelkę
włożyć do zielonego kontenera. Zakrętki
(plastykowe lub metalowe) dajemy do
żółtych pojemników. Przy okazji infor-

Kuźnia wystąpiła w składzie: Aleksander
Łubik – Jakub Wojtyła, Konrad Pala, Cezary
Ferfecki, Arkadiusz Jaworski (od 67 minuty
Damian Madzia), Daniel Dobrowolski,
Konrad Kuder, Jakub Chmiel (od 67 minuty Kamil Szajter), Dariusz Rucki, Michał
Pietraczyk, Mateusz Wigezzi (od 79 minuty
Łukasz Tarasz).
Arkadiusz Czapek
IV Liga (Śląsk - grupa II)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-

APN Odra Wodzisław
LKS Unia Turza Śląska
LKS Unia Książenice
KS Spójnia Landek
LKS Bełk
KS Rozwój Katowice
LKS Drzewiarz Jasienica
KS Kuźnia Ustroń
KP GKS II Tychy S.A.
TS Podbeskidzie II BB S.A.
LKS Czaniec
LKS Orzeł Łękawica
MKS Czechowice-Dziedzice
LKS Jedność 32 Przyszowice
GKS Radziechowy-Wieprz
MKS Iskra Pszczyna
MKP Odra Centrum Wodzisław

45
38
38
36
34
31
30
28
25
24
24
22
21
21
13
10
18

55:17
45:28
33:22
50:15
36:27
41:22
24:22
37:36
42:37
35:33
30:41
28:26
26:26
20:33
18:37
17:53
29:91

mujemy, że puste blistry po lekarstwach
przeznaczamy też do kontenera żółtego,
a nie jak poprzednio nam przekazano do
śmieci zmieszanych. Do tych ostatnich
wrzucamy natomiast paragony ze sklepów.
Gdy pojemniki na śmieci segregowane
nie są zamykane (jak na targowisku, czy
na Os. Centrum), to stale są tam do nich
podrzucane różnego rodzaju niepotrzebne
już w gospodarstwie domowym sprzęty, dywany, puszki po farbach, a nawet
opony. Te materiały można wystawić
podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, które finansuje Urząd
Miasta, lub wywieźć na własny koszt do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, znajdujący się w naszym
mieście przy ul. Krzywej 6 (wjazd od ul.
Sportowej).
Obowiązek segregacji dotyczy każdego
z nas. Nie jest to problem jedynie przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów i ich przetwarzaniem. Gdy robimy
przemyślane zakupy, to będziemy mieć
mniej śmieci i jest to działanie korzystne
dla nas wszystkich.
(LS)
12/2021/5/R

Plastikową nakrętkę, dozownik i pozostałą
na szyjce buteleczki „obrączkę”, którą
łatwo usunąć wrzucamy do żółtego kontenera lub żółtego worka, na szkło kolorowe
przeznaczony jest zielony kontener i worek
a na białe – biały.
25 marca 2021 r.

		

Papierowych etykiet ze szklanych butelek
nie trzeba usuwać, a nakrętkę i pozostałą
po niej „obrączkę” dobrze byłoby usunąć,
lecz jeśli to sprawia trudność można taką
butelkę włożyć do zielonego lub białego
kontenera lub worka.
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28.03 9.00
			
28.03 9.00-13.00
28.03 9.00
3.04 13.00
			

Walne zebranie Towarzystwa Wędkarskiego
Ustroń, ul. Sportowa 21
Skarby Stela – targi staroci, targowisko miejskie
Wielkanocne wyjście na Czantorię, dolna stacja
wyciągu Poniwiec Mała Czantoria
Mecz KS KUŹNIA USTROŃ - KP GKS II TYCHY, stadion
miejski

10 lat temu - 24.03.2011 r.
Zdalne wychowanie fizyczne w czasie pandemii.

OGŁOSZENIA DROBNE
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY - USTROŃ. 33-85453-98.
K OM AN DOR - Cies zyn,
ul.Stawowa 27 - szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami
przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. RATY
0%. 728-340-518, (33) 854-2257. www.komandor.pl
Wykończenia wnętrz: kafelkowanie, malowanie, gładzie,
układanie podłóg, podwieszane
sufity, 500-212-193
Bagażówka - przeprowadzki
+ ekipa. Usługi transportowe.
601-478-108.
Kupię starocie, antyki PRL.
507-227-144.
Cyklinowanie bezpyłowe parkietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.

Fot. K. Waliczek

Mieszkanie widokowe 56m2
w centrum Wisły sprzedam
lub zamienię na mniejsze
w Ustroniu. 880-547-470.
Kupię stare motocykle oraz
wszystkie części. 507-227-144.
Mobilne usługi fryzjerskie
u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
505-152-958.
W spokojnej dzielnicy Ustronia do wynajęcia umeblowane, niezależne mieszkanie po
remoncie:sypialnia, pokój gościnny, kuchnia, łazienka, śpiżarnia, balkon. Do dyspozycji
część ogrodu z altaną. 691
331 647.
Usługi Stolarskie, Meble, Architektura Ogrodowa Drewniana i inne. www.swiatzdrewna.
pl 513-263-338.
Pokój, łazienka, balkon, parking, internet, blisko centrum
na dłuższy czas do wynajęcia.
505 201 564.

OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur w godzinach 8.00-20.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:

27-28.03		 Rumiankowa						ul. Skoczowska 76			tel. 33 300-30-40
3-4.04				 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76
5.04 					 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
10.04 					 Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1 		tel. 33 856-11-93
11.04						 Centrum						ul. Daszyńskiego 8 			 tel. 33 854-57-76

ZDANIEM BURMISTRZA
O remoncie starej szkoły mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
W tym roku również kontynuujemy inwestycje związane
z ogólną koncepcją przebudowy centrum miasta. W związku
z tym na początku ubiegłego roku został złożony wniosek
dotyczący dofinansowania rewitalizacji budynku i otoczenia
dawnej szkoły, gdzie obecnie mieści się biblioteka. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie i w ubiegłym tygodniu rozpoczęły
się prace związane zarówno z modernizacją samego budynku, jak i zagospodarowaniem terenu wokół. Cała koncepcja
przebudowy centrum polega na tym, by promieniście od rynku
zagospodarowywać poszczególne kwartały miasta na terenach
należących do gminy.
ŁĄKA PRZY STAWOWEJ
Zainteresowanie ustroniaków wzbudziły prace na łące między
ulicą Stawową a Cieszyńską. Ostatnio były tam widziane maszyny budowlane i koparki. W Wydziale Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Cieszynie dowiedzieliśmy się, że do
tej pory nad mokradłami przebiegała linia wysokiego napięcia,
a teraz prąd popłynie kablem w ziemi. Naczelnik Wydziału, Janusz Stasica poinformował nas, że zostało wydane pozwolenie
na przebudowę linii energetycznej. Właściciel terenu potwierdził te informacje i powiedział nam również, że trwają prace
nad odtworzeniem systemu melioracyjnego sprzed lat, między
innymi poprzez czyszczenie i pogłębianie rowów. Następnie
przy współpracy w miastem wykonane zostanie odwodnienie
ulicy Cieszyńskiej.
JEŻDŻĄ NA HAŁDACH
W czwartek 10 marca już po raz piąty odbyły się Mistrzostwa Strażaków Państwowych Straży Pożarnych województwa
śląskiego w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów
był Urząd Miasta w Ustroniu, Komenda Wojewódzka PSP
w Katowicach i Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie. Na listę
startową wpisanych było 79. strażaków z komend powiatowych
i miejskich PSP oraz z Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie. (…)
Wybrała: (lsz)
12/2021/6/R

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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25 marca 2021 r.

12/2021/1/O

BRAKŁO ZESZYTU

Wyzwanie 31 Dni na Czantorii wzbudziło tak duże zainteresowanie, że aż… brakło zeszytu! Mowa oczywiście o zeszycie
wyzwaniowym, do którego wpisują się zdobywający szczyt. Każdy wpis przeliczony będzie na złotówki przez firmę Kubala oraz
Radę Miasta Ustroń. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone
zostaną na leczenie zmagającej się z rakiem Patrycji Byrskiej.
Ponad 5000 wejść brzmi więc jeszcze bardziej imponująco!
W najbliższą niedzielę do listy dołączą również najmłodsi amatorzy gór. W ramach wyzwania odbędzie się Wielkanocne Wejście na
Czantorię „Dzieciaki na Szlaku”. Dla uczestników przygotowano
wielkanocne warsztaty we współpracy z Beskid Plus i Kolibą
na Czantorii, zjazdy na sankach i dupolotach, ognisko, herbatę
z zielin, niespodzianki, gadżety i nagrody od partnerów wyzwania.
Zbiórka odbędzie się o 9 na parkingu przy dolnej stacji wyciągu
Poniwiec Mała Czantoria.
(kfz)

KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!

Mat w dwóch posunięciach.

W. Suchta 2021 r.

Rozwiązania z GU nr 10: Hf4
Nie taki dawny Ustroń, 2009 r.

Fot. W. Suchta

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) mało obecnie popularny sportowy rower na
płozie, 8) bałkańskie Tatry, 9) małża na półmisku, 10) wschodnie imię żeńskie, 12) kartka z reklamą, 14) pełna słomy na
polu, 15) klub piłkarski z czeskiej Pragi, 16) pomaga chorym,
19) w asyście księcia, 22) kuzyn lamparta, 23) udają naturalne
włosy, 24) wyżej od proboszcza.
PIONOWO: 2) miasto powiatowe w Łódzkiem, 3) świecidełko, 4) krewny siostry, 5) imię męskie, 6) obsługuje maszynę,
7) popularne japońskie miasto na wyspie Honsiu, 11) półpiętro, 13) dzielnica Ustronia, 17) kwitnący kaktus, 18) końskie
„tyłki”, 20) młotem lub oszczepem, 21) filmik muzyczny.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy
do 2 kwietnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 10

NA GRZEGORZA ZIMA ZMYKA DO MORZA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Halina Palowicz z Ustronia, ul.
Reja. Nagrodę ufundowaną przez Katarzynę Lipowczan – kupon na strzyżenie i modelowanie otrzymuje Jakub Nowak, ul. Wałowa. Zwycięzców
zapraszamy po nagrody po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie,
tel. 33 854-34-67.
25 marca 2021 r.

		

* 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.
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W górnym rzędzie od lewej: Piotr Bejnar, Aleksander Bejnar, Michał Jopek, Mateusz Cieślar, Mateusz Turoń, Marcin Białkowski, Szymon
Gogółka, Arkadiusz Czapek, Szymon Patyna. W dolnym rzędzie od lewej: Piotr Szturc, Bartosz Mrowiec, Piotr Browarczyk, Marek Cholewa,
Dawid Oliwka, Damian Kurowski, Michał Raszka, Krzysztof Bielesz.

WYJAZDOWA WYGRANA
UKS Czwórka Libiąż – MKS Ustroń 23:28 (14:11)
W sobotę trzynastego marca ustrońscy
szczypiorniści udali się do Libiąża, gdzie
przyszło im rozegrać spotkanie w ramach
trzynastej serii gier.
W pierwszej połowie tego meczu podopieczni trenera Piotra Bejnara nie prezentowali swojej optymalnej formy, przez co

na przerwę w lepszych humorach schodzili
miejscowi. Po zmianie stron nasi rodzimi
piłkarze ręczni grali już znacznie lepiej,
dzięki czemu szybko odrobili trzybramkową
stratę i doprowadzili do wyrównania. Ostatnie minuty spotkania były w ich wykonaniu
jeszcze lepsze, dzięki czemu wygrali różnicą

PRZEGRANY HIT
MKS Ustroń – AZS AGH II Kraków 21:25 (10:14)
Sześć dni po meczu z Libiążem na naszych szczypiornistów czekało nie lada
wyzwanie, bowiem pod Czantorię zawitał
lider rozgrywek. W spotkaniu lidera z wiceliderem można było spodziewać się wielkich emocji i trzeba przyznać, że zawodnicy
obu drużyn stanęli na wysokości zadania.
Drużyna z Krakowa nadaje ton trzeciej
lidze i jest bezsprzecznym liderem, o czym
najdobitniej świadczy fakt, iż piłkarze
ręczni z Grodu Kraka w trzynastu dotychczasowych spotkaniach zanotowali komplet
zwycięstw. Podopiecznych trenera Piotra
Bejnara nie trzeba było więc specjalnie mobilizować na spotkanie z rywalem takiego
kalibru. Niestety początek meczu należał do
przyjezdnych, którzy po sześciu minutach
gry prowadzili 4:0. Od tego momentu straty
zaczęli odrabiać nasi rodzimi szczypiorniści, którym udało się dopiąć swego na
osiem minut przed zakończeniem pierwszej

połowy, kiedy to tablica wyników wskazywała remis 9:9. Ostatnie minuty przed
przerwą to okres lepszej gry przyjezdnych,
przez co to oni schodzili na przerwę mając
w posiadaniu czterobramkowe prowadzenie. Pierwsze minuty po zmianie stron
w dalszym ciągu należały do zawodników
z Krakowa, którzy w pewnym momencie
prowadzili już ośmioma trafieniami. Pomimo tak niekorzystnego wyniku, ustrońscy
piłkarze ręczni ani myśleli się poddawać
i zwieszać głów. Cały czas z taką samą wolą
walki i zaangażowaniem dążyli do odrobienia strat i na cztery minuty przed zakończeniem spotkania przewaga przyjezdnych
wynosiła już tylko trzy bramki. Niestety
podopiecznym trenera Piotra Bejnara nie
udało się odrobić strat, przez co musieli
przełknąć gorycz porażki. Dzięki temu
zwycięstwu zawodnikom z Krakowa udało
się na cztery kolejki przed zakończeniem

pięciu trafień. Najlepszymi rzucającymi
w tym meczu byli Michał Jopek i Szymon Gogółka, którzy zdobyli kolejno osiem
i siedem bramek.
MKS Ustroń wystąpił w składzie (w nawiasie liczba bramek): Damian Kurowski,
Dawid Oliwka, Piotr Browarczyk – Michał
Jopek (8), Szymon Gogółka (7), Mateusz
Cieślar (5), Marek Cholewa (4), Mateusz
Turoń (2), Krzysztof Bielesz (1), Łukasz
Szczęsny (1), Marcin Białkowski, Piotr
Gawlas, Krzysztof Markuzel, Piotr Szturc,
Michał Raszka.
Arkadiusz Czapek

sezonu zapewnić mistrzostwo trzeciej ligi.
MKS Ustroń wystąpił w składzie (w nawiasie liczba bramek): Damian Kurowski,
Dawid Oliwka, Piotr Browarczyk – Aleksander Bejnar (5), Michał Jopek (5), Marek
Cholewa (3), Mateusz Cieślar (3), Szymon
Patyna (2), Szymon Gogółka (2) Mateusz
Turoń, Marcin Białkowski (1), Krzysztof
Bielesz, Bartosz Mrowiec, Arkadiusz Czapek, Piotr Szturc, Michał Raszka.
Arkadiusz Czapek
III LIGA MĘŻCZYZN
1 AZS AGH II Kraków

13 39 412:308

2 MKS Ustroń

12 23 348:325

3 MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie 11 21 310:290
4 MUKS Siódemka Mysłowice

11 18 313:305

5 UKS MOSM Vocare BRO Bytom

13 16 357:389

6 UKS 31 Rokitnica Zabrze

12 15 331:344

7 UKS Czwórka Libiąż

12 13 292:330

8 ULKS Grom Jasienica

13 12 331:377

9 KS Viret CMC II Zawiercie

13 8

347:373
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